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Wstęp
Jest wiele powodów w życiu człowieka, w życiu każdej
wspólnoty czy konkretnej społeczności by razem świętować. Jeśli
świętowanie jest wynikiem pozytywnych zdarzeń to dodatkowa
radość i satysfakcja. W bieżącym roku w naszej Ojczyźnie mamy
kilka okoliczności do świętowania na różnych płaszczyznach życia.
Warto choćby wspomnieć 1050 rocznicę Chrztu Polski, czy Rok
Solidarności Polsko Węgierskiej, czy też 100 – rocznica śmierci
Henryka Sienkiewicza. W tym też roku przypada 25 lat współpracy
Grupy Wyszehradziej, czyli kooperacji Polski, Węgier, Czech i
Słowacji. Oficjalnie współpraca ta odbywa się na wielu obszarach
życia, głównie politycznego, kulturalnego, zaś mniej oficjalnie na
wielu innych choćby w wymiarze akademickim, pastoralnym, religijnym, naukowym itp.
Każdy człowiek jako z natury istota społeczna dąży do bycia
we wspólnocie. To z kolei przedkłada się na inne większe grupy
ludzkie, pragnące tworzenia większych skupisk i życia we wspólnocie. Warto pamiętać, że wspólnota to typ zbiorowości oparty na
silnych, emocjonalnych więziach, nieformalnej strukturze, dominujący przede wszystkim w społeczeństwach pierwotnych. Natomiast
w ujęciu Ferdinanda Tönniesa wspólnota jest przeciwstawnym typem zbiorowości wobec zrzeszenia i charakteryzuje się tym, że
więzi wytwarzane są w oparciu o pokrewieństwo lub braterstwo,
kontrola społeczna sprawowana jest dzięki tradycji, natomiast podstawą gospodarki we wspólnotach jest własność zbiorowa. Według
dynamicznej teorii wspólnoty, jest to ekskluzywna zbiorowość
ludzka, którą łączy jakaś trwała więź duchowa. Zbiorowość, w której dla każdego jej członka suma jego więzi „do wewnątrz” przewyższa sumę więzi „na zewnątrz”. Cechami charakterystycznymi
dla wspólnoty są wówczas: trwałość, duchowość, ekskluzywność,
tradycja i bezwarunkowość przynależności.
Od 25 lat taką wspólnotą swoistego rodzaju jest Grupa Wyszehradzka. Grupa ta (V4) jest nieformalną regionalną formą
współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech,
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Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia,
tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej
perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej.
Poza kwestiami europejskimi, współpraca w ramach V4 koncentruje się przede wszystkim na wzmacnianiu stabilności w Europie Środkowej, wymianie informacji, promocji wspólnoty kulturowej, a także kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz
wymiany młodzieży. Priorytetowymi obszarami współpracy są
rozbudowa infrastruktury transportowej oraz umacnianie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Istnieje również mechanizm
współpracy z krajami trzecimi w formule „V4+”. We współpracę
wyszehradzką zaangażowane są liczne i zróżnicowane podmioty:
prezydenci, premierzy, ministrowie, parlamenty, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, uczelnie czy instytucje kultury. Jedyną w pełni zinstytucjonalizowaną formą współpracy w V4 jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF).
Przewodnictwo w Grupie pełnione jest na zasadzie rotacji i trwa
rok, a jego program przyjmowany jest przez premierów państw
wyszehradzkich.
Od kilku lat środowisko KUL w Stalowej Woli prowadzi bliską współpracę z tymi krajami głównie w ramach życia akademickiego, organizowania wspólnych konferencji naukowych, wymiany
pracowników naukowych, spotkań studenckich, imprez kulturalnych i sportowych oraz uroczystości religijnych. Na szczególną
uwagę zasługuje współpraca pomiędzy stroną Polską a Węgierską i
Słowacką. W ostatnim czasie do współpracy tej zostały włączone
środowiska akademickie ukraińskie głównie z Tarnopola i Lwowa.
Powstały wspólne projekty, które mają na celu zbliżenie środowisk
akademickich w zakresie naukowym, kulturowym.
Niniejsza publikacja jest poglądowym materiałem dotyczącym owej współpracy i spojrzenia na Grupę Wyszehradzką przez
pryzmat historii. Nie bez znaczenia monografia zawiera trzy główne rozdziały zawierające wyodrębnioną tematykę. Wprawdzie w
trzech częściach jest wiele wspólnych myśli, niekiedy blisko po6

krywających się ze sobą, to jednak przy wnikliwej lekturze można
dostrzec nieco inne spojrzenie, oceny sytuacji i perspektywę racjonalności istnienia tej tematyki.
Wielka rolę w budowaniu wspólnoty wyszehradziej odrywają
dwa kraje Polska i Węgry. Przed kilkoma dniami Gáspár Keresztes,
kierownik ds. programowych Węgierskiego Instytutu w Warszawie
powiedział: „Każde węgierskie dziecko wie, że trawa jest zielona, niebo niebieskie, a Polak to przyjaciel”. Jest w tym stwierdzeniu wielka
prawda. Patrząc na historię obydwu narodów można zrozumieć,
skąd wzięła się ta wzajemna sympatia trwająca od niepamiętnych
czasów. Bo tak naprawdę trudno w świecie o państwa, których losy
były nacechowane tak wieloma analogicznymi sytuacjami. Te wspólne losy prowadzące do fenomenu obopólnej przyjaźni znajdujemy już
od początku istnienia państwowości państwa Arpadów i Piastów.
Przez długi okres dzieliliśmy ze sobą także wspólną granicę, co może
sugerować, że wiele razy dochodziło między nami do konfliktów –
nic bardziej mylnego. Granica pomiędzy Polską, a Węgrami była jedną z najbardziej stabilnych granic europejskich. Jej znaczenie tak bardzo dzisiaj bagatelizowane wpłynęło znacząco na losy Europy Środkowej jak i całego kontynentu.
Przyjaźń polsko-węgierska – coś więcej, niż tylko oklepane
hasło Trudno o brak sympatii nawet na najmniej świadomych
szczeblach społeczeństwa, skoro losy dwóch państw przeplatają się
już od tysiąca lat. Od sojuszy militarnych, przez wspólne wojny, po
unie personalne, od Ludwika I po Stefana Batorego. Nic dziwnego,
że kroniki w polskich i węgierskich bibliotekach uginają się od biografii wspólnych bohaterów. Takich jak choćby Józef Bem, w Polsce
ceniony jako patriota, utalentowany generał i jedna z wiodących
postaci powstania listopadowego, na Węgrzech – jako naczelny
wódz tamtejszego powstania w połowie dziewiętnastego wieku.
Warto przypomnieć i podkreślić, że w latach pięćdziesiątych,
za czasów reżimu stalinowskiego, hymn węgierski nie był oficjalnie
wykonywany - chyba że zdobyliśmy złoty medal na Igrzyskach
Olimpijskich. Poza tym jednak hymn węgierski śpiewało się tylko
w kościołach. Właściwie każde nabożeństwo kończyło się odśpiewaniem hymnu węgierskiego i zawsze wtedy śpiewano też po węgiersku Boże coś Polskę.
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Te dwa kraje nie tylko związały się ze sobą wielką przyjaźnią,
lecz do dziś dają wzór prawdziwej przyjaźni i współpracy. Wielką
rolę odgrywają na pomlu międzynarodowym. Czytelnik zamieszczonych w publikacji tekstów z łatwością się o tym przekona. Godnym podkreślenia jest też fakt, że autorami tych tekstów to głównie
ludzie młodzi, którzy nie przeżyli omawianej historii, ale rozumieją
fakt prawdziwej przyjaźni między tymi narodami. Wyjątkowa polsko-węgierska więź jest ciągle aktualną ideą dla młodych ludzi w
obu krajach. Nawet jeśli Polacy nie wiedzą zbyt wiele o Węgrach, a
Węgrzy o Polakach, na ogół mają bardzo pozytywne wyobrażenie
o sobie nawzajem.
Ponadto w publikacji znalazły się teksty studentów ze Słowacji, którzy przygotowali ciekawy zestaw tematów poświęconych
problematyce społecznej. Ukazują one przestrzeń działań społecznych na bazie pracy socjalnej realizowanej w ramach studiów i mogą być wzorem dla wielu podmiotów w innych krajach. To doświadczenie polityki społecznej niesie ze sobą konkretne przykłady
z wielu środowisk Słowacji. Tematyka ta to integralna część współpracy wielu środowisk akademickich Grupy Wyszhradzkiej zarówno od strony badawczej edukacyjnej i praktycznej.
Trzy częściowa monografia stwarza szeroką gammę tematyki
z której skorzystać mogą zarówno teoretycy jak i praktycy. Jest to
materiał do wykorzystania przez różne sektory życia i wdrożenia
go w obszar prowadzonej działalności. Punktem wyjścia do przygotowania rozdziałów niniejszej monografii była refleksja na trzech
kolejnych naukowych konferencjach międzynarodowych.
Należy więc mieć nadzieję, że niniejsza wieloautorska monografia naukowa zatytułowana jak wyżej powstała jako kontynuacja
dyskusji dotyczącej problemów związanych z przyjaźnią polskowęgierską, grupą wyszehradzką i polityką społęczną.
Ks. Jan Zimny
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Rozdział I

POLSKA – WĘGRY
Wspólne Dziedzictwo
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Zbigniew Narecki

O wspólnych początkach chrześcijańskiej państwowości
Węgier i Polski
(Wstęp). 1. Kilka spojrzeń na podobną historię. 2.Sprawa Chrztu
Narodów i Świętego Wojciecha: Chrzest Narodów; Święty Wojciech.
3.Przykłady wspólnych rodowodów chrześcijańskiej państwowości:
Gejza i św. Władysław; św. Emeryk; św. Kinga; św. Jadwiga. Podsumowanie
- Summary. Wybrane źródła i literatura.
**********

Dość mało znane i niespodziewanie bogate są karty historii
związków polsko-węgierskich u zarania ich chrześcijańskiej państwowości. Są to dzieje w pokaźnej mierze do siebie podobne, jako
że istniała na początku obydwu państwowości różnorodność o
charakterze politycznym, kulturowo-gospodarczym, edukacyjnym. Co szczególnie obydwa kraje przesądzająco zbliżyło, sprawa
dotyczyła niełatwego nabywania chrześcijańskiego dziedzictwa.
Może dzięki ówczesnemu sąsiedztwu: osadzającym się w kraju na
Wisłą i Wartą Słowian, zaś w Kotlinie Naddunajskiej barbarzyńskich prawęgierskich przybyszów z Azji Arpadów, mogły się
zwolna te dwie zbiorowości społeczne wyklarować, skonsolidować i w swej chrześcijańskiej państwowości rozwinąć. Decydujące
wydaje się mieć w tym wspólnym dziejowym wydarzeniu chrześcijaństwo, z którym w dość zbliżonej dacie obydwa Narody zetknęły się za pośrednictwem łacińskich misjonarzy.
Na ów dość interesujący problem wspólnych początków postaramy się spojrzeć poprzez pryzmat wielkich postaci, którymi
obydwa Narody we wzajemnym obdarowaniu się mogły ukształtować własną tożsamość. Wpłynęły na fakt Chrztu ówczesne, dość
niespokojne i złożone uwarunkowania, które przesądziły o chrześcijańskiej tożsamości Narodów. Przywołajmy do pamięci te piękne i decydujące o narodowych losach Węgier i Polski święte jednostki i zarazem królewskie postacie, których rola w zbrataniu się
11

na wieki zadecydowała i bynajmniej się nie kończy. Są to dzieje
kształtowania się wzajemności ponad oficjalną wersją historyczną,
gdyż sięgając samych głębin wspólnej wiary, decydują o trwaniu i
rozwoju obydwu Państw.
**********
1. Kilka spojrzeń na podobną historię
Podobnie jak Polska, zachowały Węgry do końca XVIII wieku ustrój stanowy, tzn. istnienie jednego uprzywilejowanego stanu, który zdecydowanie zdominował i nie znosił obok siebie stanów innych. W dużej mierze przyczyniło się to, zarówno do rozkwitu siły państwowości obojga Narodów. Początki złotych czasów szlachty węgierskiej datowane są od czasów bully króla Andrzeja z roku 1222, który już wtedy nadał szlachcie te same prawa,
jakie w Polsce wydano dopiero między XIV i XVI wiekiem. A były
to głównie: wolność od wszelkich podatków oraz służby wojskowej za granicą; „neminemcaptivabimus”, „facultas resistendi et
contradicendi”…; omijanie w nadawaniu urzędów obcokrajowców i różnowierców, itd. Jeśli sprawa dotyczy okresu rozkwitu
Polski, tj. od XV wieku, podobnymi proporcjami ilościowymi odznaczały się obydwa Królestwa odnośnie stanów szlacheckich i
magnackich, gdzie najliczniejszą grupę stanowiła szlachta na Węgrzech „baćkorowa”, a w Polsce „szaraczkowa” (drobna, zubożała). O nich rządzący najbardziej zabiegali i przekupywali ją. Był to
w gruncie rzeczy stan najbardziej chwiejny politycznie, co zaowocowało w Polsce XVIII-wiecznej pospolitym nierządem politycznym z powodu zrywania sejmów, które w rezultacie doprowadziło do upadku Rzeczypospolitej. Mieszczaństwo w bratnich narodach nie istniało, chłopstwo natomiast było zniewolone i bez prawa, pracowało w sposób pańszczyzniany na wielkich majątkach
szlachty i możnowładztwa. Z reguły ówczesna gospodarka była
bardzo prymitywna i wyczerpująca. Trudno też zauważyć, aby
istniejące na obszarach obydwu państw grupy Żydów i innych
nacji nie zostały zmadiaryzowane lub spolonizowane; aczkolwiek
zachowały oni pewną odrębność to raczej z racji kulturoworeligijnych aniżeli tych ekonomiczno-politycznych.
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Szczególnie wspomnieć należy o pozostającej w szczególnej
więzi z Madziarami Małopolsce, zwłaszcza o Krakowie, gdzie:
przyjęły się różne terminy -hejnał-jutrzenka, jaką wygrywano z
wieży Mariackiej; wymieniane w aktach małopolskich XIII wieku
„servientes regis”; powstały przed 1550 w Krakowie powiat zwany widekiem; funkcjonowało szereg zapożyczonych i używanych
przez Krakowian terminów, których sami dobrze nie rozumieli i
nie sposób ich w skrócie wymienić. Pośród nich zwracają uwagę:
przetrwałe nazwy broni, ubioru /kontusz/; koni i mnóstwa detali
z ich uprzęży, które w wiekach XVI i XVII używano a potem zapomniano; formacje wojskowe i kategorie społeczne takie jak: husarzy, elearze, kurucy, sabaty /swawolniacy/, hajducy, itd. Podobne obydwu nacjom, głowy wygolone były oprócz 2-3 kosmyków na ich wierzchu, następnie - codzienne zwyczaje i niektóre
świętowania, o jakich mówiło się, iż trwali biesiadnicy wtedy tak
długo, że za dnia i nocą pili razem a nie znali się na niczym oprócz
konia i wojenki. Zachodzi też podobieństwo, iż nie tylko <dwaj
bratanki od jednej szklanki>, lecz urzędy dworskie posiadali takie
same, od palatyna-wojewody poczynając; gdzie nie wiadomo kto
pierwszy - urzędnicy z dworskich w ziemskich się odmienili, a
wszyscy wtedy nie języka narodowego używali jeno tylko łaciny.
Ciekawą pozostaje wspólna historia dotycząca innowierców.
Dotyczy to szczególnie polskich Arian, których w stronach Rakowa odwiedzali siedmiogrodzcy współbracia zwani Socynianami.
Ale kiedy ich z Polski usunięto zostali przyjęci przez owych Socynian, którzy po strasznej wędrówce dotarli do zapraszających i
zostali w następnych pokoleniach zupełnie zmadiaryzowani.
Wspomnijmy o innej wędrówce w trzeciej dekadzie XIII wieku,
którą wypędzeni z Siedmiogrodu Krzyżacy zasiedlili Prusy w celu
ich chrystianizacji; jak wiadomo - nie było to rozwiązanie dla Polaków fortunne na całe kolejne wieki. Interesującym epizodem
pozostaje służba wielu Polaków u Zapolii, której losy i innowiercze perypetie spisał Mikołaj Rej w „Zwierzyńcu”. Ówczesną ekspansję kalwinistów, jaka ogarnęła rzesze węgierskiego szlachectwa i niemal prawie cały ich sejm opanowała - podobnie jak w
13

Polsce, choć znacznie słabiej -mogła ich tylko zatrzymać kontrreformacja jezuitów na czele z kardynałem Pasmanim.
Dość interesujące i mało zapoznane są związki akademickie
obu krajów. Aczkolwiek Węgry nie posiadały tak znakomitej
uczelni jak Akademia w Krakowie lub ta w Pradze. Jednak chętniej garnęli się na polską <Alma mater>, której liczba w XV-XVI
wieku sięgała 16% ogółu żakowskiej populacji. Liczba owa w latach od 1466 do 1526 wynosiła wielką liczbę, bo około 2300 scholarów. Można rzecz, iż zręby węgierskiej elity intelektualnej zrodził
Kraków. Stamtąd też wywodzą się twórcy literatury narodowej
Węgier, aczkolwiek -z powodu na brak w rodzimym kraju wydawnictw- ich dzieła wychodziły w Polsce. Dlatego w polskiej
stolicy ukazały się: najstarsze druki tłumacza Biblii J. Sylwestra;
rozmówki cztero-językowe w języku łacińskim, niemieckim, polskim i węgierskim S. Heydena pt.: Colloquia pueriliaz 1527; tu też
rozpoczął karierę słynny protestancki humanista Jan Honter poprzez świetną gramatykę łacińską, która miała w ciągu 30 lat kilkanaście krakowskich wydań; początki kosmografii czyli geografii
głównie z węgierskimi współtwórcami, której to ponad dwadzieścia wydań ukazało się do roku 1611. Warto napomknąć o licznej i
głośnej bursie węgierskiej z lat 1522-1558, jaką ostatecznie musiano zamknąć po częstych burdach jej mieszkańców z Mazurami.
Było to z niekorzyścią dla międzynarodowego charakteru krakowskiej uczelni, która musiała bitnych węgierskich żaków pozbyć się, pomimo, iż chronił ich sam król Zygmunt I.
Przypomnieć można, iż poprzez Spisz, gdzie stykały się
dwie kultury narodowe i prawa zawodowe, m.in. górników, Polacy z pożytkiem na przyszłość przyjmowali je, aczkolwiek tereny te
nie były bezkonfliktowe, bowiem dochodziło na tamtejszym pograniczu do sporów o Halicz, z których wyłonić miała się po wiekach Galicja i Lodomeria. Dwa narody wydały też wspólnych,
wspaniałych świętych i królów zarazem/m. in.: Władysław, Emeryk, Kinga Jadwiga, Jagiellonowie (Jan Zygmunt, Zapolya), Batory/.Co można byłoby jeszcze długo i w wielkim skrócie wymieniać – korzyści z tych związków były liczne, wszechstronne i obie
strony wzajemnie ubogacające. Dla przykładu: Batory uformował
14

polską armię na modłę swego macierzystego kraju; liczne i mocne
analogie widać w prawie majątkowym, małżeńskim…; także splatające się sprawy dóbr rodowych i nabytych; częste koligacje i
wymiany rodowe obu Koron, jakie wielce zaowocowały: religijnokościelne, kulturalno-naukowe, architektury świeckiej i kościelnej,
zabytków językowo-piśmienniczych, itp.
Zgodnie z założeniem pracy oraz dla potwierdzenia wzajemnej spuścizny historycznej obydwu Narodów – przykładowo
przedstawiliśmy jej mniej znane wątki, aczkolwiek jest to spojrzenie dość pobieżne i wybiórcze.
2. Sprawa Chrztu Narodów i św. Wojciecha
Chrzest Narodów. Pierwocin chrześcijańskich na Węgrzech
byłoby szukać już w czasach księcia Geyzy, którego żoną była Piastówna Adelajda, córka lub siostra Mieszka I, a tym samym matka
pierwszego króla Madziarów św. Stefana. Wedle Kroniki węgierskopolskiej ta sprowadzona z Krakowa miała być chrześcijanką, przez Ducha
Świętego napełniona znajomością pisma i świętych nauk. Ona zatem
zaczęła nawracać swojego męża do Chrystusa i podtrzymywać wiarę katolicką, i odwodzić od kultu bałwanów. Przemawiając do niego często
łagodnymi i miodosłodkimi słowami sprawiła, że poznał On Chrystusa i
uwierzył, ze jest On prawdziwym Bogiem. Postać Adelajdy, kobiety
bardzo religijnej i wzoru wielkiej pobożności, przebywającej pomiędzy poganami na dworze oraz zachęcającej księcia Geyzę wraz
z jego dostojnikami do przyjęcia świętej wiary katolickiej. Zostało
to pięknie nakreślone przez Jana Długosza, a potem zamieszczone
w jego Rocznikach czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego w roku zawarcia małżeństwa Adelajdy z Geyzą czyli pod datą 968.
Aczkolwiek istnieją historyczne kontrowersje odnośnie gwałtownej, ujeżdżającej konie i często pijanej, a nawet mającej zabijać rycerzy w pojedynkach Białej Knegini, która była zaprzeczeniem
Adelajdy, uważa się, że Geyza miał dwie żony, wpierw ową Saroltę gwałtowną jak on sam, a potem świątobliwą Piastównę Adelajdę. Pomimo licznych kontrowersji, które należałoby pozostawić
historykom tego okresu, kiedy mieszają się bądź przenoszą do
legend lub realnych faktów wydarzenia z tamtego okresu, naj15

ważniejszym udokumentowaniem jest zetknięcie się w tym czasie
z chrześcijaństwem pogańskiego dworu księcia Geyzy. Ważne jest
ówczesne wydarzenie, które przybierze po śmierci Geyzy około
997 roku na dworze syna Stefana oficjalnych kształtów chrześcijańskiej wiary. Przecież zaowocowała ona wymowną świętością
samego Króla, a potem wspomnianą historią Jego św. Prawicy.
Ważną informacją tego okresu jest fakt, iż król Stefan rozprawiając
się i pokonując swoich rodowych oponentów oraz ich stronników,
jednocześnie skłaniał ich strony do ugody i przyjęcia chrześcijaństwa. Można więc stwierdzić z pewnością, że wiara chrześcijańska
stawała się na przełomie tysiącleci oficjalnie wyznawaną przed
króla Węgier profesją, aczkolwiek jej ślady pojawiły się wcześniej
niż w Polsce. Sięgnijmy do samego wydarzenia przyjęcia wiary
przez Madziarów, gdzie istnieją pewne różnice w okoliczności i
sposobie Chrztu, jaki dokonał się na polskim dworze Mieszka I w
roku 966; z reguły- w tym czasowo zbieżnym okresie przewijają
się wspólne dziejowe postacie i fakty.
Początki chrześcijaństwa na Węgrzech sięgają 861 roku, kiedy
wojsko Madziarów wzięło do niewoli Apostoła Słowian, Konstantyna Filozofa, który udał się do nich jako wysłannik Bizancjum.
Mimo, iż dostał się on do niewoli, jednak tak ich oczarował swoimi
modlitwami i elokwentną mową, że ci go z obozu wypuścili i mocno przeprosili. Podobnie misjonarski brat Konstantyna Metody
dwadzieścia lat później święcił sukcesy pośród pogańskich Węgrów, którzy już nie wsadzili go do lochów, lecz na drogę powrotną wyposażyli i o modlitwę do swojego Boga poprosili. Owa słabość naddunajskich władców do Boga Jedynego miała na dobre
zaowocować kilkadziesiąt lat później, kiedy w 947 roku ich poselstwo pojawiło się w Bizancjum na czele z książętami Bulscu i Lel.
Przyjęli oni tam chrzest, w konsekwencji czego pojawił się na Węgrzech z kilkoma duchownymi bliżej nieznany kapłan grecki. Ich
misyjną działalność spotęgowało ochrzczenie się w Bizancjum w
roku 953 siedmiogrodzkiego księcia, kiedy powrócił stamtąd z
grupką misjonarzy, którzy zaczęli kraj ewangelizować. Po klęsce
Węgrów w bitwie nad rzeką Lech pod Augsburgiem, ekspansja
misjonarska chrześcijaństwa obrała orientacji łacińskiej i nabrała
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realnych kształtów w kontaktach z papiestwem rzymskim ale za
nakazanym pośrednictwem cesarzy Niemiec. Następowały jeszcze
próby docierania misjonarzy z Bizancjum do Panonii, ale byli oni
zawracani przez niechętnych Wschodowi cesarzy. Niemcy godzili
się tylko na swoich misjonarzy łacińskich, kiedy prosili o nich za
oficjalnym przyzwoleniem sami Węgrzy. W ten sposób dotarł na
Węgry - z dość dobrym efektem ewangelizacyjnym - biskup misyjny Bruno z Sankt-Gallen. Wtedy ochrzcił on księcia Gejzę i jego syna Vajka, któremu nadano imię Stefan. Te sukcesy Brunona z lat
973-974, kiedy to miano ochrzcić około 5 tysięcy „szlachetnie urodzonych” krajan, opisuje biskup Pilgrim w listach słanych do papieża Benedykta VI; wtedy fałszując przy okazji papieską odpowiedź podstępnie ogłosił się kardynałem. Pomimo przechwał swoim sukcesem ewangelizacji oraz pojawienia się misjonarzy z Zachodu ze świętymi księgami biblijnymi i liturgicznymi, kondycja
chrześcijaństwa była tam nadal mizerna, o czym pisał Bruno z
Kwerfurtu w swym dziele Żywot św. Wojciecha. Było to chrześcijaństwo mocno skażone pogaństwem i bardziej trwożliwe niż barbarzyńskie. Należałoby więc dalej kontynuować jego kruche owoce,
do których pomnożenia - zarówno na prośby Gejzy, a raczej stanowczej małżonki oraz działających już na miejscu misjonarzy miał przyczynić się pierwszy apostoł obojga narodów św. Wojciech.
Św. Wojciech. Jego misję datuje się na rok chrztu Polski czyli
966. Trudny był to okres i miejsce dla ewangelizacji św. Wojciecha,
bowiem najpierw wyprawiając swoich wysłanników, i widząc, iż
efekt marny, sam w dziele chrzczenia tych ziem wziął udział.
Zdaniem sceptycznego wobec dzieła św. Wojciecha Brunona ten
podobnie większych efektów nie osiągnął poza założonym klasztorem w tajemniczej okolicy Mestris, przez historyków lokalizowanej w Mons Ferreus /Vasvar/, potem przeniesionej do Pecsvarad. Istnieją pośród znawców tematu domniemania, a mianowicie,
czy w ogóle, a jeśli tak, to w jakim zakresie przypisywać św. Wojciechowi rolę w dziele chrystianizacji opornych Madziarów i miejsca powstania klasztoru, jakiego po odejściu z Węgier miał założyć w Polanii, tj. na terenie dzisiejszego Międzyrzecza Wielkopolskiego. Pomimo tych wątpliwości, jest zakorzenione w tradycji
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Madziarów, iż to on ochrzcił pierwszego króla Węgier św. Stefana.
Dziś już wiadomo, że króla Stefana ochrzcił Bruno z Sant-Gallen,
zaś św. Wojciech udzielił mu Bierzmowania. Jednakże naraził się
on miejscowej ludności z powodu publicznego spalenia ich bożka,
kiedy to bez żadnej trwogi i z wielką odwagą podszedł doń z pochodnią i zapalił, a potem musiał z powodu gniewu wielkiego pomimo spełnienia wielu innych cudów- z kraju uchodzić. Tak
uchroniwszy swoje życie powrócił do klasztoru w Rzymie, który
opuścił. Znane są dalsze m. in. polskie dzieje Świętego za panowania Bolesława Chrobrego w Królestwie oraz w Prusach, w których swoje misjonarskie życie przypieczętował palmą męczeństwa. Wspomnijmy, iż dzięki wielkiemu misjonarskiemu trudowi
św. Wojciecha, mogły wreszcie zaowocować misje Bruna z Kwerfurtu w jego dwukrotnych wyprawach nad Dunaj, tj. w latach
1004-1005 oraz 1006-1007, który - podobnie jak jego poprzednik musiał narażać się Madziarom i z ich kraju także uciekać. Dopiero
misjonarska działalność pochodzącego z dalekiej Wenecji św. Gellerta zwanego Gerardem, uważanego za Apostoła Węgrów i
czczonego na górze jego imienia po budzińskiej stronie, dała
wreszcie trwalsze efekty. Okres św. Gellerta to osadzanie się
chrześcijaństwa na Węgrzech, jakiej dokonał za wielkim udziałem
króla Stefana. Niewątpliwie nieocenionym pozostaje tutaj wkład
w ewangelizację, jaki miał wcześniej zostawić patron bratnich narodów czyli św. Wojciech.
3. Przykłady wspólnych rodowodów chrześcijańskiej
państwowości
Gejza i św. Władysław. Na tronie węgierskim w XI wieku
zasiadało dwóch władców, którzy urodzili się w Polsce. Byli to
synowie Beli I, Gejza /nie Geyza/ i święty Władysław. Ich matką
byłanieznana z imienia córka Mieszka II. Gejza rządził dość krótko, gdyż tylko 3 lata /1074-1077/. I chociaż rodzime kroniki
okrzyknęły go Wielkim, potem przydomka tego zaprzestano. Po
wstąpieniu na tron w roku 1074 podzielił się władzą ze swoim
bratem Władysławem dając mu zgodnie z węgierskim ducatus
jedną trzecią królestwa oraz rozpoczynając tym samym długą i
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chwalebną drogę panowania Władysława. Po krótkich i dość zawiłych perypetiach królowania, Gejza otrzymał koronę od bizantyńskiego cesarza Michała VII Dukasa, a nie wygnany przez niego
oponent Salomon, który nie otrzymał błogosławieństwa papieża
Grzegorza VII. W ten sposób stał się Gejza lennikiem cesarstwa
niemieckiego oraz wprowadził chrześcijaństwo Węgier w orbitę
Rzymu. W tym trudnym sporze o tron sprawę rozwiązała niespodziewana śmierć Gejzy w roku 1077.
Panowanie Władysława otwarcie uznawanego przez Grzegorza VII to czasy pierwszej świetności Węgier /1077-1095/. Jak
wspomina Gall Anonim był to okres, kiedy po kolejnym i ostatecznym rozprawieniu się z nastającym na kraj Salomonie, którego
przepędził Władysław z pomocą Piasta Bolesława Szczodrego
zwanego Śmiałym, nastały lata pod względem obyczajów i sposobów życia jakby polskie. Mówiło się, iż takiego wychowanego w Polsce króla nigdy Węgry już nie miały i że pola po nim nigdy w plon tak
nie obfitowały. Posiadający dość wiarygodną wiedzę o Węgrach
Gall Anonim, a potem Jan Długosz, podają dalszą historię królestwa Władysława: jego trzech ożenków; udzielenia schronienia
Bolesławowi Szczodremu, wygnanemu z Polski po zatargu z biskupem krakowskim Stanisławem, który to wygnaniec niejednego
sobie i innym problemów swoją gwałtownością, a na końcu obłąkaniem, uczynił - co zresztą z cierpliwością świętego sam Władysław znosił; ojcowskiej opieki Króla nad synem Bolesława Mieszkiem zwanym Bolesławowicem, którego zbrojnie na tron polski
przywrócić raczył, aczkolwiek ten niebawem - bo z zadawnionej
zemsty za ojca - został struty, pomimo, iż na swój młody wiek i
posiadane cnoty był przez całe rzesze wielce opłakiwany; królewskim staraniem poczynił u papieża starania o kanonizację kilku
znamienitych Węgrów w roku 1083 - króla Węgier Stefana i jego
świątobliwych synów Emeryka i Gellerta, których uważano za
apostołów Węgrów, a następnie dwóch eremitów - Andrzeja
Świerada i Benedykta.
Warto także wspomnieć o uroczystym kanonizowaniu króla
Stefana, któremu towarzyszyły cudowne uzdrowienia, dzięki
czemu kult Świętego błyskawicznie rozprzestrzenił się po Króle19

stwie Węgier i poza granicami. Znana jest z tego czasu historia św.
Prawicy, jaką pewien kleryk w czasie bezczeszczącej grób Stefana
pogańskiej rebelii miał uchronić, a która za przyczyną króla Władysława stała się narodową relikwią Węgier. Dla relikwii tej wybudował na miejscu jej odnalezienia kamienne sanktuarium o nazwie Szentjobb /św. Prawica/. Po dość zawiłej wędrówce przez
Białogrod Stołeczny, potem chorwacki Dubrownik, wróciła św.
Prawica do bazyliki św. Stefana w Budapeszcie, którą można tam
obecnie nawiedzać.
Swoim panowaniem odbił też swój ślad Władysław na wybrzeżu chorwacko-dalmatyńskim, gdzie Jego siostra Ilona była
żoną tamtejszego króla Dymitra Zvonimira. Tragiczny los zamordowanego Dymitra a następnie niewiernych Chorwatów, stały się
wynikiem klątwy, potem krótkiej wojny Władysława, czego najtrwalszym „owocem” stało się biskupstwo w slaweńskim Zagrzebiu z kapituła, jaką nabyli sprowadzeni z Francji benedyktyni.
Niespokojne były również dla królowania Władysława lata 10911092 z czasu dwóch najazdów na kraj Kumanów i ostatecznego
ich pokonania. I zaraz nastąpił epizod Króla ze zbiegłym z Czech
księciem Brzetysławem, którego chronił i przyjmował w Trenczynie, aby po śmierci swego ojca Wratyslawa, a potem po skrytobójstwie brata mógłwrócić Konradna praski tron.
Znany jest też zatarg polsko-węgierski, kiedy uczestniczył
Władysław na prośbę Władysława Hermana w sukcesywnym
sporze Sieciecha i Zbigniewa. To wedle Kroniki Kadłubka należy
zwrócić uwagę na zasługi króla jako dobrego a potem godnego
miana świętego władcy Węgier. Przede wszystkim był to mądry i
chrześcijański władca, który umocnił władzę królewską, przyporządkował dobru państwa zbyt swawolną ludność chłopską, znacząco umocnił Kościół. Przypisuje się też jemu wydanie trzech
ważkich edyktów prawnych: pierwszego z synodu odbytego w
Szabolcs /1092/, jaki posiadał 42 kanony na tematy wyłącznie
kościelne; edyktów Liber secundus z 18 artykułami i libertertius z 29.
Dla przykładu: kanony synodalne porządkują wedle ludzkiej
przyzwoitości i zasad chrześcijańskich: życie codzienne, zasady
handlu, świętowanie niedziel oraz przestrzeganie całorocznych
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uroczystości i obyczajów, zachowanie wierności małżeńskiej, postów, relacji z nacjami /Żydzi, Włosi…/nieprzestrzegającymi
chrześcijańskiej moralności osobistej i społecznej, powinności podatkowych wobec państwa, obronności, zdrady stanu, itp. Wiadomo, iż krzewiące się wówczas z dziwną siłą i miarą w obyczajowości madziarskiej pogaństwo należało wykorzeniać, stąd też
konsekwentne i wręcz drakońskie były postanowienia zawarte w
księgach królewskich w kwestii plagi złodziejstwa, za jakie okrutna była różnorodność kar i okaleczeń: od obcięć członków, wyłupienie oka - aż po karę śmierci. W trosce o chrystianizację Narodu:
erygował Władysław nowe biskupstwa w Wielkim Waradynie i
Zagrzebiu; rozwinął sieć kościelną w już istniejących; ufundował i
wspomagał wiele opactw, klasztorów i kościołów, np. św. Idziego
w Somogyvar, w Bata, Białogrodzie Stołecznym, Weszprymie,
Pozsony, Budzie, itd.
W przekazach o sobie samym podawał tak:
chociaż grzesznikiem jestem, bo troski ziemskiej godności bez najcięższych uchybień z trudnością dadzą się przeprowadzić, jednakże nadzwyczajna
świętość nie jest mi nieznana, gdyż dowiadywałem się od wszystkich pobożnych
ziemi mej pielgrzymów, co ty sam czynisz i twoi podwładni w służbie Bożej
/…./ dlatego, iż do modlitw świętych mężów jestem załączonym, niejednokrotnie barbarzyńców z nielicznym wojskiem pokonałem.

Faktycznie był człowiekiem wielce religijnym; często po nocach widziano go na klęczkach, a nieraz w ekstatycznym uniesieniu w powietrzu. Stąd zaraz po śmierci w lipcu 1095 na grobowcu
w Somogyvar, a potem po 1113 roku w Wielkim Waradynie, działy się cuda i wielu doń pielgrzymowało. Już jego następcę Bellę III
nakłoniono do rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego, który odbył
się w roku 1192. Od tego czasu zaczęło się też pielgrzymowanie
rycerstwa i królów z Królestwa Polskiego, np. Władysława Jagiełły, który osobiście podziękował swemu patronowi w 1412 roku m.
in. za zwycięstwo nad Krzyżakami. Zaznaczmy, iż relikwie św.
Władysława znajdują się w Akwizgranie, Bolonii, Koszycach, Dubrowniku, Zagrzebiu, zaś głowa i popiersie w Gyór na Węgrzech.
Wedle legend miał się wielokrotnie ukazywać i chronić swój kraj.
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Dla przykładu: kiedy Mongołowie po 150 latach od jego śmierci
napadli na Wielki Waradyn, wówczas jako wielki na koniu wojownik, nad którym unosiła się złota postać Maryi, przerażonych
wrogów przepędził.
Święty Emeryk. Mało znaną jest postać św. Emeryka syna Stefana i Gizeli, który urodził się około roku 1007. Zapisany jest w
źródłach historycznych jako uzdolniony dowódca wojskowy przy
zajmowaniu przez Węgrów krain Zadunajskim, m. in. grodu Przemyśl, z którego wygnał lennika Bolesława Chrobrego Prokuja i tam
ok. 1017 roku na niedługo osiadł. Posiadał też nieprzeciętne walory
intelektualne, w jakich doskonalił go sam Apostoł Węgier Gellert z
Wenecji. Istnieje też podanie, iż żoną Emeryka była Piastówna, córka Mieszka II, z która książę żył w czystości od 1028do 1031, czyli
do czasu kiedy to śmiertelnie rażony na polowaniu przez dzika
zakończył swój krótki i wielce świątobliwy żywot. Był on przez ojca
spośród rodzeństwa ulubionym i znaczonym przez na przyszłego
króla. Dużo o nim szczegółów podaje cenne źródło wiedzy o młodym księciu Książeczka Nauk Moralnych, datowana na lata 10131015, która wręcz katechizmowo podaje w trzech częściach jego
edukację: I - dotyczącą stosunku króla do wiary i Kościoła; II – odniesień do władz i stanów świeckich; III – konieczności kształtowania licznych cnót do rządzenia, bycia ojcem w rodzinie, praktykowania wiary, itp. Zresztą wielką pobożność, cnotliwość i zamiłowanie do świętości zaszczepił w młodym synu sam ojciec Władysław. Przyszły władca miał nie tylko rozpalonego ducha modlitwy,
lecz mocno wpojone zasady miłosierdzia, jakimi władca chrześcijański winien się odznaczać. Źródła ówczesne podają go jako wielki
wzór i nadzieję na niepospolitego władcę. Nic dziwnego, że kanonizowany już w roku 1083, stał się patronem młodych Węgrów,
także Polaków, zaś centrum jego kultu ustanowiono za sprawą benedyktynów na św. Krzyżu w Górach Świętokrzyskich. Obszerną
na temat Emeryka relację spotykamy w Dziejach Polski Jana Długosza, który podaje liczne związki naszego narodu z tą historią. Nie
wiadomo jak potoczyłyby się losy Węgier po śmierci Stefana w roku 1038 gdyby żył jego syn, kiedy to tron otrzymał Vazul, „lekkomyślny i głupi”, syn Michała, brata księcia Gejzy, którego po czasie
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należało oślepić, aby w Królestwie więcej szkód nie poczynił. Syn
Stefana został pochowany w kościele w Ostrzyhomiu obok swojego
ojca Stefana, gdzie ikonografia przedstawia go w stroju królewskim, z lilią, mieczem, herbem Węgier w chwili, gdy objawia się mu
Maryja z Dzieciątkiem Jezus.
Święta Kinga (Kunegunda). To nieprzeciętna postać węgierska na dworze książęcym w Polsce; jest patronką Polski i Litwy
oraz - górników solnych /1234-1292/. Owa <Perła> obydwu Narodów pochodziła z węgierskiej rodziny królewskiej Arpadów
jako córka Beli IV i Marii, cesarzówny bizantyjskiej. Przybyła do
Polski w wieku 5 lat oraz została zaręczona z 13-letnim księciem
krakowsko-sandomierskim Bolesławem zwanym Wstydliwym,
aby w wieku 12 lat zawrzeć z nim małżeństwo. Ponieważ pragnęła całkowicie poświęcić się Bogu, uzyskała od męża w 1246 roku
zgodę na wspólne złożenie w Krakowie ślubu czystości przed biskupem Prandotą. Otrzymując od męża w wieczne posiadanie
ziemią sądecką wspólnie ufundowała z księciem klasztor klarysek
w Starym Sączu. Z tych czasów datuje się uruchomienie kopalni
soli w Bochni, do której sprowadziła węgierskich górników orazrozpoczęcie w roku 1253procesu kanonizacji Stanisława ze Szczepanowa. Dzięki orędownictwu nowego Świętego nastąpił okres
jednoczenia ziem polskich oraz obrony kraju przed Tatarami, Jaćwingami, Litwinami i Rusinami, w której sama uczestniczyła, np.
na zamku w Pieninach. To wówczas przypisuje się świątobliwej
księżnej wielki wpływ kształtowania na dworze krakowskim środowiska głębokiej wiary i żarliwości modlitewnej, której towarzyszyła elita ówczesnych świętych i błogosławionych: Jacka, Sadoka,
Bronisławy, Salomei, Jolanty i szeregu świątobliwych postaci Krakowa. Po śmierci męża w roku 1279 wstąpiła do klarysek w Starym Sączu, bezgranicznie oddając się swemu zgromadzeniu i jego
sprawom aż do śmierci w roku 1292. Została beatyfikowana 400
lat później przez papieża Aleksandra VIII, a w roku 1715 została
ogłoszona patronką Polski i Litwy. Jan Paweł II kanonizował Kingę w Starym Sączu 16 czerwca 1999 roku. Jej święto patronalne
przypada 24 lipca. Najpełniej charakteryzują Świętą wypowiedziane wtedy przez Papieża słowa:
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jeśli mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać,
w jaki sposób tworzyć właśnie takie środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do
niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta,
w końcu cały kraj, stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływają
dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem życia codziennego, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka ? Św. Kinga i wszyscy święci XIII
wieku dają odpowiedź: potrzeba świadectwa. Potrzeba odwagi, aby nie stawiać
pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości /…/. Św. Kinga uczy, że zarówno Małżeństwo, jak i dziewictwo przeżywane w jedności z Chrystusem może stać się
drogą świętości /…/. Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje
się drogą krzyżową.

Święta Jadwiga Andegaweńska. Los Polaków z Węgramiu
schyłku XIV wieku kapitalnie splata świetlana postać Świętej Jadwigi Królowej Polski /1374-1399/. Ta urodzona na Węgrzech
córka króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety, zanim przybyła na tron w Krakowie, znała ojczystą mowę od
babek Polek. W 1386 poślubiła litewskiego Władysława Jagiełłę,
stając się Królową Litwy, Żmudzi i Rusi. Znane są jej wielkie zasługi w chrystianizacji wschodnich ziem Rzeczypospolitej, jej nadzwyczajna troska o cele kościelne i ewangelizacyjne, szczególnie o
fundację Akademii Krakowskiej i otwarcie jej bram dla żaków i
przyszłych kapłanów z Polski oraz bratnich narodów. Ofiarowała
na ten cel niemal wszystkie swoje kosztowności. Sprowadziła do
Polski karmelitów i benedyktynów oraz przyczyniła do wzrostu
w całym państwie kultury chrześcijańskiej. Jej krótki 25-letni żywot przynosił wiele błogosławieństw w następnych pokoleniach
poprzez liczne dobra, zwłaszcza fundacje, które po sobie zostawiła, zaś jej kult na Wawelu ofiarowywał dary nieba przez licznie do
jej grobu pielgrzymujących, którzy już wtedy uważali Jadwigę za
świętą. Wymowne i najbardziej syntezujące postać Jadwigi stanowią słowa kanonizacyjne Jana Pawła II z 8 czerwca 1997 roku w
Krakowie:
długo czekałaś Jadwigo na ten uroczysty dzień. Prawie 600 lat minęło od
twojej śmierci w młodym życiu. Umiłowana przez naród cały, ty, która stoisz u
początku czasów jagiellońskich, założycielko dynastii, fundatorko Uniwersytetu
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Jagiellońskiego w prastarym Krakowie, długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji
/…/. Dziś nadszedł ten dzień. /…./ Niech będzie wielkim dniem świętych obcowania. Gaude, mater Polonia ! /…/ Dziękujemy Trójcy Przenajświętszej za twoja
mądrość /…/, za to, żeś rozeznała zamysł Boży nie tylko do własnego powołania, ale
także w stosunku do powołania narodów: naszego dziejowego powołania i do powołania Europy /…/Jak ocenił Papież: Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miara jej wielkości jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty,
całe swoje życie prywatne oddała na służbę Chrystusa.

Stanowi więc św. Jadwiga najwspanialszy, żywy pomnik
obojga chrześcijańskich narodów Polski i Węgier, jakim mogły kiedykolwiek siebie obdarzyć: była z polsko-węgierskich królów <Perłą>, która swoim blaskiem chwały i przykładu na długo jeszcze
wszystkim poświeci. Nadal pozostaje niezrównaną z nikim patronką Węgier, Polski i Litwy, jednym z niewielu władców wyniesionych na ołtarze chwały, nowoczesnym wzorem świeckiej świętości,
przykładem zapału misyjnego i ofiarności; nazywaną „Matką ubogich” i „Matką duchownych”, władczynią bogatą w zasługi dla
Kościoła i Ojczyzny. Jej święto patronalne przypada 8 czerwca, zaś
węgierskiego króla św. Władysława I rodem z Piastów 29 lipca.
Podsumowanie
Już z powyższych historycznych migawek z pierwszych
wieków chrześcijańskiej państwowości /X-XIV/ widać, że obydwa Narody miały ze sobą wiele wspólnego, zwłaszcza w zaoferowaniu sobie świętych władców, którzy odcisnęli piętno na losach własnych Ojczyzn i kształtowali podwaliny pod własne państwowości w wiekach następnych. Przypominająca kilka sławetnych i zarazem świętych postaci refleksja jest jakby namiastką
przybliżenia odbiorcy początków kraju, z którym sąsiadowaliśmy
przez wiele stuleci, żyjąc w pełnej zgodzie, co utarło się bodajże w
XVIII-wiecznym określeniu <Polak i Węgier dwa bratanki>.
Jednakże ukazanie pierwszych stuleci dziejów państwa węgierskiego jest trudne, zwłaszcza z uwagi na dość skąpy zasób
źródeł, które odnoszą się do tego okresu. Odnośnie samych Węgier, nie ma prawie w ogóle roczników lub kronik, które dokładniej wspominałyby o konkretach historycznych, aniżeli o ich le25

gendarnych wersjach. Tych braków nie wypełniają znacznie późniejsze węgierskie kroniki, jakie opierając się na dawnym praźródle, nie posiadają rzeczowych historiografii, szczególnie w odniesieniu do wieków XI-XII. Na szczęście można sięgnąć do bogatych
hagiografii wielkich postaci tego okresu /królowie i święci: Stefan,
Wojciech, Władysław, Emeryk, Kinga, Jadwiga/, aczkolwiek dokładniejszy ich opis wymagałby daleko idącej powściągliwości.
Na szczęście można tutaj oprzeć się na licznych źródłach krajów
ościennych: niemieckich, polskich, czeskich, bizantyjskich, gdzie
istniały bogatsze tradycje piśmienniczo-kronikarskie. Do takich
należy krakowska stolica zaprzyjaźniona i z wielu względów Madziarom przychylna. Dzięki takim źródłom można przebić się
przez gąszcz tajemnic Naddunajskiej Krainy, znacząco zmniejszyć
zasób hipotez i dowiedzieć się, jak to naprawdę tam było w
pierwszych wiekach. Aczkolwiek ten okres dziejów wymusza w
opracowaniach popularnonaukowych pewne uproszczenia, niemniej jednak bezsprzecznie przekonuje, iż oba Narody miały się
już wtedy ku sobie chociażby poprzez liczne i wielce owocujące
koligacje rodowe panujących, które ukształtowały wspólne i zarazem wiekopomne rodowody chrześcijańskiej państwowości.
Zresztą nic tak nie zbliża jak dziedzictwo jednej wiary, które jeszcze przez wieki wspaniale dawało znać oraz trwa po dziś dzień
pośród Polaków i Węgrów na wielu płaszczyznach ich życia oraz
aktywności. Bezwiednie można postawić tezę, iż - od czasów narodzin swej chrześcijańsko-państwowej tożsamości- pozostają oni
dla siebie stale bratankami. Stamtąd wywodzą się początki bratniej przyjaźni, która trwa do chwili obecnej.
Summary
On the common beginnings of Christian statehood in Hungary and
Poland
Even with these historical snapshots from the early centuries
of the Christian state /X-XIV/ see that hopefully-two nations have
a lot in common, especially in zaofe-rowaniu a sacred rulers, who
have all left a stigma on lo-sach their motherlands and shaped the
foundations of own ladies-statehood in subsequent centuries.
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Reminiscent of some sławet-tion and at the same time the sacred
form of reflection is like a surrogate approximations recipient
beginnings of a country with which sąsiadowaliśmy for many
centuries, living in complete harmony, which probably It is
common in the eighteenth century defining <Pole and Hungary
two nephews>.
However, showing the first centuries of the history of the stateby Hungarian hoses is difficult, especially because of the relatively
scant resource sources that relate to that period. Regarding the same
EC-games, there is almost no annuals or chronicles that accurate-it
wspominałyby about the specifics of historical, rather than on their
le-gendarnych versions. These shortcomings do not fill much późimportant Hungarian chronicles, which based on the former praźródle, do not have the kind of historiography, especially whereas in
respect of the XI-XII centuries. Fortunately, you can reach to the rich
hagiography great figures of the period/kings and saints: Stefan
Wojciech Wladyslaw, Emeric, King Jadwiga/, although more
accurate description of them would require far-reaching restraint.
Fortunately, you can here rely on many sources of neighboring
countries: German, Polish, Czech, Byzantine, where there were richer
traditions piśmienniczo-chronicle. Such should be the capital of
Krakow and befriended many reasons Magyars favorable. Thanks to
these sources, you can cut through the tangle of secrets Danube
Land, significantly reduce resource hypotheses and learn how it
really was there in the first centuries. Although this period of history
in studies of popular forces, some simplifications, nevertheless
unquestionably convinced that the two nations had already then
towards each other even through numerous and highly fruiting
affinity Pedigree ruling that shaped common and at the same time
memorable pedigrees Christian statehood. Besides, there is nothing
that comes as a heritage of faith that have for centuries gave great to
know, and continues to this day among the Poles and the
Hungarians in many areas of their life and activity. Unconsciously it
can be argued that - since the time of the birth of his Christian-state
tożsamości- remain for themselves constantly nephews. From there
come the origins of brotherly friendship that lasts to the present.
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Joanna Garbulińska-Charchut

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar,
a nie za ciężki obowiązek1.

Polska – Węgry – systemy edukacji
Polska i Węgry to nie tylko państwa o wybranej, wspólnej
tradycji historycznej. To również kraje należące do europejskiej
tradycji systemu edukacyjnego – dostosowanego do wieku i możliwości uczniów.
Tytułem wstępu, charakteryzując węgierski system edukacji
warto przytoczyć kilka faktów, które w zestawieniu z polskim systemem kształcenia mogą być czymś w rodzaju ciekawostki. To minister do spraw edukacji każdego roku, na nowo organizuje węgierski
rok szkolny. Podobnie jak w Polsce, początek roku szkolnego najczęściej przypada na pierwszy roboczy dzień września, a koniec – na
połowę czerwca następnego roku kalendarzowego. Lekcje odbywają
się od poniedziałku do piątku i trwają zwykle 45 minut, jednak ich
długość może przeciągnąć się nawet do 60 minut (godzina szkolna
może być także krótsza niż trzy kwadranse) – jest to relatywnie dynamiczna kwestia – wszystko zależy od programu obowiązującego
w szkole. Ponadto prawo określa także maksymalną dzienną liczbę
godzin lekcyjnych dla poszczególnych klas: 4h dla klas 1-3; 4-5h dla
klas 4-6; 5h dla klas 7-8; 5-6h dla klas 9-10 i 6h dla klasy 11 i wyżej.
Naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej mogą rozpocząć
dzieci między 6 a 8 rokiem życia, choć 8-letni uczniowie, którzy z
różnych powodów dopiero rozpoczynają swoją karierę edukacyjną,
należą do rzadkości2.
1 A. Einstein, dostępne na stronie https://cytaty.eu/motyw/nauka.html,
22.04.2016.
2 Por. Edukacja na Węgrzech Systemy edukacji w krajach Unii Europejskiej cz. VII,
dostępne na stronie http://edun.pl/o-edun/aktualnosci/733-edukacja-nawegrzech-systemy-edukacji-wkrajach-unii-europejskiej-cz-vii.html, 28.04.2016.

29

Zajęcia rozpoczynają się zwykle o godzinie 8 i kończą około
14. Również liczba uczniów w grupie i na danym etapie edukacji
jest ściśle określona przez prawo. Dla grupy dzieci w wieku
przedszkolnym całkowitym maksimum jest 25 osób. W klasach 12, gdzie nie ma jeszcze podziału na konkretne przedmioty, a
kształcenie odbywa się w systemie zintegrowanym, nauczyciel
zwykle sam prowadzi daną grupę oraz jej zajęcia. Natomiast w
klasach 3-4 pracę z małymi uczniami rozpoczyna kolejny nauczyciel, choć zdarzają się kontynuacje i to, że dzieci są prowadzone
przez dotychczasowego wychowawcę. Dodatkowo – uczniowie
pozostają w tym samym zespole do czasu zakończenia szkoły.
Według raportu ZWH – Zentralstelle für die Weiterbildung
im Handwerk – „Większość uczniów na Węgrzech uczęszcza do
szkół państwowych, które są prowadzone przez urzędy państwowe lub miejskie samorządy. Istnieją również ośrodki nauczania dotowane w 50% przez prywatne organizacje i w 50% przez
państwo. Charakterystyczne dla węgierskiego państwowego systemu szkolnictwa jest jego decentralizacja. Zasięg działania ministerstwa oświaty ograniczony jest do ogólnych zadań nadzorczych
(ustalanie kryteriów i warunków dotyczących obowiązku szkolnictwa jak również kontrola wymogów dotyczących egzaminów
końcowych)”3. Również samorządy odgrywają określoną rolę w
systemie edukacji – ich zadaniem jest nadzór przedszkoli i szkół
podstawowych oraz średnich4. Jednak w 2013 r. szkoły przeszły
jednak pod scentralizowaną instytucję KLIK, do której należą nauczyciele oraz pracownicy administracji. Argumentem podawanym w trakcie wprowadzania zmian była troska o wychowanie
przyszłych pokoleń w duchu chrześcijańsko-patriotycznym.

3 ZWH – Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk, dostępne na
stronie
http://www.teil4.de/prepare/fileadmin/user_upload/bildungssysteme/polni
sch/bs_pl_hu.pdf, 28.04.2016.
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Węgierska szkoła – charakterystyka
Publiczny system edukacji węgierskiej został opisany w tabeli
nr 1. Szkolnictwo państwowe jest bezpłatne (gwarantem jest konstytucja) i obowiązkowe, a nauka odbywa się w języku węgierskim.
Placówki edukacyjne mogą pobierać opłaty jedynie za zajęcia, które
odbywają się poza obowiązkowymi lekcjami. Obowiązek kształcenia
obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 r.ż.
Tabela nr 1. Publiczny system edukacji na Węgrzech
Typ placów- Okres trwania nauki
Uwagi
ki
Przedszkole
Około 3 lat
• Do przedszkola uczęszczają
(Óvoda)
dzieci w wieku od 3 do 6 lat
• Ostatni rok uczęszczania do
przedszkola to etap tzw. „zerówki” i jest obowiązkowy dla
wszystkich dzieci
• Występuje rejonizacja przedszkola – placówki przyjmują
dzieci ze swojego terenu
Szkoła pod- 8 lat
• Szkoła podstawowa dzieli się
stawowa
Wiek: od 6 na dwa etapy („klasyczna”
do 14 lat
szkoła podstawowa oraz gim(pierwszy
nazjum)
okres: wiek • Warunek przyjęcia – okazanie
od 6 do 10 zaświadczenia o gotowości
lat,
uczęszczania do placówki
drugi okres: • Szkoły mają obowiązek przywiek od 10 jęcia wszystkich chętnych dziedo 14-16 lat) ci, które zamieszkują na obszarze jej działalności
• Szkoła podstawowa przygotowuje uczniów do podjęcia
dalszego kształcenia w szkole
średniej lub zawodowej
Szkoła śred- Długość
• I stopień – nauka kończy się
nia
kształcenia
maksymalnie w 14 r. ż.
zależy od • II stopień – nauka kończy się
typu
pla- w wieku 18 lat
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cówki
(Wiek: od
10/12/14
do 18 lat)

Szkoła wyższa

• Edukacji
zawodowej
nie
można rozpocząć przed ukończeniem 16 roku życia
• Warunek przyjęcia – pozytywny wynik egzaminu wstępnego, organizowanego przez
szkołę
• Nauka trwa min. 4 lata (w
zależności od rodzaju studiów)
• Istnieje podział na uniwersytety i college

Źródło: opracowanie własne

Reforma szkolnictwa
W 2002 roku na skutek reformy szkolnictwa zniesiono dziesięcioletnie szkoły podstawowe i zastąpiono je ośmioletnimi placówkami tego typu. To spowodowało, że jedynie pierwsze cztery
klasy szkoły podstawowej określa się mianem általános eskola
(szkoły podstawowej). Kolejny model placówki to niższy poziom
średniej szkoły ogólnokształcącej (tzw. gimnázium). Według programu organizacji nauki, od czwartej klasy szkoły podstawowej
uczniowie uczą się również języka obcego. Jednak warto w tym
miejscu zaznaczyć, że choć w sporej ilości szkół język nieojczysty –
jako przedmiot nadobowiązkowy – mieści się w siatce godzin już
od początku nauczania. Dzieci przez pierwsze dwa lata podlegają
opisowej ocenie postępów w nauce. Mali uczniowie są poddawani
ocenie wstępnej, którą następnie zestawia się z możliwościami i
postępami w rozwoju edukacyjnym. Taka ocena umożliwia podjęcie decyzji o ewentualnej konieczności wprowadzenia np. zajęć
wyrównawczych. Oceny numeryczne (w skali od 1 do 5) pojawiają się w trzeciej klasie szkoły podstawowej.
Tabela nr 2. Cykl nauczania
Nazwa cyklu kształcenia
Cykl wprowadzający
Cykl podstawowy
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Wiek ucznia
6-8 lat
8-10 lat

Uwagi
nazywany
również
cyklem elementarnym

Cykl fundamentalny pod- 10-12 lat
stawowy

W tym czasie następuje
rozpoczęcie
etapu
średniego I stopnia –
tzw. Gimnázium, który
mieści się w tych samych ramach systemowych, co általános
iskola

Cykl rozwojowy
12-14 lat
Źródło: opracowanie własne

Węgierska szkoła średnia
Szakközépiskola to kolejny poziom szkoły średniej. Młodzież
rozpoczyna naukę w niej w wieku 14 lat i kończy 4 lata później.
Młodzież, która wybrała ogólnokształcący profil nauczania, realizuje pełne 4 lata programu kształcenia. Natomiast osoby, które
zdecydowały się na naukę zawodu, po dwóch latach mogą przejść
na profil edukacji zawodowej.
Ponadto oprócz tego typu szkół, istnieją również dwuletnie
szkoły zawodowe (nazywane szakiskola). Jednak w zamiarze decydentów tego typu placówki mają zanikać, ponieważ system
edukacyjny dąży do tego, aby wszyscy młodzi ludzie stawali się
absolwentami pełnych szkół średnich. Młodzież kończy naukę w
szkole średniej zdając egzamin (érettségi vizsaga), który stanowi
odpowiednik polskiego egzaminu dojrzałości. Osiągnięcie pozytywnego i jak najlepszego wyniku egzaminu końcowego, umożliwia ubieganie się o miejsce w szkole wyższej.
Natomiast osoby, które zdecydowały się na uzyskanie tytułu
zawodowego jeszcze na etapie szkoły średniej, są zobowiązane do
zaliczenia testu weryfikującego wiedzę z zakresu danej specjalizacji. Warto podkreślić, że węgierscy uczniowie mogą decydować o
wyborze ścieżki edukacji. Jeśli chcą, mogą uczęszczać również do
ośmioletnich gimnazjów, w których bez konieczności zmieniania
szkoły, mogą nabywać wiedzę weryfikowaną w trakcie matury.
Bez względu jednak na wybór ścieżki edukacyjnej, obowiązkowa
nauka trwa 12 lat.
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Egzamin kończący szkołę średnią (grande finale/ nagy finálé), składa się z pięciu przedmiotów. Każdy z nich zalicza się ustnie i pisemnie. Obowiązkowe są: język węgierski, matematyka,
język obcy oraz historia. Jako piąty przedmiot uczniowie wybierają: biologię, fizykę, chemię lub geografię. Wszystkie przedmioty
można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Szkolnictwo wyższe
Na Węgrzech działa 19 państwowych oraz 7 niepaństwowych uniwersytetów, akademii i seminariów, a także college – 10
państwowych i 24 prywatne5. Zagraniczni studenci coraz chętniej
wybierają studia na węgierskich uczelniach – szczególnym zainteresowaniem cieszy się Central European University w Budapeszcie, gdzie studiują młodzi ludzie z ponad 100 krajów6. Sytuacja
szkół wyższych została przedstawiona w tabeli nr 3.
Tabela nr 3. Szkolnictwo wyższe
Typ studiów
Czas trwania
Studia pierw- 3 lub 4 lata
szego stopnia

Studia drugie- 1 lub 2 lata
go stopnia

Uwagi
• Absolwenci posiadają tytuł
zawodowy licencjata (alapképzés)
• Co najmniej jeden semestr
jest semestrem praktycznym
• W toku nauki należy zdobyć od 180 do 240 punktów
ECTS
• Absolwenci
otrzymują
tytuł
magistra
(mesterképzés)
• W toku studiów należy
zdobyć od 60 do 120 punktów ECTS (na studiach o specjalności nauczycielskiej liczba punktów ECTS wynosi

Węgry, dostępne na stronie http://www.eurodesk.pl/eurostudia/wegry,
27.04.2016.
6 Tamże, 27.04.2016.
5
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150)
Studia trzecie- Co najmniej 3 • Tytuł doktora (doktori
go stopnia
lata
képzés)
Jednolite stu- Od 5 do 6 lat • Obejmują takie dziedziny
dia magisternaukowe jak: medycyna,
skie
architektura, prawo oraz niektóre specjalności artystyczne
Źródło: opracowanie własne

Elementarnym kryterium zakwalifikowania się na studia jest
zdany egzamin końcowy z określonych przedmiotów szkoły
średniej. Jednak część uczelni równocześnie organizuje również
własne egzaminy wewnętrzne. Rekrutacja odbywa się najczęściej
dwa razy w roku i obejmuje semestr jesienny i/lub wiosenny.
Węgierskie szkolnictwo a społeczne niepokoje
Część społeczeństwa wykazywała niezadowolenie z reformy
szkolnictwa i powołania do życia instytucji nadzorującej (KLIK),
mającej siedzibę w Budapeszcie. Głównym zarzutem przeciwników zmian był argument dotyczący m.in. nadmiernej centralizacji
systemu, zbyt małej liczby konsultacji reformy z nauczycielami i
dyrektorami szkół czy ograniczonej elastyczności w doborze programów nauczania7. Ponadto pedagodzy zarzucali twórcom
zmian w systemie to, że są przeciążeni pracą, mają ograniczone
prawo w decydowaniu o doborze podręczników oraz metod i
środków nauczania.
Podsumowanie
Węgierski system edukacji wpisany w europejskie kanony
kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych został podzielony na etapy dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych poszczególnych grup wiekowych osób korzystających z publicznego i prywatnego sektora usług edukacyjnych. Bezpłatna naWęgry: protest przeciwko reformie szkolnictwa, dostępne na stronie
http://biznes.pl/magazyny/edukacja/wegry-protest-przeciwko-reformieszkolnictwa/w5d55f, 27.04.2016.
7
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uka jest gwarantowana przez konstytucję, a obowiązek szkolny
spoczywa na obywatelach do ukończenia przez nich 18 roku życia.
Streszczenie
Węgierskie szkolnictwo zostało dopasowane do wieku oraz
możliwości uczniów (dzieci, młodzieży i dorosłych). Z nauki mogą korzystać nie tylko obywatele Węgier, ale również – szczególnie w przypadku edukacji na poziomie wyższym – także studenci
z zagranicy. Edukacja jest obowiązkowa do 18 roku życia. Bezpłatny dostęp do placówek oświatowych gwarantuje konstytucja.
Publikacja jest próbą omówienia węgierskiego systemu edukacji, z
podziałem na poszczególne etapy kształcenia oraz wychowania
dzieci, młodzieży i dorosłych. Tekst został oparty na dostępnej
literaturze przedmiotu.
Słowa kluczowe: Węgry, system, kształcenie, edukacja,
szkoła, uczniowie
Summary
Poland - Hungary - education system
Hungarian education has been adapted to the age and
abilities of the pupils (children, adolescents and adults). With
science can benefit not only the citizens of Hungary, but also especially in the case of higher education - including students
from abroad. Education is compulsory until the age of 18. Free
access to educational institutions a constitutional. The publication
is an attempt to discuss the Hungarian education system, divided
into the different stages of education and upbringing of children,
adolescents and adults. The text was based on the available
literature.
Keywords: Hungary, system, training, education, school,
students
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ks. Lesław Krzyżak

Kanoniczna struktura polskiej parafii personalnej
w Budapeszcie w świetle historii jej erygowania i działalności
Wprowadzenie
Mija sześćdziesiąt lat od poznańskiego czerwca i węgierskiej
rewolucji 1956 roku. Poznańscy robotnicy Zakładów im. Stalina, 8
czerwca 1956 roku rozpoczęli strajk generalny – pierwszy masowy
bunt robotniczy w PRL-u - domagając się „chleba i wolności” i
wyszli na ulice, zginęło wówczas co najmniej 58 osób, kilkaset zostało rannych, a około 700 aresztowano. Na Węgrzech zaś 23 października 1956 roku, w geście solidarności z Polakami na ulice
Budapesztu wyszli studenci. Ich wiec i demonstracje przerodziły
się w rewolucję, a następnie w walkę z sowiecką okupacją – brutalnie przerwaną i utopioną we krwi oraz w fali represji – zwana
powstaniem węgierskim z 1956 roku. Bohaterski zryw Polaków i
Węgrów był przejawem pragnienia wolności, a zarazem protestu
przeciwko zniewoleniu całego regionu wskutek narzuconego po II
wojnie światowej przez Związek Radziecki podziału Europy.
Rocznica ta oraz liczne historyczne relacje Polaków i Węgrów zostały obecnie dostrzeżone w parlamentach Polski i Węgier, które
podjęły okolicznościowe uchwały w sprawie ustanowienia roku
2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. Posłowie polskiego
Sejmu i Senatu w obecności delegacji parlamentu Węgier, 26 lutego 2016 roku jednogłośnie zdecydowali: „Dla uczczenia 60. rocznicy
antykomunistycznego buntu w Poznaniu w czerwcu 1956 r. oraz 60.
rocznicy powstania na Węgrzech w październiku i listopadzie 1956 r.
Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zgromadzenie Narodowe
Węgier, przekonane o szczególnym znaczeniu tych wydarzeń dla wspólnej historii obu Narodów, ustanawiają rok 2016 Rokiem Solidarności
Polsko-Węgierskiej”1. Jednobrzmiącą uchwałę w tej sprawie, 29 luSejm ogłosił rok 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej,
http://budapeszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/sejm_oglosil_rok_2016_rokiem_s
1
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tego 2016 roku w obecności delegacji polskiej, podjął także parlament węgierski2. Wzajemna solidarność i pomoc naszych narodów stanowią szczególną wartość, która jest godna uwagi.
W tło tych wydarzeń historycznych i sięgającej kilku wieków
przyjaźni polsko-węgierskiej wpisuje się również interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pod hasłem: „Polska – Węgry.
Wspólne dziedzictwo” zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki
Katolickiej WZPiNoS KUL w Stalowej Woli. W ramach tej konferencji wydaje się zasadnym przywołanie chrześcijańskich korzeni
łączących oba narody i przedstawienie kanonicznej struktury polskiej parafii personalnej w świetle historii jej erygowania i działalności. Jest to wspólne dziedzictwo „dwóch bratanków”, którego
nie można pominąć w ramach obchodów Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej.
1. Kanoniczna struktura parafii personalnej
Z przepisów prawa kanonicznego wynika, że każda parafia
jest publiczną osobą prawną, która ze względu na aspekty duszpasterskie, teologiczne i jurydyczne odgrywa istotną rolę w danej
społeczności3. Osobowość prawną każdej parafii określa kan. 515
§ 1: „Parafia erygowana zgodnie z prawem posiada mocą samego prawa
osobowość prawną”, która nie odnosi się do wspólnoty czy stowarzyszenia wiernych, ale do instytucji organizacyjnej i hierarchicznej4. Liczne zadania jakie prawodawca kościelny wyznacza parafii
i jej proboszczowi determinują jej ugruntowaną pozycję kanoniczną. Parafia jest jednostką organizacyjną nawet wówczas, gdy
działa tylko jako osoba prawna z mocy prawa kanonicznego.
olidarnosci_polsko_wegierskiej;jsessionid=575BC44C4C8C5CD8553C812782AB4A7A.c
msap2p (dostęp 26.04.2016).
2 Parlamenty Polski i Węgier ogłosiły rok 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej,
http://budapeszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/parlamenty_polski_i_wegier_oglaszaly_rok_201
6_rokiem_solidarnosci_polsko_wegierskiej_ (dostęp 26.04.2016).
3 A. B. Poveda (red.), Código de der echo canónico. Edición bilingűe, Fuentes y comentarios de todos los cánones, wyd. 10, Valencia 2002, s. 255.
4 P. Majer (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz,
Kraków 2011, s. 442.
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Niemniej jednak podkreśla Bartosz Rakoczy prawo polskie i węgierskie również docenia parafie jako strukturalne instytucje Kościoła w regulacjach państwowych5. W Polsce struktury te obejmują parafie funkcjonujące w metropoliach i diecezjach obrządku
łacińskiego, w ramach metropolii (archieparchia i eparchia) obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, w ramach ordynariatu polowego wojska polskiego i prałatury personalnej Świętego Krzyża i
Opus Dei, w trzech parafiach obrządku ormiańskiego i parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach6. Na Węgrzech
są to parafie w ramach metropolii i diecezji obrządku łacińskiego,
ordynariatu polowego na Węgrzech, opactwa terytorialnego w
Pannonhalmie oraz archieparchii i dwóch eparchii obrządku bizantyjsko-węgierskiego7.
Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 515 § 18, którego analogię znajdujemy w kan. 279 KKKW mówi: „Parafia jest określona
wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej właściwemu pasterzowi”9. Piotr Majer
komentując powyższy fragment kanonu, uwrażliwia na jasny opis
elementów wyróżniających parafię, której pojęcie prawne oboBartosz Rakoczy analizuje odpowiedzialność prawną parafii i proboszcza
na terenie Polski, podkreślając wagę unormowań państwowych w tej dziedzinie. Zob.: B. Rakoczy, Pozycja parafii w prawie polskim, [w:] S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin
2013, s. 39-57.
6 Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Ko%C5%9Bci
o%C5%82a_katolickiego_w_Polsce (dostęp 25.04.2016).
7 Podział administracyjny Kościoła katolickiego na Węgrzech,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Ko%C5%9Bcio
%C5%82a_katolickiego_na_W%C4%99grzech (dostęp 25.04.2016).
8 Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus 25.01.1983,
AAS 1983, nr 75 II, 1-317. Tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego przekład polski
zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Warszawa 1984. Dalej KPK.
9 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritatae Joannis Pauli II promulgatus, AAS 1990, nr 82, 1033-1333. Teks polski: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, Wydaw. Archidiecezji Lubelskiej
"Gaudium", Lublin 2002. Dalej KKKW.
5
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wiązkowo obejmuje: 1) wspólnotę wiernych, która ma dwie cechy
charakterystyczne w postaci: przynależności do Kościoła partykularnego oraz właściwy dla organizacji kościelnej element stałości,
a także 2) troskę duszpasterską w gestii proboszcza jako pasterza
własnego, a zarazem zależnego od biskupa diecezjalnego. Parafia
na czele której stoi proboszcz zależna jest od biskupa, gdyż jest
częścią diecezji i funkcjonuje w ścisłej relacji hierarchicznej, w której biskup udziela proboszczowi mandatu legitymizującego i kieruje działalnością proboszcza w parafii10.
Parafia jest erygowana wyłącznie przez biskupa. Kanon 515 § 2
precyzuje: „Erygowanie parafii, zniesienie jej lub dokonywanie w niej
zmian należy do wyłącznej kompetencji biskupa diecezjalnego. Nie powinien
on erygować parafii albo ich znosić, ewentualnie dokonywać poważnych
zmian, bez wysłuchania rady kapłańskiej”. W przypadku poważnych
zmian dokonywanych w parafii, biskup ma poprosić radę kapłańską
o opinię w tej kwestii. Opinia ta nie jest wiążąca dla decyzji biskupa,
ale jej wymóg wskazuje na charakter aktów władzy rządzenia11.
Najczęściej spotykamy się z parafią terytorialną, która obejmuje określone terytorium12. Uzupełnieniem normy kan. 515 jest
zapis w kan. 518 KPK, który wyjaśnia pojęcie parafii personalnej:
„Z zasady ogólnej parafia powinna być terytorialna, a więc obejmująca
wszystkich wiernych określonego terytorium. Gdzie jednak jest to wskazane, należy tworzyć parafie personalne, określone z racji obrządku, języka, narodowości wiernych jakiegoś terytorium, albo z innego jeszcze powodu”. Zatem instytucja parafii personalnej w Kościele katolickim
obejmuje wyodrębnioną z diecezji wspólnotę wiernych, której na
stałe, z jakiegoś istotnego powodu, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, został przydzielony proboszcz jako jej własny pasterz.
Literatura kanonistyczna i doświadczenie życiowe mówią, że powodem tym może być między innymi obrządek, język, narodoP. Majer (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz,
dz. cyt., s. 441.
11 Tamże, s. 441-442.
12 P. Krawczyk, Kościelne jednostki organizacyjne jako osoby prawne w świetle prawa
kanonicznego i prawa państwowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach” 2011, nr 88, s. 219-227.
10
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wość wiernych, specyficzna grupa wiernych czy przywiązanie do
miejsca lub do rytu trydenckiego13.
Piotr Majer komentując kanon 518 KPK podkreśla, że zasada
podziału organizacyjnego społeczności Kościoła odnajduje w terytorium bardzo cenny i niezbędny czynnik ludzki. Przestrzeń w
rozwoju danej społeczności nie jest czymś zewnętrznym czy
ubocznym, ale istotnym elementem integrującym i traktowanym
jako element instrumentalny. Ta rola instrumentalna nie jest absolutną w określeniu struktury kościelnej, dlatego zasada ogólna
wyraża się w terytorialności parafii, ale równocześnie dopuszcza
parafie personalne.
Grupa polskich wiernych na węgierskiej ziemi została określona za pomocą innych czynników niż czynniki terytorialne i dlatego została objęta specjalistyczną opieką duszpasterską w ramach
hierarchicznej i uporządkowanej zgodnie z prawem kościelnym
struktury personalnej w postaci erygowanej parafii. Dyrektorium
Ecclesiae imago z 22 lutego 1973 roku określiło kryteria ustanowienia parafii personalnej: obiektywna potrzeba i rzeczywista jedność
danych osób, a także konieczność zachowania ważności aktów
kościelnych (Ecclesiae imago nr 74). Współcześnie podkreśla się rolę
parafii personalnych do których łatwiej dotrzeć dzięki rozwojowi
Marcin Gola wskazuje, że po ogłoszeniu motu proprio Summorum Pontificum na
całym świecie wzrosła liczba miejsc w których sprawowana jest Msza święta w tradycyjnej formie rytu rzymskiego, a wraz z tymi Mszami wzrasta ilość miejsc, gdzie
powstają duszpasterstwa wiernych przywiązanych do tradycji łacińskiej. Artykuł 10
Summmorum Pontificum Benedykta XVI stanowi, że istotnym powodem wyodrębnienie parafii personalnej na danym terytorium jest przywiązanie wiernych do tradycji
łacińskiej. Stałość i stabilność jako cecha własna parafii powoduje, że taka forma
przynależności do parafii personalnej jest marzeniem wiernych i duchownych przywiązanych do tradycyjnej liturgii. Takie kanoniczno-prawne włączenie tych parafii
personalnych w struktury diecezji stanowi dobro wiernych. Dla przykładu w Brazylii
na obszarze diecezji Campos istnieje 12 parafii personalnych tworzących Personalną
Administraturę Apostolską Świętego Jana Marii Vianneya, posiadającą własnego
biskupa na prawach ordynariusza diecezjalnego. Na świecie jest 26 parafii personalnych z zachowanym rytem tradycyjnym. Zob.: M. Gola, Parafia dla tradycyjnych katolików,
http://pastorbonus.pl/uploads/Duszpasterstwo/Parafia_dla_tradycjonalistow.pdf
(dostęp 25.04.2016).
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komunikacji (List Okólny Papieskiej Komisji ds. Duszpasterstwa
Migrantów i Podróżnych Chiesa e mobilitá umana z 26.05.1978, nr 20
i 27), jak również ewangelizacyjną rolę parafii personalnej nie
poddawanej izolacji (Dyrektorium Apostolorum successores z
22.02.2004, nr 216). KKKW w kan. 283, niewystępującym w KPK,
podkreśla jedność terytorialną. Juan Ignatio Arrieta w uzupełnieniach do włoskiego wydania komentarza przywołuje część normatywną Instrukcji Erga migrantes: „Gdy uznaje się za niezbędne
utworzenie parafii personalnej, ze względu na liczbę migrantów lub korzyści płynące ze specjalnej opieki duszpasterskiej dostosowanej do ich
potrzeb, biskup diecezjalny lub eparchialny winien zatroszczyć się o wyraźne określenie zasięgu parafii oraz wydanie zarządzeń dotyczących
ksiąg parafialnych. Ilekroć jest to możliwe, należy umożliwić migrantom
dokonanie swobodnego wyboru przynależności do parafii terytorialnej
właściwej miejscu zamieszkania lub parafii personalnej”(art. 6 § 1)14.
Zarówno parafia terytorialna jak i personalna ma swojego
proboszcza. Zgodnie z kan. 519 KPK: „Proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmującym pasterską troskę o powierzoną
mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego. Powołany jest do
uczestnictwa w posłudze Chrystusa, ażeby dla tejże wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania i kierowania, przy współpracy także
innych prezbiterów i diakonów oraz niosących pomoc wiernych świeckich, zgodnie z przepisami prawa”. Krzysztof Nitkiewicz podkreśla,
że proboszcz personalny w trosce o wiernych współpracuje z proboszczem terytorialnym15. Taka współpraca polskich duszpasterzy w środowisku polskich emigrantów miała także miejsce na
Węgrzech w ramach struktur Kościoła węgierskiego.

P. Majer (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz,
dz. cyt., s. 445-446.
15 K. Nitkiewicz, Proboszcz terytorialny i proboszcz personalny, [w:] S. L. Głódź,
J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim,
dz. cyt., s. 59-76; A. Dzięga, Jurysdykcja kumulatywna w ordynariatach wojskowych
według „Spirituali MIlitum Curae”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 3(1993), nr 1, s. 38-39.
14
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2. Polonia na Węgrzech
W początkach państwowości polskiej i węgierskiej miały
miejsce związki dynastyczne Piastów i Arpadów, a później Jagiellonów i Andegawenów. W historii bywało, że berło polskie i węgierskie dzierżyła ta sama osoba (Ludwik Węgierski, Władysław
Jagiellończyk), albo Węgrzy władali Polską (Królowa Jadwiga,
Stefan Batory) i odwrotnie Polka rządziła Węgrami (Elżbieta Łokietkówna). Te powiązania monarchiczne i związki handlowe
sprzyjały migracji i osadnictwu polskiemu na ziemi węgierskiej.
W czasie węgierskiego powstania narodowego (1948-1949), wielotysięczne oddziały polskie pod znamienitym dowództwem generałów Józefa Wysockiego, Henryka Dembińskiego i Józefa Bema,
walczyły o wolność wspólnie z żołnierzami węgierskimi. Wielu z
nich osiedliło się i założyło rodziny na Węgrzech. Na przełomie
XIX i XX wieku w wyniku dynamicznego rozwoju stolicy Węgier,
nastąpił napływ polskich emigrantów. Była to emigracja zarobkowa. Znajdowali oni tam zatrudnienie jako rolnicy i rzemieślnicy. Pracowali w kamieniołomach, kopalniach, młynach i cegielniach. W czasie I wojny światowej wielu Polaków uciekało na
Węgry, młodzież tworzyła Legiony Polskie i walczyła o wolną
Polskę. Ta fala emigracji po raz kolejny znacznie zasiliła liczebnie
naród węgierski. Młodzież polska poległa na froncie, a po wojnie
w części reemigrowała do wyzwolonej Polski. Po napadzie niemiecko-rosyjskim na Polskę w czasie II wojny światowej znowu
powtórzyła się emigracja Polaków. Ostatnia fala emigracyjna miała miejsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku16.
3. Duszpasterstwo Polaków na Węgrzech
Emigranci z Polski od 1897 roku gromadzili się przy barokowej kapliczce kalwaryjskiej w X dzielnicy zwanej Köbánya,
gdzie modlili się i odprawiane były dla nich Msze święte. Kapliczka została wybudowana w XVIII wieku przez rodzinę Conti,
a następnie powiększona o drewnianą nawę. Pomimo rozbudowy
L. Kryża, M. Soboltyńska (red.), Kościół i Dom Polski w Budapeszcie, Budapeszt b.r.w., s. 3-5.
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nie mieściła polskich emigrantów. Duszpasterstwo dla Polaków
prowadził Słowak ks. Wincenty Hawliczka17. Po wizycie złożonej
polskim robotnikom w 1905 roku przez metropolitę lwowskiego
arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i jego wygłoszonych wówczas
rekolekcjach oraz staraniach, prymas Węgier wyraził zgodę na
prowadzenie polskiego duszpasterstwa w Budapeszcie przez kapłana z Polski. W 1908 roku ze stałą posługą duszpasterską dla
Polonii, na Węgry przyjeżdża kapłan archidiecezji lwowskiej
ksiądz Wincenty Danek i zakłada Stowarzyszenie Budowy Kościoła Polskiego18. Po licznych staraniach w 1915 roku wydzierżawiono plac pod budowę świątyni.
W Archiwum Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie zachował się dokument służbowy z 1952 roku, który informuje, że w 1915 roku Rada Stołeczna Budapesztu za symboliczną opłatę jednej korony rocznie oddała pod budowę grunt o
znacznej powierzchni 860 sążni. W uchwale radnych czytamy:
„Miasto oddaje tę parcelę tylko w celu wybudowania na niej takich instytucji jak szkoła, dom oświatowy, schronisko i kościół. W przeciwnym
razie umowa staje się nieważna, a majątek znajdujący się na tym terenie
przechodzi na własność miasta”19. Odtąd gromadzono środki na inwestycję. W październiku 1925 roku biskup István Breyer poświęcił kamień węgielny i rozpoczęły się dwuletnie prace związane z
budową kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Wspomożycielki Wiernych. Nuncjusz apostolski na Węgrzech Cesare Orseni poświęcił kościół 14 listopada 1926 roku. Po zakończeniu budowy świątyni podjęto budowę Domu Polskiego. Szczególnie pamiętnym wydarzeniem dla polonii była konsekracja wybudowanego kościoła, której 17 sierpnia 1930 roku dokonał pryTamże, s. 5.
Ciekawy i godny uwagi jest skład komitetu budowy kościoła, który świadczy
o zatroskaniu i owocnej inicjatywie rozpoczętej przez Józefa Bilczewskiego. Wśród
nazwisk komitetu budowy kościoła znaleźli się między innymi: dr István Barczy –
burmistrz Budapesztu, abp Józef Teodorowicz – metropolita lwowski obrządku
ormiańskiego, bp Władysław Bandurski – sufragan archidiecezji lwowskiej, bp
Józef Sebastian Pelczar – ordynariusz przemyski, a także ks. Jan Czumitta – dziekan
z Lubowli. Tamże, s. 6.
19 Tamże, s. 7.
17
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mas polski kardynał August Hlond sprawujący nadzór kościelny
nad kościołem polskim w Budapeszcie. Wspólnota wiernych gromadząca się wokół świątyni w 1932 roku poszerzyła się o poznańskie siostry elżbietanki20. Z ofiar wiernych upiększano świątynię,
wyposażano w akcesoria liturgiczne i sprzęty kościelne. Żołnierze
polscy, którzy przybyli po kampanii wrześniowej ufundowali organy. Po wojnie w wyniku zmiany ustroju, wierni gromadzący się
w świątyni są szykanowani. Sytuacja ta zaostrza się po śmierci
duszpasterza ks. Wincentego Danka. W 1952 roku komuniści
usuwają siostry elżbietanki i odbierają mienie kościelne. Dopiero
od 1989 roku wskutek transformacji ustrojowej atmosfera staje się
przyjazna dla Kościoła. Następuje remont zabudowań kościelnych
i rozwój parafii, prowadzonej od 1990 roku przez księży chrystusowców21.
Wykaz kapłanów pracujących wśród Polaków w Budapeszcie w latach
1908-1990
Lp. Imię nazwisko kapłana
Uwagi
1.
ks. Wincenty Danek
1908-1945 kapelan Koloni Polskiej
2.
ks. Julian Brylik
1923 emeryt pomocnik
3.
ks. Karol Raczyński
emeryt pomocnik
4.
ks. Ludwik Kuściuczyk werbista 1939-1942 pomocnik
5.
ks. Władysław Chowaniec
1943-1945 rektor
6.
ks. Leon Misiuda v Maśnica
1943-1945 pomocnik
7.
ks. Michał Oramus jezuita
1945-1946 rektor, kapelan sióstr
8.
ks. dr Erazm Malczyk salezjanin 1946-1949 rektor
9.
ks. Jenő Szepesi werbista
1947-1949 współpracownik
10. ks. Bánhidai János werbista
współpracownik
11. ks. József Vámos werbista
współpracownik
12.
13.

Ks. Maklári Lajos
ks. Karol Dragosz

rektor
1948-1950-1969 pomocnik, rektor

U. Kaczmarek, Na węgierskiej ziemi, Poznań 1999, s. 170.
Polska parafia personalna w Budapeszcie,
http://www.parafiabudapeszt.republika.pl/historiakosciola.html (dostęp
20.04.2016).
20
21
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14.
15.
16.
17.
18.

ks. Bogdan Ferenc
ks. Gyua Paradi
ks. Ferenc Simenyi
o. Pal Leszkovski paulin
ks. Maciej Józefowicz

1969-1977 rektor
1977-1987 rektor
1987-1989 rektor
pomocnik
1989-1990 rektor

4. Erygowanie polskiej parafii personalnej
Dnia 17 listopada 1991 roku prymas Węgier kardynał Laszlo
Paskai powołując się na przepisy prawa kanonicznego w kan. 518
KPK: „Z zasady ogólnej parafia powinna być terytorialna, a więc obejmująca wszystkich wiernych określonego terytorium. Gdzie jednak jest to wskazane, należy tworzyć parafie personalne, określone z racji obrządku, języka,
albo z innego jeszcze powodu”, ustanowił polską parafię personalną w
Budapeszcie. W dekrecie erekcyjnym napisał: „Obecny pasterz polskich
wiernych kardynał Józef Glemp Prymas Polski zwrócił się z prośbą o utworzenie parafii personalnej. Ową prośbę przyjęliśmy z radością i na mocy
prawa kanonicznego (kan. 518 KPK) utworzona zostaje Polska Parafia Personalna pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, którą Jego Eminencja kard. Józef Glemp powierzył pierwszemu proboszczowi ks. Józefowi Wojdzie, tę nominację uznajemy i przyjmujemy, że
wierni przebywający na terenie diecezji Esztergom będą należeć do tej parafii. Z okazji utworzenia Polskiej Parafii Personalnej udzielam z głębi serca
Bożego błogosławieństwa i proszę o opiekę Matki Bożej Wspomożycielki
Wiernych dla wiernych tejże parafii, aby utworzenie tej nowej parafii
wzmacniało braterskie więzi narodu polskiego i węgierskiego”22. Utworzenie parafii ożywiło wspólnotę polską konsolidując ją przy Kościele.
Działalność rozpoczyna Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech, które odzyskuje Dom Polski. Od powstania parafii prowadzone były prace remontowe obiektów kościelnych. Ofiarność parafian i liczna liczba fundatorów kościelnych budzi podziw. Upiększanie kościoła i troska o dom Boży była i jest ważnym wycinkiem
duszpasterskim23.
22 Dekret erygujący Polską Parafię Personalną pw. Najświętszej Maryi Panny
Wspomożycielki Wiernych w Budapeszcie z dnia 17.11.1991 roku, [w:] Archiwum
Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie.
23 L. Kryża, M. Soboltyńska (red.), Nastawa ołtarzowa kościoła polskiego w Budapeszcie, Budapeszt 2008, s. 26-32.
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Dotychczas parafią kierowało ośmiu proboszczów: ks. Józef
Wojda, ks. Jan Szczykowski, ks. Piotr Dzikowski, ks. Marek Zygadło, ks. Zbigniew Czerniak, ks. Leszek Kryża, ks. Karol Kozłowski
i aktualny proboszcz ks. Krzysztof Grzelak. Obok kapłanów ze
zgromadzenia księży chrystusowców, w latach 1991-1998 pracowali także bracia zakonni: Wiesław Osuch, Piotr Kaczówka i
Wawrzyniec Sobiecki. Posługą miłości wpisały się w życie społeczności siostry elżbietanki, dlatego też zabiegano, by w parafii
były siostry zakonne. Do pracy wśród Polonii węgierskiej w 2000
roku przyjeżdżają Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii
Zagranicznej. Dzięki pracy kapłanów oraz sióstr i braci zakonnych
parafia stała się centrum życia religijnego i kulturalnego Polaków24, a świadczą o tym kręgi Domowego Kościoła, grupa seniorów, chór świętej Kingi, koła różańcowe, scholka „Kleksiki”, szkoła parafialna, grupy katechetyczne i inne organizacje działające
przy parafii i przy Domu Polskim.
Wykaz chrystusowców pracujących polskiej parafii personalnej w Budapeszcie:
Lp. Imię nazwisko kapłana Okres posługi proboszcza
1.
ks. Józef Wojda
1991-1992
2.
ks. Jan Szczykowski
1992-1993
3
4.
5.
6.
7.

ks. Piotr Dzikowski
ks. Marek Zygadło
ks. Zbigniew Czerniak
ks. Leszek Kryża
ks. Karol Kozłowski

1993-1993
1993-1998
1998-2003
2003-2011
2011-2014

8.

ks. Krzysztof Grzelak

2014-

Polska parafia personalna w Budapeszcie jest jedyną na Węgrzech i skupia wszystkich Polaków w jedną rodzinę. W kościele
parafialnym codziennie w tygodniu o 7.30 odprawiana jest Msza
święta po węgiersku, a w piątki o 17.00 po polsku. W niedziele o
Por. E. Górecki, Parafia miejscem spełniania się Kościoła,
http://digital.fides.org.pl/Content/816/Jezierska_06.pdf (dostęp 20.04.2016).
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9.00 jest Msza święta w języku węgierskim, zaś o 10.30 i 18.00 w
języku polskim25. Ponadto Msze święte po polsku raz w miesiącu
odprawione są w Tatabánya i niekiedy Pécs, gdzie znajduje się
znaczące skupisko polonijnie26.
Urszula Kaczmarek relacjonuje świadectwo Polki o polskim
kościele parafialnym w Budapeszcie: „nie jest zwykłym kościołem,
jakich jest wiele na Węgrzech. Jest to nasz – Polski Kościół. Wybudowany w latach trzydziestych naszego wieku przez biednych osadników, górników, ludzi pracy. Wyrósł z tęsknoty serca, pragnienia modlenia się po
polsku, czucia się Polakiem. Wyrósł z troski o mowę, kulturę i religię
przekazywaną językiem matki – Polski. Tutaj, od samego początku jego
zaistnienia przychodzili Polacy, którzy w pewnym momencie swego emigracyjnego życia zapragnęli zaśpiewać starą polską kolędę, pomodlić się
po polsku. Tutaj oddycha się po polsku. Trudno mi powiedzieć dlaczego
tutaj przychodzę. Wiem na pewno, że z tego miejsca wychodzę umocniona wiarą. Ten Kościół wymodlony i przesiąknięty modlitwą moich rodaków, ogarnia mnie przedziwnym urokiem – ogarnia polskością. Wierzę,
że dalej będzie bronił przed wynarodowieniem i przekazywał polskie
chrześcijańskie wartości”27.
Podsumowanie
Polacy i Węgrzy poprzez wspólną historię są dla siebie bratankami. Zaobserwować to można również dzisiaj w działalności
polskiej parafii personalnej, w której wierni obu narodów gromadzą się na wspólną modlitwę, po połowie tworzą radę parafialną i
troszczą się o kościół. Emigranci z Polski osiadłszy na stałe zasymilowali się z Węgrami wzbogacając państwo i zasilając rzesze
wiernych Kościoła węgierskiego. Ze wszech miar słusznym było
utworzenie polskiej parafii personalnej, bo w pierwszym okresie
emigracji i nostalgii za Polską, stała się centrum rozwoju i umocnienia wiary katolickiej oraz integracji życia społecznego Polaków

25 Polska parafia personalna w Budapeszcie,
http://www.parafiabudapeszt.republika.pl/historiakosciola.html (dostęp
20.04.2016).
26 L. Kryża, M. Soboltyńska (red.), Kościół i Dom Polski w Budapeszcie, dz. cyt., s. 25.
27 U. Kaczmarek, Na węgierskiej ziemi, dz. cyt., s. 219.
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na ziemi węgierskiej. Piękną kartę przyjaźni polsko-węgierskiej
zapisała owocna praca kapłanów i sióstr zakonnych oraz zaangażowanie wiernych polskiej parafii personalnej.
Streszczenie
Opracowanie „Kanoniczna struktura polskiej parafii personalnej w Budapeszcie w świetle historii jej erygowania i działalności”
stanowi przyczynek do dziejów ukazujących bogatą przyjaźń polsko-węgierską. Kościelne struktury parafii personalnej były i są właściwym i słusznym rozwiązaniem duszpasterskim, bo kanonicznie
porządkuje wyznawanie żywej wiary zaczerpniętej z tradycji rodzinnego polskiego domu i Kościoła w Polsce, które w procesie emigracji i asymilacji uwidacznia się na ziemi węgierskiej. Ponadto polska parafia personalna kultywuje polskie tradycje religijne, przeciwstawia się wynarodawianiu Polaków, umacnia kontakt z krajem
przodków ucząc szacunku do swoich polskich korzeni. Należy się
ogromne uznanie dla współpracy biskupów polskich i węgierskich,
których działania doprowadziły do erygowania polskiej parafii personalnej w Budapeszcie. W powyższym artykule podkreślono
owocną pracę kapłanów i sióstr zakonnych, a także zaangażowanie
wiernych w życie polskiej parafii personalnej.
Słowa kluczowe: polska parafia personalna, duszpasterstwo
Polaków, parafia terytorialna, przyjaźń polsko-węgierska, kanoniczna struktura Kościoła, Polacy, Węgrzy.
Summary
Canonical structure of Polish personal parish in Budapest in the
light of history of its erection and activity
The article „Canonical structure of Polish personal parish in
Budapest in the light of history of its erection and activity” is a contribution to the history showing friendship between Polish and
Hungarian people. The church structures of personal parish are still
an appropriate pastoral solution because they canonically organize
professing of faith derived from tradition of Polish home and
Church in Poland, which is revealed in a process of emigration and
assimilation in Hungary. Moreover, Polish personal parish culti50

vates Polish religious traditions, strengthening ties with Poland,
teaching respect for Polish roots. Cooperation of Polish and Hungarian bishops should be appreciated due to the fact that their activities led to erection of Polish personal parish in Budapest. Fruitful work of priests and nuns, as well as involvement of the faithful
in life of Polish personal parish are emphasized in this article.
Keywords: Polish personal parish, the pastoral care of Poles,
territorial parish, friendship of Polish and Hungarian, canonical
structure of Church, Polish people, Hungarians.
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Paweł Łubiński

W poszukiwaniu wspólnego mianownika nacjonalizmu
polskiego i węgierskiego
Wprowadzenie
Polska myśl narodowa, święcąca swój triumf w okresie międzywojennym, znajduje współcześnie odzwierciedlenie w działalności środowisk, które zarówno w warstwie aksjologicznej, jak i
deklaratywnej odwołują się do jej korzeni. Przedwojenni narodowcy wiele miejsca w swej twórczości ideowej i publicystycznej
poświęcali sprawom międzynarodowym oraz sytuacji Polski
względem sąsiadów i innych państw leżących w rejonie oddziaływania II Rzeczypospolitej. Współcześni narodowcy (nacjonaliści) również poszukują odpowiedzi na nurtujące pytania związane z bezpieczeństwem, zagrożeniami, polityką zagraniczną i
obronnością w kwestiach stosunków międzynarodowych i międzypaństwowych. Za sprawą choćby wielu kart wspólnej historii,
podobnych problemów natury społecznej i politycznej oraz faktycznej waleczności o niezależność względem innych mocarstw na
przestrzeni dziejów oczy współczesnych narodowców skierowane
są często w stronę Węgier i swoich narodowych odpowiedników
na tamtejszej scenie politycznej. Ruch Narodowy w Polsce (który
w połowie drugiej dekady XXI wieku przechodzi swoistą ewolucję organizacyjną) w sposób najbardziej adekwatny do postulowanej współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami i
stowarzyszeniami narodowymi zacieśnia więzi z węgierskimi nacjonalistami spod znaku Ruchu na rzecz Lepszych Węgier, czyli
popularnego Jobbiku.
Różnorodne rozumienie nacjonalizmu
Podobnie, jak w przypadku terminu ,,naród”, hasło
,,nacjonalizm” jest pojęciem wieloznacznym, wieloaspektowym
oraz wielopłaszczyznowym. Dla potrzeb i charakteru niniejszego
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opracowania najważniejsza jest płaszczyzna polityczna. Za „Leksykonem politologii”, w definicji przedstawionej przez Kazimierza Dziubkę, nacjonalizm jawi się jako termin wieloznaczny, który
określa najczęściej pewną postawę społeczno-polityczną, bądź
ideologię wywyższającą dobro własnego narodu ponad wartości
pozostałe, wznoszącą hasła podporządkowania innych narodów
interesowi narodu własnego oraz podejmowania wobec nich działań mających na celu preferowanie niechęci, braku tolerancji i postaw o charakterze ksenofobicznym. Nacjonalizm w takim rozumieniu stoi nierzadko w sprzeczności z postawami patriotycznymioraz internacjonalistycznymi, częstokroć kojarzony jest w różnych środowiskach intelektualnych i politycznych z szowinizmem, czy też rasizmem. Jednym z głównych założeń tej ideologii
jest etnocentryzm, czyli przeczucie o wyższości własnej grupy narodowo-etnicznej względem innych grup (z założenia „niższych”)1. Zgodnie ze „Słownikiem polityki” nacjonalizm to:
,,ideologia oraz ruch polityczny, eksponujące znaczenie narodu w
wyjaśnianiu historii i analizowaniu polityki. Pojęcie nacjonalizmu
odwołuje się do świadomości narodowej”2. Roman Tokarczyk zaznacza, iż nacjonalizm jest ideologią, na którą składają się następujące elementy: przekonanie o narodzie jako najdoskonalszej i
najtrwalszej formie zbiorowego życia społeczeństwa, mającej narodowy charakter i umocowanie w tradycji; wiara w narodowy
interes jako dobro najwyższe dla społeczeństwa, o które powinno
się troszczyć; stwierdzenie, że własny naród w hierarchicznym
ujmowaniu wszystkich narodów zajmuje miejsce najwyższe; idea
egoizmu narodowego wyrażająca się w walce przeciwko innym
narodom, podporządkowywanym przez naród nadrzędny3.

K. Dziubka, Nacjonalizm, [w:] Leksykon politologii wraz z aneksem reforma samorządowa w Polsce, partie, parlament, wybory (1989-1997), red. A. Antoszewski,
R. Herbut, Wydaw. Atla 2, Wrocław 1999, s. 313-314.
2 B. Bankowicz, Nacjonalizm, [w:] Słownik polityki, red. M. Bankowicz, Wydaw. Wiedza Powszechna, Warszawa 1999, s. 145.
3 R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kantor Wydaw. Zakamycze,
Zakamycze 2002, s. 322-323.
1
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Bożena Bankowicz sygnalizuje istnienie dwóch postaci nacjonalizmu: nacjonalizm, jako pozytywna siła polityczna, która jest
odpowiedzialna za wzrost narodowej świadomości, narodowego
charakteru oraz odzyskanie państwowości narodu; jako agresywna siła polityczna, która z kolei służy do realizacji narodowego
interesu przy pomocy nienawiści, przemocy, łamania prawa i
agresji w stosunku do przedstawicieli odmiennej narodowości4.
Wśród reprezentantów myśli narodowej panuje przekonanie o
narodzie jako wspólnocie duchowej i moralnej będącej wytworem
zarówno historii, tradycji, jak i kultury, stawiającej interes i dobro
narodu ponad interesem jednostkowym. Specyfika polskiego nacjonalizmu zdecydowanie przystaje do pierwszej z tych postaci.
Rafał Tomasz Mossakowski, za motto w antologii tekstów „Prawicy Narodowej”, pt. „Pod znakiem nacjonalizmu”, przyjął myśl, jak
sam określa, największego katolickiego myśliciela w Polsce XX
wieku – ojca Jacka Woronieckiego: ,,Nacjonalizm oznacza doktrynę o życiu narodowym, jego źródłach, obowiązkach, zakresie,
słowem o roli, jaka w planie Bożej Opatrzności przysługuje obyczajom, które są istotnym wiązadłem jedności narodowej (…). Nacjonalizm jest doktrynalnym uzasadnieniem cnót składających się
na patriotyzm i jako taki nie może mu się przeciwstawiać”5. Kiedy
doszło do sprecyzowania stanowiska narodowców co do zdefiniowania nacjonalizmu, terminu określającego ideę narodową,
według Mieczysława Ryby, najpełniej udało się to Romanowi Rybarskiemu, który nacjonalizmem określił pewien prąd duchowy,
który fundamentem politycznego, zbiorowego życia społeczeństwa czyni fakt narodowej wspólności. Nacjonalizm nie jest więc
jedynie ideologią polityczną, która przekłada się tylko i wyłącznie
na działalność prawno-państwową, ale jednocześnie szerokim
prądem umysłowym mającym odbicie we wszystkich dziedzinach
życia społecznego, a więc w moralności, kulturze, gospodarce,
życiu społeczno-politycznym. Endecka myśl zakładała wszechB. Bankowicz, Nacjonalizm…, s. 145.
R. T. Mossakowski, Od wydawcy, [w:] Pod znakiem nacjonalizmu. Antologia
tekstów Prawicy Narodowej, wyb. dok. K. Kawęcki, R. T. Mossakowski, Oficyna
Wydaw. FULMEN, Warszawa 1994, s. 5.
4
5
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stronny rozwój polityki narodowej w dwóch wymiarach: wewnętrznym (równomierny i równoległy rozwój tzw. sił fizycznych, czyli nauki, oświaty, gospodarki i sił moralnych) oraz zewnętrznym (budowanie silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej)6. Silna pozycja Polski miała być niezbędna dla rozwoju
przyszłych pokoleń i państwa polskiego w myśl hasła: ,,Wielka
Polska, Katolicka i Narodowa jest (…) naszym dziedzictwem”7.
Nacjonalizm jest więc pojęciem, które posiada wiele definicji (często wykluczających się) oraz wiele interpretacji.
Zarys nacjonalizmu polskiego
W latach 20. i 30. XX wieku w publicystyce narodowodemokratycznej rzadko posługiwano się terminem ,,nacjonalizm”
na rzecz określenia po prostu ruchu narodowego. Wynikało to
głównie z pewnej nieufności Kościoła katolickiego w stosunku do
tej ideologii. Dla samych narodowców pojęcie nacjonalizmu nie
miało jednak negatywnego znaczenia. Publicystyka narodowodemokratyczna przesiąknięta była co prawda artykułami traktującymi o różnego rodzaju wypaczeniach lub zwyrodnieniach nacjonalizmu, jednakże dotyczyło to sytuacji nacjonalizmów w innych
państwach, szczególnie chodziło o państwo niemieckie8. Narodowi demokraci zauważali różnice pomiędzy poszczególnymi narodami oraz nacjonalizmami, które były wynikiem różnorodności
ich tradycji i wątku obyczajowo-kulturowego. Różnice pomiędzy
nacjonalizmem niemieckim, a chrześcijańskim tłumaczono tym, iż
cywilizacja chrześcijańska ma zupełnie inny charakter niż zaborcza i imperialistyczna cywilizacja germańska, o protestanckich
poglądach. W niemieckim nacjonalizmie nastąpiło przeniesienie
M. Ryba, Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym, Wydaw. Instytutu Edukacji Narodowej Fundacja
ServireVeritati, Lublin 1999, s. 47.
7 K. Kawęcki, O polska prawicę narodową, [w:] Pod znakiem nacjonalizmu. Antologia tekstów Prawicy Narodowej, wyb. dok. K. Kawęcki, R. T. Mossakowski, Oficyna Wydaw. FULMEN, Warszawa 1994, s. 20.
8 B. Halczak, Publicystyka narodowo-demokratyczna wobec problemów narodowościowych i etnicznych II Rzeczypospolitej, Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.
Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 2000, s. 42-43.
6
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wagi obrony ,,machiny cywilizacyjnej” z uduchowionej jednostki
na protestanckie państwo. Tego typu przesunięcie z podmiotu
cywilizacji (twórczy duch narodu) w kierunku przedmiotowej siły
wykonawczej (państwo) dało podstawę do sformułowania zasady, w myśl której siła jest ponad prawem, a cel uświęca środki, jest
więc wytłumaczeniem i zarazem usprawiedliwieniem działalności
państwa9. Autorem tezy o niemoralnym charakterze protestanckiego nacjonalizmu i jednocześnie zagorzałym jego przeciwnikiem
był Roman Dmowski. Zakładał on, iż myśl narodowa w Polsce, za
sprawą jej „katolicyzacji”, postawiła ruch narodowy w zupełnej
opozycji do nacjonalizmów angielskiegoi niemieckiego10. W podobnym duchu wypowiadał się ojciec Jacek Woroniecki, ekspert
w dziedzinie katolickiej nauki społecznej oraz filozofii tomistycznej, twierdząc, iż nacjonalizm powstały na gruncie ,,ducha liberalnego” z natury swej jest ideologią niemoralną, promującą międzynarodową nienawiść i agresję. Za najlepszy, i zarazem wyłącznie dopuszczalny, ojciec Woroniecki uznał nacjonalizm głoszący prymat miłości – nie nienawiści, pokoju – nie wojny, dialogu
– nie kłótni, czyli nacjonalizm chrześcijański11.
Jak podaje Bogumił Grott, początki istnienia polskiego nacjonalizmu (koniec XIX wieku) należy wiązać z takimi osobistościami jak Jan Ludwik Popławki, Zygmunt Balicki i Roman
Dmowski oraz z kreowanym przez nich nurtem nacjonalizmu
świeckiego, który wynikał w głównej mierze z jego pozytywistycznych korzeni. Świecki charakter w pierwszej fazie rozwoju
nacjonalizmu polskiego nie polegał jednak na negacji nauki Kościoła katolickiego lub jej zwalczaniu. Wynikał on jednak z hierarchii wartości którą przyjęto, a która to względy empirycznego poznania i praktycznej użyteczności stawiała niejako wyżej niż kwe-

M. Ryba, Naród a polityka…, s. 47-48.
R. Dmowski, Kościół, naród i państwo, [w:] Roman Dmowski. Wybór pism,
wyb. dok. R. Wapiński, Państwowy Instytut Wydaw., Warszawa 1990, s. 285.
11 J. Woroniecki, Nacjonalizm a katolicyzm, [w:] Nacjonalizm a katolicyzm. Opinie
biskupów, uczonych, polityków i publicystów współczesnych, red. M. Vaussard, Wydaw. Fiszer i Majewski, Poznań 1927, s. 103-112.
9

10
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stie wiary i dążenia do realizacji celów transcendentnych12. Nacjonalizm, który ukształtował się w drugiej połowie lat 20. XX wieku
na ziemiach polskich zaczął tę tendencję odwracać, a Kościół katolicki (religia, wiara) jako podstawa nacjonalizmu chrześcijańskiego
(pragnącego powrotu do „przedrewolucyjnego oraz przedliberalnego” znaczenia religii w życiu narodów) stanął na szczycie
wspomnianej hierarchii, ustanawiając tym samym jego rolę w stosunkach społecznych i relacji na linii naród-państwo13.
Jędrzej Giertych (przez Macieja Twaroga nazwany „najlepszym i najwierniejszym uczniem Romana Dmowskiego”) pisząc
na temat narodów chrześcijańskich w kontekście fundamentu pod
budowę chrześcijańskiej odmiany nacjonalizmu używa następujących argumentów przemawiających za ich wyjątkowością: „po
pierwsze – naród chrześcijański nie pochłania jednostki, nie sprowadza zatarcia jej indywidualnych rysów, przeciwnie w nich dopiero może ona się rozwinąć i ukształtować w pełni własną swą
osobowość. Po wtóre zaś naród chrześcijański i tylko on jedyny
spośród wszelkich rodzajów społeczności może żyć nieśmiertelnie, czyli innymi słowy może on zginąć jedynie samobójstwem,
ponieważ żadna ludzka potęga zniszczyć go nie posiada już mocy
(…). Narody europejskie zorganizuje – a zarazem wypełni odczuwana dziś w życiu politycznym tych narodów pustka – tylko
to, co w braku lepszej nazwy można nazwać nacjonalizmem

12 B. Grott, Nacjonalizm polski na tle porównawczym (aspekty światopoglądowe),
[w:] Główne obozy polityczne II Rzeczypospolitej. Na tle wydarzeń epoki, red. M. Ryba, Wydaw. KUL, Lublin 2012, s. 14.
13 Niebagatelną rolę w procesie konsolidacji reprezentantów obozu narodowego ukonstytuowanego w formacji Obozu Wielkiej Polski odegrała broszura
Romana Dmowskiego z 1927 roku pt. „Kościół, naród i państwo”, która nadawała wierze katolickiej oraz zbieżnym z jej ideą działaniom społecznopolitycznym rangę godną najwyższego uznania przez naród i władzę państwową. Dmowski pisał ponadto: „(…) tę siłę moralną, którą narody katolickie
czują w sobie dziś, w tej ciężkiej dla Europy dobie, zawdzięczają one właśnie
swemu katolicyzmowi, temu, że mają religię, która nie uległa rozkładowi wewnętrznemu w ciągu ubiegającego okresu, i temu, że nie oddaliły się od podstaw rzymskich, na których nasza cywilizacja jest zbudowana”. R. Dmowski,
Kościół, naród i państwo…, s. 29.
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chrześcijańskim”14. Co do pierwszego argumentu, można wpisać
go w myśl postulowaną przez ówczesnych narodowców jakoby
naród stanowił wspólnotę wszelkich elementów, które wpisują się
w jego granice, bez podziału na poszczególne grupy, warstwy czy
jednostki społeczne. Jednostka taka bowiem nie może prawidłowo
się rozwijać poza wspólnotą wartości, tradycji i obyczaju jaką jest
właśnie naród. Bezpośrednią przesłanką ku takiej tezie jest z jednej strony wynikająca z pozytywistycznej idei praca jednostki dla
dobra ogółu, a z drugiej – wyższość interesu wspólnotowego ponad indywidualnym. Odnośnie drugiego elementu, zdaniem autora, należy odnotować, iż wspomniane przez Jędrzeja Giertycha
„samobójstwo narodu” wypada traktować m.in. jako brak rozwoju, zastój społeczno-polityczny oraz bierność natury ekonomicznej15, których powodem zaistnienia jest sam naród. Katolicki
(chrześcijański) wymiar narodu miał mu nadać znamię swego rodzaju uniwersalizmu i szlachetności, czego pozbawione były tzw.
narody niechrześcijańskie.
Zatem biorąc pod uwagę ewolucję poglądów nacjonalistów
polskich (od postaw przypisujących narodowi jako takiemu rangę
swoistego absolutu w hierarchii czynników mających wpływ na
wychowanie narodowe Polaków16 do uznania przez Romana
Dmowskiego ścisłego związku katolicyzmu z Polskością oraz katolickiego rodowodu polskiego narodu17) w dwudziestoleciu międzywojennym idącą w kierunku katolickim, można w tym kon14 J. Giertych, Nacjonalizm chrześcijański, Dom Wydaw. Ostoja, Krzeszowice
2004, s. 20, 27.
15 Na temat uległości, bierności oraz braku chęci rozwoju charakteru narodowego w różnych kontekstach pisał sam Roman Dmowski: „(…) jesteśmy w
istocie jednym z najmiększych, najłagodniejszych narodów w Europie, najbardziej skłonnym do życia bez troski (…), narodem mającym głęboki wstręt do
walki (…)”. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Wydaw. Nortom, Wrocław
2002, s. 40-41.
16 Zob. Z. Balicki, Zasady wychowania narodowego, ,,Przegląd Narodowy”
1909, nr 10, s. 402.
17 R. Dmowski, Kościół, naród i państwo…, s. 21, 33; M. Giertych, Roman
Dmowski a Kościół, [w:] Aktualność myśli Romana Dmowskiego u schyłku XX wieku.
Sympozjum z okazji 60. rocznicy śmierci, Warszawa 9 stycznia 1999, Dom Wydaw.
Ostoja, Krzeszowice 2006, s. 20.
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tekście w sposób uprawniony i całkowicie uzasadniony powtórzyć słowa Feliksa Konecznego, który pisał, iż „misja dziejowa
Polski polega na tym, by wprowadzić chrześcijańskiego ducha do
polityki”18.
Istotą nacjonalizmu jest budowa państwa, którego ludność będzie ujednolicona pod względem kulturowo-wyznaniowym, jednak
sam nacjonalizm nie jest zjawiskiem jednolitym, występuje w różnych odmianach. Jedna z nich wykształciła się w państwach, w których stosunkowo niedawno odzyskano niepodległość i jest ona
związana z wieloma cechami, które są charakterystyczne dla ideologii obozu Narodowej Demokracji. Wydarzeniem, w obliczu którego
po dziś dzień obóz endecki kojarzony jest z nacjonalizmem, była reakcja tegoż obozu na wybór Gabriela Narutowicza na Prezydenta
Rzeczypospolitej w 1922 roku, reakcja poparta liczną manifestacją
niezadowolenia tłumów ludzi. Rozmiary demonstracji zaskoczyły
samych narodowców, a atmosfera wokół tego wydarzenia groziła
nieobliczalnymi konsekwencjami, spotęgowanymi jeszcze przez zabójstwo Narutowicza. Czyn zamachowca, Eligiusza Niewiadomskiego, oficjalnie został przez Związek Ludowo-Narodowy potępiony, jednak spora część narodowców uznała Niewiadomskiego za
bohatera. Demonstrowano spontanicznie w Poznaniu, zabójca
wzbudzał podziw, co można było zauważyć w prywatnych notatkach działaczy. W owym historycznym momencie narodowcy
sprzeciwiali się również mniejszościom narodowym, które chciały
,,wyrwać z ziemi polski słup graniczny”. W Polsce wówczas opinia
co do nacjonalizmu była podzielona: poznańscy konserwatyści określali się jako umiarkowani nacjonaliści; wileńscy konserwatyści doceniali dokonania nacjonalizmu polskiego w okresie zaborów i potępiali po odzyskaniu niepodległości, kiedy to wzrósł opór wobec
mniejszości narodowych; konserwatyści krakowscy odrzucali całkowicie demagogizm nacjonalizmu. I choć obóz skupiony wokół
Józefa Piłsudskiego, PPS i inne frakcje uważały endecki nacjonalizm
za destruktywny wobec państwa polskiego, to w 1922 roku społeczeństwo tłumnie poparło działalność i postawę Narodowej DemoF. Koneczny, Kościół jako polityczny wychowawca narodów, Dom Wydaw.
Ostoja, Krzeszowice 2006, s. 35.
18
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kracji. W latach 30. starano się uzasadniać nacjonalizm również w
publicystyce ludowej. Stanisław Miłkowski pisał: ,,Chłop jest w swojej psychice nacjonalistą (…). Nacjonalizm jego nie wyraża się w formie nienawiści do tego, co obce, ale jest miłością do tego co swoje”19.
Pewnego rodzaju „swojskość” w polskim nacjonalizmie
utożsamiała rodzina, będąca podstawową komórką odpowiadającą za rozwój narodu. Instytucja rodziny jest w Kościele katolickim
czynnikiem niezwykle ważnym, tłumaczy cel istnienia każdego
człowieka, daje wyraz szczęściu, którego jest uosobieniem, wskazuje ludziom właściwą drogę oraz zwraca uwagę na specyficzny
rodzaj wspólnoty, choć niewielkiej ilościowo, w sensie jakościowym pokazującej jak wiele dobra i użyteczności publicznej może
dać niewielka grupa osób połączona ze sobą więziami pokrewieństwa i powinowactwa, czyli rodzina. Tak rozumiana rodzina jest
przykładem do naśladowania dla całego narodu, dlatego też polski nacjonalizm był tworem mocno związanym z instytucją rodziny, a uwidocznił się najpełniej i najsilniej w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to głęboko zapuścił korzenie w polskiej tradycji kulturalno-historycznej. Dało temu wyraz przenikanie
chrześcijańskich wartości do programu narodowego. Śmiało zatem można stwierdzić, że polski nacjonalizm funkcjonował w ścisłym związku z katolicyzmem, więc daleko mu było do zwyrodnień moralnych, które uwidoczniły się w opisywanym okresie w
niemieckim hitleryzmie za sprawą odniesień do XIX i XXwiecznego darwinizmu, socjalizmu czy też nietzscheanizmu20. W
sferach Kościoła katolickiego występowano z surową krytyką w
stosunku do skrajnych nacjonalizmów, jednak popierano objawy
budzenia się energii narodowej w katolickim społeczeństwie,
gdyż wraz z odradzaniem się myśli narodowej następował zwrot
ku katolicyzmowi ludzi, którzy jeszcze w XIX wieku się od niego
oddalili21. Protestantyzacja nacjonalizmu, wspomniana już przez
autora za sprawą Romana Dmowskiego, odnosiła się również do
katolicyzmu. Ks. Michał Poradowski rozpatrywał kwestię proteB. Halczak, Publicystyka…, s. 44-47.
M. Ryba, Naród a polityka…, s. 48.
21 R. Dmowski, Kościół, naród…, s. 285.
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stantyzmu m.in. jako zerwanie z cywilizacją chrześcijańską, jako
judaizację oraz zeświecczenie chrześcijaństwa22. Dmowski podkreślał, że ruch narodowy krajów katolickich zapoczątkowany
pod koniec XIX wieku miał na celu właśnie walkę z protestantami
i ruch taki miał możliwość bytu jedynie w krajach katolickich23.
Zarys nacjonalizmu węgierskiego
O ile w procesie kształtowania się polskiego nacjonalizmu,
co zostało zasygnalizowane powyżej, widoczny jest wyraźny akcent chrześcijański, o tyle w koncepcjach nacjonalistycznych na
Węgrzech funkcjonuje przekonanie od swoistej dwoistości nacjonalizmu węgierskiego, którego tematyka w Polsce jest nadal dosyć
rzadko podejmowana. Michał Kowalczyk, badacz węgierskich
dziejów oraz koncepcji obecnych w węgierskiej odmianie nacjonalizmu, zaznacza, że inaczej niż w przypadku Polski, na Węgrzech
chrześcijaństwo nie pełniło funkcji państwotwórczej, ani narodowotwórczej. Ów autor pisze: „O ile Polskę ukształtowała wiara
chrześcijańska oraz kultura łacińska, to w przypadku Węgier taka
teza byłaby gruntownie błędna. Madziarzy posiadali już wysoko
rozwinięte poczucie tożsamości narodowej (lub chociażby odrębności etnicznej) przed przyjęciem chrześcijaństwa. Co więcej, kultura łacińska nie przyjmowała się wśród Węgrów tak łatwo. Posiadali oni swoje oryginalne tradycje, a szczególne poczucie odrębności względem innych ludów powodowało opory przed adaptacją obcych wzorców. Te sprawy powodują również podział
węgierskiego nacjonalizmu na dwa zasadnicze nurty, choć częstokroć również siebie wzajemnie przenikające – turański oraz chrześcijański”24. Co istotne i warte odnotowania, idea węgierskiego
turanizmu jest obecna w poglądach i działalności współczesnych

M. Poradowski, Protestantyzacja katolicyzmu, [w:] Pod znakiem nacjonalizmu.
Antologia tekstów Prawicy Narodowej, wyb. dok. K. Kawęcki, R. Mossakowski,
Oficyna Wydaw. FULMEN, Warszawa 1994, s. 180.
23 R. Dmowski, Kościół, naród…, s. 284.
24 M. Kowalczyk, Idea „Bicza Bożego” w nacjonalizmie węgierskim, „Polityka
Narodowa” 2015, nr 14, s. 119.
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nacjonalistów węgierskich z partii Jobbik – Ruch na rzecz Lepszych Węgier, o której w dalszej części niniejszego opracowania.
Jeżeli chodzi o turanizm, to wedle XIX-wiecznej teorii niemieckiego badacza Maxa Mullera określenie „ludów turańskich”
przypisuje się ludom koczowniczym, które posługiwały się językiem azjatyckim oraz nie miały aryjskiego i semickiego pochodzenia. Pierwotnym miejscem zamieszkiwania tychże ludów według
różnych ujęć teoretycznych były terytoria, które obecnie znajdują
się w granicach Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Chin, Mongolii, Indii, Iranu, Japonii, Korei,
Turcji, Bułgarii czy Tybetu25. Nacjonaliści węgierscy odwołujący
się do tego nurtu uważają, że naród węgierski za sprawą specyfiki
swego pochodzenia oraz odmienności językowej od innych europejskich narodów stanowi pewnego rodzaju „azjatycką wyspę”
pośród wszystkich państw Europy. Michał Kowalczyk podaje, iż
w tymże nurcie często można napotkać na odwołania do koczowniczych tradycji Madziarów oraz symboliki mitycznego ptaka Turula, który miał poprowadzić lud Madziarów do Kotliny Naddunajskiej. Wedle idei turańskiej Węgrzy, jako lud pochodzący z
ziem azjatyckich, są potomkami pradawnych Hunów, co przeczy
teorii o ich ugrofińskim rodowodzie26.
Rozwój idei turańskiej, przypadający na pierwsze dekady XX
wieku, zaczął postępować za sprawą AlajosaPaikerta oraz stworzonego przez niego Towarzystwa Turańskiego (1910 rok), którego głównym celem było propagowanie turanizmu, zajmowanie się
kwestiami pochodzenia narodu węgierskiego oraz analizowanie i
upowszechnienie informacji na temat narodów i kultury azjatyckiej. Towarzystwo to funkcjonowało do wybuchu I wojny światowej, ale w roku 1916 jego działalność została reaktywowana, tym
razem pod zarządem Pála Telekiego i pod nazwą Węgierskiego
Centrum Kultury Wschodu, które to „rozwinęło swoją działalność
25 Zob. M. Mietelski, Węgierski turanizm, „Polityka Narodowa” 2013, nr 13, s.
141-142; M. Kowalczyk, Turanizm węgierski – zarys problematyki, [w:] Wieloaspektowość badań kluczem do rozwoju nauk o polityce, red. P. Łubiński, Wydaw. Katedra
Pedagogiki Katolickiej KUL, Kraków 2016, s. 167.
26 M. Kowalczyk, Idea „Bicza Bożego”…, s. 119.
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poprzez utworzenie wewnętrznych departamentów zajmujących
się relacjami gospodarczymi, badaniami geograficznymi, etnograficznymi, językowymi, historycznymi, archeologicznymi i kulturalnymi”27. Ponadto centrum zajmowało się również działalnością
charytatywną, np. podejmowało się opieki nad żołnierzami różnych narodowości walczącymi w wojnie po stronie państw centralnych28. Wydarzeniem z jednej strony korzystnym dla rozwoju
turanizmu na Węgrzech, a z drugiej strony – tragicznym w skutkach dla narodu i państwa węgierskiego, był Traktat z Trianon, po
podpisaniu którego w 1920 roku Królestwo Węgier straciło ok.
2/3 swojego dotychczasowego terytorium. Wskutek tego historycznego momentu wzmogły się w państwie nastroje antyzachodnie (postulowana zdrada Zachodu oraz niewdzięczność zachodnich państw dla narodu węgierskiego za jego wkład w rozwój Europy), a coraz przychylniej zaczęto spoglądać w stronę
Wschodu. Większy akcent Węgierskie Centrum Kultury Wschodu
zaczęło także kłaść na kultywowanie pogańskich tradycji i obyczajów. W latach 30. XX wieku centrum weszło nawet w konflikt z
kościołami chrześcijańskimi, gdyż zainaugurowano budowę wieży będącej dziękczynieniem dla „starożytnego Boga”. Spotkało się
to z oporem władz i policji, które nie tolerowały przedchrześcijańskich wierzeń i tradycji29.
Drugim nurtem w węgierskiej odmianie nacjonalizmu jest nurt
chrześcijański, który pielęgnuje chlubne tradycje węgierskich zrywów i walk narodu węgierskiego, w czym prym wiodą Węgry jako
„przedmurze chrześcijaństwa” (obrońcy chrześcijańskiej Europy
przed nawałnicą turecką). Na tej płaszczyźnie występuje wyraźna
zbieżność z polską historiografią, do której odwołują się również
polskie środowiska narodowe i patriotyczne. Wracając jednak do
chrześcijańskiego nurtu nacjonalizmu węgierskiego, należy zaznaczyć, iż swoistym kultem otacza się tu pierwszego króla Węgier –
św. Stefana, oraz jego Świętą Koronę i Świętą Prawicę – relikwię po

M. Mietelski, Węgierski turanizm…, s. 142.
M. Kowalczyk, Turanizm węgierski – zarys problematyki…, s. 173-174.
29 M. Mietelski, Węgierski turanizm…, s. 142-143.

27

28

64

św. Stefanie, a więc wedle wierzeń jego zachowaną dłoń30. Co, ciekawe, pomimo chrześcijańskiej proweniencji nacjonalizmu polskiego
i węgierskiego w omawianej postaci, kwestia identyfikacji religijnej
nie jest jednak w obu tak jednoznaczna, o czym pisze Michał Kowalczyk: „(…) chrześcijański nurt węgierskiego nacjonalizmu nie wymaga od przeciętnego Węgra tak silnej identyfikacji religijnej, jak
żąda tego na ogół nacjonalizm polski (…). Paradoksalnie, wynika to
z dużej obojętności religijnej współczesnych Węgrów, którzy są jednym z bardziej indyferentnych religijnie społeczeństw Europy”31.
Niezwykle ciekawym aspektem w definiowaniu węgierskiego nacjonalizmu jest też fakt, iż odmienne względem siebie koncepcje łączą się w idei Bicza Bożego, w której króluje przeświadczenie o nadprzyrodzonej misji narodu węgierskiego (za sprawą dziejowego
przeznaczenia Atylli – wodza pradawnych Hunów) w ujarzmianiu
grzesznych narodów starego kontynentu. Istotą tej koncepcji jest to,
że sam Bóg miał zesłać do Europy Hunów, a następnie Węgrów w
celu nawracania pogan, a w nagrodę miał im przeznaczyć Kotlinę
Naddunajską, jako miejsce osiedlenia32. Zatem wzajemne przenikanie się, wręcz uzupełnianie, obu koncepcji węgierskiego nacjonalizmu jest na tle innych dwudziestowiecznych nacjonalizmów europejskich ciekawym ewenementem. Widoczne już na pierwszy rzut
oka różnice występujące pomiędzy nacjonalizmem węgierskim, a
polskim, niemieckim czy francuskim, pozwalają w ocenie autora na
stwierdzenie, iż specyfika połączenia w jednej koncepcji turanizmu i
chrześcijaństwa jest jednym w kluczowych elementów uatrakcyjniających przekaz serwowany przez współczesnych nacjonalistów na
Węgrzech (którzy odwołują się do tychże koncepcji) oraz świadczących z jednej strony, o odrębności narodu węgierskiego pośród społeczeństw europejskich, a po drugie – o jego wewnętrznej spoistości i
ugruntowanej tożsamości.

M. Kowalczyk, Idea „Bicza Bożego”…, s. 119.
Tamże, s. 120.
32 Tamże, s. 120-121.
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Zbieżność ideowo-polityczna narodowców polskich i węgierskich
W „pookrągłostołowej” historii Polski partii politycznych i
różnorodnych ugrupowań odwołujących się do idei i myśli politycznej obozu narodowo-demokratycznego doby międzywojnia
było wiele. Zalicza się do nich zwłaszcza takie podmioty, jak: Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Stronnictwo Narodowe
(,,Senioralne”), Stronnictwo Narodowe ,,Szczerbiec, Stronnictwo
Narodowo-Demokratyczne, Stronnictwo Narodowe ,,Ojczyzna”,
Polska Wspólnota Narodowa – Polskie Stronnictwo Narodowe,
Stronnictwo Ludowo-Narodowe i Przymierze Ludowo-Narodowe,
Liga Obrony Suwerenności, Narodowe Odrodzenie Polski, Porozumienie Polskie, Obóz Wielkiej Polski, Liga Polskich Rodzin33,
Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny oraz powstały z inicjatywy dwóch ostatnich – Ruch Narodowy. Jeśli chodzi o
Węgry, to wyszczególnić można następujące ugrupowania narodowe (nacjonalistyczne): Węgierska Partia Sprawiedliwości i Życia
(MEIP), Chrześcijański Związek Narodowy (KNU), Społeczeństwo
Świętej Korony (HCS), Niezależny Narodowy Front Młodzieżowy
(FNIF), Węgierski Sojusz Narodowy (MNSz), Węgierski Front Narodowy (MNF)34 oraz Ruch na rzecz Lepszych Węgier (Jobbik) –
obecnie druga siła polityczna na Węgrzech.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ruchów i partii
politycznych odwołujących się do ideologii nacjonalizmu w ostatnich latach, należy zaznaczyć iż rozwijały się one najczęściej na
marginesie życia politycznego państw europejskich. Nawet jeśli
osiągały korzystny z ich punktu widzenia wynik wyborczy, to z
reguły szybkę tę pozycję traciły, a potencjał polityczny, na który
pracowały był kanalizowany przez inne opcje polityczne.Sytuacja
Zob. C. Maj, E. Maj, Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001,
Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007; G. Tokarz, Ruch
narodowy w Polsce w latach 1989-1997, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2002; J. Tomasiewicz, Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej,
Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2003.
34 Zob. W. Sokół, Potencjał polityczny ugrupowań narodowych w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Ideologie, doktryny i ruchy narodowe. Wybrane problemy, red. S. Stępień, Wydaw. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2006, s. 192.
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opcji nacjonalistycznych na mapie politycznej poszczególnych
państw z każdym rokiem zmienia się jednak na ich korzyść. Pomimo tego, iż w kierunku tychże ugrupowań narodowych (nacjonalistycznych) głównie ze strony oponentów padały od zawsze
zarzuty o nawiązywania do postaw faszystowskich, ksenofobicznych i szowinistycznych, ruchy te nierzadko szukały sojuszników
właśnie wśród reprezentantów innych narodów, którym przyświecały te same idee, przecząc tym samym „szowinistycznej nagonce” adresowanej w ich stronę. Wyszczególnić bowiem można
kilka obszarów, na kanwie których europejskie inicjatywy narodowe mogą ze sobą współpracować i rzeczywiście to czynią.
„Niezbędnik Narodowca” do katalogu takich wspólnych nacjonalistom europejskim aspektów zalicza m.in. następujące działania:
obrona chrześcijańskiego systemu wartości; przeciwdziałanie fundamentalizmowi islamskiemu i politycznemu, opartemu na religii
muzułmańskiej, który wedle założeń nacjonalistycznych jest obcy
tradycji starego kontynentu; przeciwdziałanie erozji tożsamości
narodowej i roztopieniu jej w szerzącym się multikulturalizmie;
sprzeciw wobec zaburzeń demograficznych i narodowościowych
krajów Europy, nie tylko w wymiarze spadku liczby urodzin Europejczyków, ale również przez niekontrolowany napływ imigrantów spoza łacińskiego kręgu kulturowego; reakcja na zglobalizowaną liberalną ekonomię oraz jej kult zysku, nastawienie na
egoizm jednostki i materialistyczną filozofię; opór wobec zagrożeń
płynących ze strony Unii Europejskiej, dążącej zdaniem narodowców do demontażu państw narodowych w imię budowy ponadnarodowego państwa i społeczeństwa pozbawionego tradycji i
tożsamości; opór wobec wasalizowania państw europejskich
przez Stany Zjednoczone; oraz wbrew posądzaniu o szowinizm –
podejmowanie współpracy z innymi organizacjami nacjonalistycznymi w Europie35.
Oczywiście powyższy katalog nie obejmuje wszystkich
aspektów współpracy europejskich nacjonalistów, ale też nie w
każdym z państw akcent przypadający na daną kwestię zawsze
Niezbędnik Narodowca. ABC nowoczesnego nacjonalizmu, red. K. Bonisławski, J.
Siemiątkowski, Wydaw. Capital, Warszawa 2014, s. 130-131.
35
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jest tożsamy z poglądem na tę samą sprawę w innym kraju. W
przypadku analizowanych na łamach niniejszego opracowania
postaw i poglądów nacjonalistów polskich i węgierskich, należy
zaznaczyć, że poszukiwanie ich wspólnego mianownika nie musi
być kwestią problematyczną. Nacjonaliści węgierscy bowiem są
przez ich polskich odpowiedników przyporządkowani do grupy
nacjonalistów, z którymi warto i należy współpracować. Chodzi
tu głownie o pogłębianie współpracy na polu historycznym, tożsamościowym, kulturowym i geopolitycznym. Nieodzownym
elementem łączącym także jednych i drugich nacjonalistów jest
sprawa zbieżności interesów narodowych w Europie ŚrodkowoWschodniej36. Organizacjami narodowymi, które współpracują ze
sobą poszukując wspólnego „punktu odniesienia” są szczególnie
w ostatnich latach: Ruch Narodowy z Polski i Jobbik z Wegier.
Ruch Narodowy jest konglomeratem organizacji społecznych
ukonstytuowany podczas Marszu Niepodległości w 2012 roku
oraz partią polityczną zarejestrowaną w roku 2015. Na stronie internetowej Ruchu Narodowego można wyczytać: „Ruch Narodowy to odważny sprzeciw wobec skorumpowanej kasty polityków
rządzących w Polsce od Okrągłego Stołu. Ruch Narodowy to zarazem racjonalna i odpowiedzialna siła łącząca idealizm oraz etos
służby Narodowi z twardym realizmem. Jesteśmy ruchem młodym i obywatelskim”37. Idealizm, realizm i swoista kontestacja są
elementami łączącymi przekaz polskich narodowców z dyskursem narodowców węgierskich. Jobbik – Ruch na rzecz Lepszych
Węgier swoje początki wiąże natomiast z rokiem 2002, kiedy to
grupa węgierskich studentów Uniwersytetu im. LorándaEötvösa
założyła Związek Młodych Prawicowców. Od tamtego czasu
Do grupy nacjonalistów, z którymi warto zdaniem polskich narodowców
współpracować, zaliczani są poza Węgrami także Rumuni, Słowacy, Serbowie i
Chorwaci. Do grona ruchów narodowych (nacjonalistycznych), od których
można czerpać niezbędne do rozwoju doświadczenie zaliczane są ruchy z
państw Europy Zachodniej i Południowej. Problematyczna współpraca występuje wedle polskich narodowców z nacjonalistami niemieckimi i litewskimi, a
współpraca okresowo przyjazna/nieprzyjazna – z rosyjskimi, ukraińskimi i
białoruskimi. Tamże, s. 132-134.
37 Ruch Narodowy, http://ruchnarodowy.net/o-nas/ (dostęp 25.05.2016).
36
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Jobbik przeszedł znaczną ewolucję organizacyjną i obecnie jest
drugą siłą polityczną na Węgrzech. Na jednym z portali narodowych znajduje się następujący zapis: „Jobbik oficjalnie współpracuje z Ruchem Narodowym, a działacze polscy i węgierscy regularnie wizytują nawzajem organizowane przez siebie imprezy”38.
Współpraca ta opiera się na kilku podstawowych założeniach.
Analizując postulaty, deklaracje, programy i wypowiedzi reprezentantów Ruchu Narodowego i Jobbiku należy stwierdzić, iż
szczególnie kilka elementów nacjonalistycznego przekazu powtarza się zarówno w środowisku narodowców z Polski, jak i Węgier.Wspólny mianownik nacjonalizmu polskiego i węgierskiego
w retoryce współczesnych narodowców wyraża się zatem przede
wszystkim w:
- tradycjonalizmie i głębiom szacunku do przeszłości własnego
narodu,
- walce z establishmentem ukonstytuowanym przy „Okrągłym
Stole”,
- antykomunizmie i chęci rozliczenia się z postkomunizmem,
- eurosceptycyzmie i antyglobalizmie,
- sprzeciwie wobec kierowaniu polityki tylko w stronę zachodnich sąsiadów,
- sprzeciwie wobec wyprzedaży narodowego majątku,
- bezkompromisowościi radykalizmie działania,
- braku „skażenia” dawnym reżimem,
- antyislamizmie i postawie antyimigranckiej (za sprawą m.in.
terroryzmu, nieprzestrzegania prawa, kwestii socjalnych, braku
szacunku dla kobiet),
- otwartym mówieniu o problemach, o których poprawność polityczna nie pozwala wspominać39.
Jobbik – Ruch na rzecz Lepszych Węgier,
http://www.dzienniknarodowy.pl/546/jobbik-ruch-na-rzecz-lepszychwegier/ (dostęp 25.05.2016).
39 Zob. B. Szabo, Fidesz to partia na wskroś liberalna – wywiad z Gaborem Voną, prezesem Jobbiku, „Polityka Narodowa” 2012, nr 10, s. 122-127; M. Mietelski, Poglądy
gospodarcze europejskich ruchów nacjonalistycznych, „Polityka Narodowa” 2013, nr 12,
s. 175-179; M. Mietelski, Węgierski turanizm…, s. 143-144; Program Jobbiku,
38
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Warto bliżej przyjrzeć się wspomnianym formacjom nacjonalistycznym ze względu na: po pierwsze – odrodzenie się w ostatnich latach ruchów o proweniencji narodowej (nacjonalistycznej),
a po drugie – mówienie „tym samym językiem” o tych samych
problemach państwowych i globalnych przez organizacje uznawane w powszechnym dyskursie za szowinistyczne i krzewiące
poglądy ksenofobiczne. Jest to również niezwykle ciekawa płaszczyzna do analizy i dalszych dociekań natury naukowej. Artykuł
ten w założeniu stanowić ma swoisty wstęp do szerszych badań
dotyczących współpracy Polaków i Węgrów – również na forum
ugrupowań nacjonalistycznych.
Zakończenie
Biorąc pod uwagę różnorodność europejskich (choć nie tylko)
nacjonalizmów oraz wieloaspektowość ujęć badawczych koncentrujących się na poszczególnych aspektach współczesnych poglądów i
postaw nacjonalistycznych, nie sposób nie odnieść wrażenia, że ideologia ta jest nadal żywym dowodem na występowanie wśród społeczeństw postaw radykalnych i dążących do kontestacji. Choć w
opinii znacznej części społeczeństw nacjonalizm jawi się jako ideologia jednoznacznie destruktywna, burząca ład społeczny i destabilizująca życie polityczne, praktyka funkcjonowania poszczególnych
ruchów czy partii politycznych o nacjonalistycznej proweniencji takiego stanu rzeczy często nie potwierdza. Mało tego, okazuje się, że
współczesne nacjonalizmy potrafią być niekiedy siłą twórczą, budującą i konstruktywnie kształtującą życie społeczno-polityczne danego
państwa. Spór pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami współczesnych nacjonalistów będzie nadal sporem żywym i podkreślającym
ideologiczne różnice występujące pomiędzy tymi stanowiskami, nie
zaś merytoryczne. Rolą badaczy współczesnych nacjonalizmów jest
więc w sposób obiektywny, a nie kierowany emocjami, stereotypowymi opiniami i wypaczającymi fakty osądami przedstawiać rzeczywistość społeczną, polityczną, kulturową i ekonomiczną w taki
sposób, jaki odpowiada to prawdzie, w duchu której zachodzić wihttps://jobbik.hu/programunk (dostęp 25.05.2016); Program Ruchu Narodowego,
http://ruchnarodowy.net/program/ (dostęp 25.05.2016).
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nien każdy proces badawczy. Poszukiwanie wspólnego mianownika
nacjonalizmu polskiego i węgierskiego, mając na uwadze współpracę pomiędzy nacjonalistami z obu krajów, stanowi jeden z kluczowych elementów budowania jeszcze głębszego dialogu pomiędzy
Polakami i Węgrami, którego pozytywnych rezultatów nie brakuje.
Jest to o tyle istotne, że wyartykułowanapotrzeba zacieśniania
związków i partnerstwa na linii Polska-Węgry po pierwsze, następuje w sytuacji poszukiwania przez państwa własnej tożsamości i sojuszników na arenie międzynarodowej w kontekście problemów i
zagrożeń, z którymi boryka współczesna Europa, a po drugie – jest
podnoszona w roku 2016 ogłoszonym Rokiem Solidarności PolskoWęgierskiej.
Streszczenie
Niniejszy artykuł jest próbą wskazania wspólnego mianownika ideowego nacjonalizmu polskiego i węgierskiego. W artykule
poruszono kwestie: leksykalnego, różnorodnego rozumienia nacjonalizmu; specyfiki nacjonalizmu polskiego z uwzględnieniem
jego chrześcijańskiego wydźwięku; specyfiki nacjonalizmu węgierskiego z uwzględnieniem jego dualistycznego charakteru;
zbieżności ideowo-politycznej polskiego Ruchu Narodowego oraz
węgierskiego Jobbiku – Ruchu na rzecz Lepszych Węgier.
Abstract:
In the search for common denominator of Polish and Hungarian
nationalism
This article is an attempt to identify a common denominator
of ideological Polish and Hungarian nationalism. The article discusses the issues: lexical, diverse understanding of nationalism;
the specifics of Polish nationalism, including its Christian overtones; the specifics of the Hungarian nationalism with regard to its
dualistic character; ideological and politicalconvergence of Polish
National Movement and the Hungarian Jobbik– Movement for a
Better Hungary.
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Anna Piskorska

Twórczy wielogłos o stalinowskich czasach: Polska Szkoła
Filmowa a węgierska Nowa Fala – wspólnota doświadczeń
Późne lata 50. i lata 60. to czas powstania i rozwoju nowych
nurtów w kinie tzw. bloku wschodniego, w tym przede wszystkim
Polski, Węgier i Czechosłowacji. Do wywołania fermentu artystycznego walnie przyczyniły się zmiany na arenie politycznej, takie jak
przewroty w komitetach centralnych (i co za tym idzie – zmiany personalne na najwyższych szczeblach władzy), bunt społeczeństwa
przeciw wielostronnemu ograniczaniu ich wolności i wspierające
oddolne ruchy interwencje sojuszniczych wojsk – te ostatnie jednak
również kilka lat później (po ponownej zmianie sytuacji politycznej)
stanowiły także przyczynę kresu zaistniałych i opisanych w niniejszym artykule twórczych inicjatyw. Odnosząc się do dwóch tendencji w kinematografii narodowej, które można również z powodzeniem określić mianem nurtu: Polskiej Szkoły Filmowej datowanej na
lata 1956-1961 i późniejszej nieco węgierskiej Nowej Fali przypadającej na okres 1963-1971 pragnę zdać sprawę z tego, w jaki sposób polscy i węgierscy twórcy próbowali wyrazić w języku filmowym
wspólne w wymiarze politycznym i społecznym doświadczenia.
Analiza przykładów filmowych najznamienitszych dzieł tamtego
okresu pozwoli wydobyć zarówno podobieństwa, jak i różnice w
ukazywaniu socjalistycznej rzeczywistości, a także umożliwi dalszą
refleksję nad tym, jakie były przyczyny właśnie takich a nie innych
zależności między tymi dwoma narodowymi kinematografiami.
Polska szkoła filmowa
Chronologicznie pierwsza frakcja, której późniejsi badacze
filmu nadali miano Polskiej Szkoły Filmowej powstała pod wpływem przemian społeczno-kulturowych w Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej, które rozpoczęły się w Związku Radzieckim już w roku
1953 i stopniowo przenikały do innych krajów socjalistycznych.
75

Po śmierci Józefa Stalina nastąpiło rozluźnienie cenzury, które
sprzyjało twórczej atmosferze. Filmy, które wówczas zaczęły powstawać, stanowiły przełom zarówno w obszarze tematyki, jak i
poetyki względem wcześniejszych produkcji.
Historycy mówią o pokoleniowej zmianie warty: PSF tworzyła bowiem grupa młodych reżyserów urodzonych w latach 20.
przez co reprezentujących jedno pokolenie. Do czołowych przedstawicieli tego nurtu należeli: Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Stanisław Lenartowicz, Jerzy Kawalerowicz, Stanisław Różewicz,
Kazimierz Kutz i Wojciech Jerzy Has. Łączyły ich wspólne doświadczenia historyczne (było to przede wszystkim przeżycie II
wojny światowej: począwszy od kampanii wrześniowej aż po koniec okupacji); podobne również były ich reakcje na aktualną rzeczywistość społeczną.
Po kinematograficznej posusze pierwszej połowy lat 50., w
której dominowało kino socrealistyczne cechujące się zamkniętą
dramaturgią, teatralizacją gry aktorskiej, a przede wszystkim nachalną ideologizacją przekazu – było to bowiem tzw. kino z tezą,
przesycone ideologią komunistyczną – nastąpiła jego negacja
explicite wyrażana w przekonaniu o społecznej roli autora filmowego i jego dzieła, które w swoim ostatecznym kształcie wyrażało
wreszcie aspiracje do rangi dzieła artystycznego. Dotychczas bowiem sytuacja w tej kwestii była całkiem odmienna: tworzone w
latach 1949-1955 kino pełniło funkcję służebną względem ideologii
komunistycznej, a osoba autora nie odgrywała w procesie konstruowania tych produkcji większej roli. Powstawały wówczas
filmy według ścisłych wytycznych realizmu socjalistycznego, który funkcjonował jako jedyna dopuszczalna przez władzę metoda
twórcza. Metoda ta – obowiązująca we wszystkich obszarach
sztuki – „wymagała od artysty prawdziwego, historycznie konkretnego odzwierciedlenia rzeczywistości w jej rewolucyjnym
rozwoju. Przy tym prawdziwość i historyczna konkretność artystycznego odzwierciedlania rzeczywistości winny łączyć się z zadaniem ideowego przekształcania i wychowywania mas pracują-
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cych w duchu socjalizmu”1 – czytamy w uchwale przygotowanej
na Zjeździe Pisarzy Radzieckich w 1934 roku. W praktyce oznaczało to wyjałowienie sztuki z jakiegokolwiek subiektywizmu, za
który również notabene po 1961 potępiono Polską Szkołę Filmową.
W kinie nowego nurtu dominowała bowiem problematyka
moralna związana z uczestnictwem w wydarzającej się na naszych
oczach historii: w filmach odnoszono się do (przeżytych) traum
wojennych i trudów okupacji, przełomu związanego z wyzwoleniem, a następnie umacnianiem w kraju władzy ludowej. Wydarzenia te stanowiły naturalny i najbliższy punkt wyjścia do przedstawiania problemów politycznych i dylematów – tak natury moralnej, jak i egzystencjalnej. Młode pokolenie twórców znalazło w
medium filmowym umożliwiającym intymne zbliżenia i metafory
montażowe środek do szczerej, osobistej wypowiedzi, która jednocześnie stanowiła niejednokrotnie ostrą polemikę z mitologią
wojenną.
Najwybitniejsze dzieła Szkoły Polskiej były ewidentnie inspirowane tradycją romantyczną, lecz zarazem ich twórcy podejmowali próbę rozrachunku z tą tradycją i rozładowania narosłych
w powojennych latach kompleksów. Wyraźnie widać tu tendencję
do rozprawienia się z zakorzenioną od czasów zaborów mitologią
ofiarnictwa patriotycznego zrywu – miast kreować kolejnych męczenników narodu wskazywano na cenę, jaką trzeba było zapłacić
za każdą porażkę.
Ponadto, co istotne i warte podkreślenia, filmy Wajdy, Munka czy Kawalerowicza zyskały na arenie międzynarodowej rangę
dzieł wybitnych, ponieważ ich twórcy potrafili wykreować bohaterów którzy z jednej strony ucieleśniali los większości Polaków,
lecz zarazem ich dramaty ukazywały tragizm ludzki w kategoriach uniwersalnych. Siłę oddziaływania zwiększały eksperymenty formalne. Inspiracją w tej materii dla młodych polskich reżyserów stanowiły spotkania z włoskim neorealizmem i francuskim
realizmem poetyckim. Co zaś się tyczy zastanego szablonu socrealistycznego, zerwano z dotychczasowym modelem filmu „scena1
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riuszowego” na rzecz kina autorskiego oraz nastąpiło rozluźnienie
tradycyjnej dramaturgii na rzecz wybujałej ekspresji obrazu i malarskiej kompozycji kadru.
Nie sposób tutaj przywołać wszystkie nawet te „sztandarowe” filmy Szkoły, stąd też, by zobrazować znaczenie, ale i różnorodność nurtu, o którym tu mowa, posłużę się klasyfikacją zaproponowaną przez prof. Tadeusza Lubelskiego. Ten krakowski filmoznawca, historyk filmu polskiego, w jednej ze swoich klasyfikacji wyróżnił takie trzy podstawowe dla PSF tendencje:
a) romantyczno–ekspresyjną – charakterystyczną przede
wszystkim dla wczesnej twórczości Andrzeja Wajdy. Reprezentują
ją takie filmy jak Kanał, Popiół i diament, Lotna, a w pewnym sensie
również Pokolenie i Samsona. Dominuje tu postawa emocjonalna,
silne acz gorzkie lub ironiczne odniesienia do tradycji romantycznej, która stanowi inspirację zarówno dla treści światopoglądowych, jak i decyzji formalnych dotyczących stylu i dramaturgii.
W Kanale (1957) – filmie traktującym o powstaniu warszawskim, które przypłaciło życiem prawie 200 tysięcy mieszkańców
stolicy, mamy do czynienia z nową formułą konstutywnego dla
tradycji romantycznej tragizmu. Widz już na wstępie projekcji
uzyskuje m.in. kluczową w kontekście fabuły informację, że nikt z
bohaterów nie przeżyje przedstawianych wydarzeń – ten świadomy zabieg minimalizuje napięcie odbiorcze, a na płaszczyźnie
znaczeń przeciwstawia się prostemu kultywowaniu patriotyzmu
oraz krytycznie odnosi się do postawy bohaterskiej i heroicznej
(realizowanej – w sztuce polskiego romantyzmu – poprzez świadome działania wybitnych jednostek). W Kanale wszystkie działania wyczerpują się bez szans na powodzenie, a na każdego z bohaterów ostatecznie czeka jedynie bynajmniej nie bohaterska
śmierć. Sceny realizowane w miejskich kanałach (wypełniające
drugą połowę filmu) deprecjonują ludzką godność, wręcz odczłowieczają bohaterów powstania, którzy ostatecznie giną jak
szczury. To bardzo bezkompromisowy film, który spotkał się w
kraju z co najmniej ambiwalentnym odbiorem, a zarazem zdobył
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światowe uznanie, zyskując w 1957 roku Nagrodę Specjalną Jury
w Cannes.
b) racjonalistyczną – której głównym przedstawicielem był
Andrzej Munk. W jego twórczości dochodzi do wyraźnej polemiki
z wojenną mitologią i heroicznym stereotypem (przykładem takie
filmy jak Eroica czy Zezowate szczęście) oraz do podważenia wielce
istotnego dla PRL kultu jednostki (Człowiek na torze).
Jako exemplum przywołam w tym miejscu Człowieka na torze
(1956) – film szczególny, ponieważ jest on jedynym utworem audiowizualnym tamtych czasów, w którym podjęto bezpośrednią
polemikę z okresem stalinizmu (polemikę możliwą oczywiście
tylko dzięki chwilowo bardziej liberalnemu podejściu cenzorów).
W powszechnej opinii jest to bardzo ciekawe dzieło niezwykle już
świadomego twórcy. Oparty na opowiadania Stefana Stawińskiego Tajemnica maszyny Orzechowskiego film został wyrażony w
konwencji kina socrealistycznego, którą powoli dopiero dekonstuują opowieści kolejnych bohaterów wyrażające ich stosunek do
sprawy, która jest w tym wypadku kwestia realizacji przez kolej
planu maksymalnego kosztem nadmiernej eksploatacji parowozów (bez przeprowadzania koniecznych remontów) oraz
oszczędności na towarach pierwszej potrzeby, takich jak węgiel
etc. Wykorzystaną przez Munka strategię narracyjną znamy już z
klasyki kina, np. Obywatela Kane’a (1941) Orsona Wellesa czy Rashōmona (1950) Akiry Kurosawy. Wielogłos na temat tej samej
sprawy pozwala ukazać jej złożoność i odwodzi (również widza)
od bezrefleksyjnego wydawania jednoznacznych sądów. W swojej
wymowie film obrazuje jak nieadekwatne było podejście socrealistyczne w ukazywaniu prawdziwych relacji międzyludzkich (w
wymiarze jednostkowym i społecznym) oraz na poziomie idei,
które w zderzeniu z rzeczywistością stawały się znacznie bardziej
skomplikowane – zarówno w realizacji, jak i w ocenie.
Dodatkowo warto wspomnieć w kontekście produkcji odnoszących się do tematyki dotychczas zakazanej o powstałych również w omawianym okresie filmach tzw. „czarnej serii”. Te realizowane głównie w latach 1956-1957 filmy dokumentalne tworzo79

ne przez różnych autorów łączyły ze sobą założenia formalne:
charakter plakatowo-interwencyjny oraz podporządkowanie całości jednej publicystycznej tezie. Wówczas to zaczęto podejmować
tematy – głównie społeczne – niedopuszczalne jeszcze rok czy
dwa lata temu, jak np. problematykę alkoholizmu i ubóstwa również w tych najlepiej się rozwijających miastach PRL, a także kwestie prostytucji czy chuligaństwa – dotychczas marginalizowane w
publicznych debatach, lecz jak najbardziej obecne w powojennej
Polsce.
c) psychologiczno–egzystencjalną – po części reprezentowaną przez filmy Hasa, Lenartowicza i Kawalerowicza. Osobiste losy
bohaterów przeniesione do współczesności wraz z bagażem doświadczeń wojennych wywoływały takie tematy jak: wyobcowanie, samotność, inercję i wewnętrzną pustkę. W tej tendencji, niejako marginalnej dla cech dominujących przy charakterystyce Polskiej Szkoły Filmowej, dochodzi do głosu potrzeba podkreślenia
czysto ludzkiego aspektu tak minionych jak i współczesnych wydarzeń, które okazują się trudne do zrozumienia i zaakceptowania
nawet przy świadomym niewpisywaniu ich w kontekst historiozoficzny czy społeczny.
Podsumowanie tego okresu historii polskiego kina jest tyleż
budujące, co i pozostawiające pewne poczucie niedosytu. W rozdziale poświęconym temu okresowi Tadeusz Lubelski odwołuje
się do wykorzystywanych niejednokrotnie w krytycznych opisach
przemian światowego kina „wodnych” metafor o „odwilży” i o
„powodzi”: odwilż nastąpiła po śmierci Józefa Stalina w 1953 roku
i trwała w Polsce kolejne dwa lata – do października 1956 roku.
Wówczas to poskutkowała ona powodzią – czyli zrywem społecznym, który stanowił wyraz nadziei na trwałe zmiany w kraju.
Powódź tę owszem zdołano zatamować na tyle, że nie miała ona
tak radykalnych konsekwencji jak na Węgrzech (o czym będzie
mowa poniżej), i choć na kilka lat udało się zbudować pewne
oparte na zaufaniu porozumienie z nowymi reprezentantami władzy, to na dłuższą metę nie wypracowano żadnych trwałych form
systemowych.
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Wszystkie te zmiany miały swoje odzwierciedlenie w sztuce
filmowej, w nowym „nurcie”, którego nowatorstwo Tadeusz Lubelski opisuje tymi słowy: „[Filmy PSF] mówiły co innego i inaczej niż
»się« mówiło. A zarazem przeciwstawiały się wersji oficjalnej. Wypowiadały się własnymi, niezależnymi głosami swoich autorów.
Drażniły, prowokowały, ale nie dawały się pominąć. Tam, gdzie
zbiorowa opinia wolała hagiografię albo kombatancką mitologię,
filmy szkoły ukazywały drażniącą podszewkę; tam, gdzie wersja
oficjalna zapewniała krzepiące puenty, filmy Szkoły ukazywały fatalizm losu. Przy czym jednak nie kwestionowały wartości czyjegoś
poświęcenia”2.
Węgierska nowa fala
Poczucie bezradności, pasywności i katastrofizm stanowią
również podstawowe motywy wspólne dla węgierskiego kina
nowofalowego. Historia powstania tego nurtu opiera się jednak na
znacznie bardziej traumatycznym wydarzeniu – i stąd zapewne
kino węgierskie omawianego okresu czerpało swój mroczny, bardzo pesymistyczny rys. Otóż w 1956 roku zdecydowani na bunt
mieszkańcy Budapesztu wyszli na ulicę, by walczyć o swoją niezależność. Ich zryw został wówczas brutalnie stłumiony przez wojsko, a liberalny premier Imre Nagy – stracony.
Dotychczas kino węgierskie było uwstecznione względem
zachodnioeuropejskich kinematografii. Co ciekawe i nietypowe, to
władze zauważyły ryzyko zastoju i podjęły przeciwdziałania, wydając kilka celnych rozporządzeń związanych z reformą szkolnictwa wyższego (teatralnego i filmowego), w związku z którą m.in.
wymieniono kadrę akademickich wykładowców na młodszą, a
młodym filmowcom umożliwiono kręcenie krótkometrażówek
jako przestrzeni na eksperymenty i sposobu autopromocji. A zatem specyfika węgierskiej Nowej Fali polegała na tym, że nie powstała ona jak Polska Szkoła Filmowa jako artystyczny refleks
społecznych rewolt, ale jako rodzaj kontrolowanej opozycji, na
którą pozwalała władza (uosabiana wówczas przede wszystkim
2
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przez Sekretarza Generalnego Partii Jánosa Kádára, który sprawował ten urząd aż do 1989 roku, a stworzoną przez niego dość
nietypową formę ustroju określano socjalizmem „gulaszowym”).
Na wzór szkoły filmowej w Łodzi stworzono szkołę w Budapeszcie, którą ukończyli wszyscy najważniejsi twórcy kina węgierskiego: Miklós Janscó, András Kovásc, Zoltán Huszárik, Sándor Sára,
István Szabó, István Gaál.
Drugą, jeszcze ważniejszą instytucją było Studio im. Béli Balázsa (wybitnego krytyka filmowego i estetyka), które miało na
celu artystyczne wspomaganie świeżo upieczonych absolwentów
reżyserii w realizacji filmowych debiutów. Charakter i koncepcja
tej wytwórni sprzyjała powstawaniu dzieł eksperymentalnych,
nowatorskich, inspirowanych nowofalowymi filmami z Europy
Zachodniej. Uciekano od konwencjonalnej dramaturgii, odważnie
podejmowano groźną ideologicznie tematykę (włącznie z niedawną rewolucją 1956), tworząc filmy prowokujące do pogłębionej refleksji i niestereotypowe. Studio powstało w 1958 roku jako
skutek działań kilku młodych, zapalonych reżyserów i krytyków,
ale z poparciem kierownictwa węgierskiej kinematografii. Odpowiadało na różne potrzeby zbiorczo nazywane propagowaniem
kultury filmowej: w początkowym etapie działalności studia organizowano liczne projekcje zagranicznych arcydzieł wraz z następującymi po nich dyskusjami z widownią, aranżowano również spotkania naukowo-towarzyskie o charakterze interdyscyplinarnym, na które zapraszano reprezentantów różnych dziedzin
sztuki: sztuk plastycznych, fotografii, muzyki i literatury. Jednak
wraz z dorastaniem jego założycieli także samo studio przeszło
reorganizację i stało się placówką przede wszystkim służącą produkcji filmowej. „Bez przesady można stwierdzić, że inicjatywa ta
nie miała precedensu w skali światowej. Zakładano, że aby ktoś
mógł się sprawdzić w filmie, mógł kręcić i zostać należycie oceniony, potrzebna jest większa swoboda twórcza, niż w normalnej
produkcji filmów fabularnych. Członkowie studia sami decydują
o wyborze tematu. (…) Gotowy film ogląda komisja nadzorcza.
(…) Jeśli (…) film jest dobry, pokazuje się go w kinie i szeroka publiczność ma możność poznania nowego reżysera, wyrażenia swo82

jego uznania lub dezaprobaty. Tak więc Studio Béli Balázsa daje
młodym możliwość sprawdzenia się w roli reżyserów filmowych”3. Konsekwencje powstania studia miały doniosłe znaczenie
dla całej węgierskiej kinematografii l. 60., w której to właśnie
wówczas nastąpiły wyraźne zmiany jakościowe: zamiast lepszych
lub gorszych produkcji filmowych zaczęto realizować prawdziwe
dzieła sztuki – film stał się wreszcie medium do wypowiadania
własnych poglądów o świecie, w którym się żyje. Był to wielki
przełom, bo dotychczas reżyserzy filmowali niemal wyłącznie
gotowy scenariusz, bez możliwości wpływania na ideową warstwę dzieła.
W ten sposób narodziła się węgierska Nowa Fala, która
zwłaszcza w latach 1963-1971 stała się prawdziwym fenomenem
na gruncie kina europejskiego. Wśród czołowych jej twórców w
pierwszej kolejności należy wymienić Miklós Janscó, często porównywanego z Michealngelo Antonionim (lub – rzadziej – z
Ingmarem Bergmanem) .
Do najsłynniejszych filmów Janscó zaliczają się nagrodzeni w
Locarno Desperaci (1965) – opowieść o psychicznie torturowanych
powstańcach Lajosa Kossultha, Gwiazdy na czapkach (1967) i Cisza i
krzyk (1968) – wstrząsający opis społeczno-emocjonalnej degradacji po upadku cesarstwa austro-węgierskiego razem stanowiące
tzw. trylogię rewolucyjną. Warty odnotowania jest również film
Ożywcze wiatry (1969) – autobiograficzna opowieść o grupie socjalistycznych pionierów, którzy w późnych latach 40. przejmują
władzę nad szkołą przyklasztorną, wprowadzając tam komunistyczny terror. Janscó stanowi przykład twórcy kina autorskiego,
o wyrazistej strategii artystycznej zarysowującej się począwszy od
pierwszych prób filmowych. Już w Desperatach daje się wyraźnie
odczuć specyficzny styl tego reżysera: charakterystyczną dla jego
twórczości zwięzłość narracji, precyzyjną kompozycję pod kątem
wizualnym każdej sceny oraz wolny ruch rejestrowany w szerokich, statycznych przestrzeniach. W warstwie fabularnej Desperaci
opowiadają o wydarzeniach historycznych, o przymierzu au3
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striacko-węgierskim zawartym w drugiej połowie XIX wieku. Motywacją ze strony rządu węgierskiego do podjęcia takich politycznych decyzji była potrzeba przejęcia ścisłego nadzoru nad ofiarami szybko się rozwijającego kapitalizmu, przede wszystkim nad
chłopstwem i drobną szlachtą – grupami, które najsilniej dotknięte
zostały ubóstwem i jako tytułowi „desperaci” gromadzili się w
lasach, tworząc zbójeckie bandy napadające na przejeżdżających.
To, co w tym filmie jest nowatorskiego i odważnego, a przez to co
zostało docenione przez światowego widza, wykracza poza warstwę fabularną dzieła: Janscó tworzy bowiem sytuacje pełne napięcia tylko po to, by odmalować atmosferę i pewien szczególny
stan psychiczny cechujący społeczeństwo węgierskie – nie tylko to
XIX-wieczne, ale również to jemu współczesne. Zoltán Fábri –
uznany już wówczas reżyser węgierski, po obejrzeniu Desperatów
spontanicznie określił ich „prawdopodobnie jest to najlepszy węgierski film, jaki nakręcono”.
Drugim, o którym koniecznie należy wspomnieć reżyserem
pokolenia twórców debiutujących w latach 60. jest András Kovásc,
teoretyk i praktyk filmowy, eksperymentator. Jego film dokumentalny Trudni ludzie (1965) – oparty na wówczas bardzo modnej
metodzie wywiadów telewizyjnych – wyróżnia się strategią przy
zadawaniu pytań kolejnym interlokutorom, a na etapie postprodukcji – bardzo przemyślnym montażem. Dopiero dzięki montażowi dochodzi do głosu pogląd autora na całą sprawę, jaką w
przypadku Trudnych ludzi stanowił problem węgierskich odkryć i
wynalazków, które po opatentowaniu z różnych przyczyn dalej
czekają (a wraz z nimi i ich twórcy) na realizację czy produkcję. W
swoich kolejnych filmach Kovásc próbował łączyć dokumentalnie
traktowany obraz rzeczywistości ze strukturą filmu fabularnego.
Wymowa jego filmów miała charakter polemiczny względem dotychczasowego upowszechnionego myślenia o kwestiach społecznych, ale także o ideologii czy o tożsamości narodowej. Sam autor
poruszył ongiś tę kwestię, wypowiadając się tymi słowy: „Wielu
ludzi uważa, że kompromis jest równoznaczny z tchórzostwem,
przystosowaniem się, oportunizmem: skąd bierze się takie mieszanie pojęć? Najprawdopodobniej wyjaśnienia szukać należy w
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fakcie, że w życiu naszego społeczeństwa – w wyniku historycznego rozwoju – brak doświadczeń, z praktycznymi, realnymi, rozsądnymi i logicznymi kompromisami. (…) Brak nam również doświadczenia, by zrozumieć, że istnieje wiele równorzędnych dróg
wiodących do prawdy. Znamy tylko krańcowości, bohaterów lub
zdrajców, wszystko lub nic – i to niezależnie od okoliczności, od
faktycznej równowagi sił.”4
W ogólniejszym zestawieniu filmy węgierskie badające historię można podzielić na dwie grupy (ze względu na przynależność pokoleniową ich twórców). Do pierwszej zaliczylibyśmy tzw.
generację średnią, powiązaną ze sobą stosunkami wzajemnej
sympatii, debiutującą na początku lat 60. W omawianym okresie
mający już 40 lat na karku reżyserzy, zaczynali w sytuacji początków socjalistycznej kinematografii węgierskiej. Do niej zaliczają
się m.in. András Kovásc, Janós Herskó i Imre Fábri, Peter Bascó no
i Miklós Janscó – o tak wydzielonej grupie można napisać, że tworzyła ona filmy o charakterze bardziej rozliczeniowym, w geście
podsumowania i wyciągnięcia nauk moralnych z przeżytych doświadczeń. Filmy te posiadają zdecydowanie bardziej realistyczną
bazę względem twórczości drugiej grupy – młodszych o pokolenie reżyserów, takich jak Sándor Sára, István Szabó, István Gaál
czy Pal Gabór –„wychowanków” Studia im. Béli Balázsa. W ich
projektach, tak jak i w strategiach obieranych przez absolwentów
łódzkiej szkoły filmowej – pobrzmiewa silniej ton osobisty. Niedaleka przeszłość jest przede wszystkim sprawą prywatną, stąd też
wynika próba zrozumienia własnego miejsca w świecie, która została wyrażona w poetyce liryczno-retrospektywnej, przełamując
realizm sekwencjami snów, wspomnień i fantazji.
István Gaál w swoim debiucie fabularnym Wir (1963) przedstawił portret zbiorowy młodych ludzi wkraczających w dorosłość
poprzez traumatyczne doświadczenie utraty przyjaciela, który
ginie śmiercią tragiczną podczas wspólnej zabawy w rzece. Kryzys świadomości młodych zobrazowany został na typowo węgierskim tle (co doceniła krajowa publiczność). Najmocniejszą stroną
4

Ibidem, s. 159.
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całej twórczości filmowej Gaála były zdjęcia (z jednej strony bardzo realistyczne – kręcono niemal wyłącznie w naturalnych plenerach, z drugiej zaś niezwykle malarskie) oraz świadoma, dobrze
prowadzona reżyseria, dzięki której połączenie krajobrazu z osobami działającymi na jego tle było ukazywane w oryginalny, niespotykany dotąd sposób. Przykładowo w trzecim filmie fabularnym tego reżysera Zjazd rodzinny (1967) widzimy puszczę węgierską, tę samą, którą Janscó ukazał w Desperatach w surowych kontrastach czerni i bieli, a która w filmie Gala jest niezwykle barwna
i mieniącą się tysiącem odcieni. W ten sposób udało się reżyserowi
zobrazować różnorodność nie tylko natury jako takiej, lecz również w sposób szczególny – natury ludzkiej.
Ostatni z reżyserów, o których tu wspomnę, to István Szabó,
nie tylko imiennik, ale także niemal rówieśnik Gaála. W swoich
dziełach, takich jak Wiek marzeń (1969), Film o miłości (1970) czy
Ulica strażaków 25 (1973) autor opisuje w sposób bardzo dyskretny,
ale zarazem niezwykle przenikliwy problemy swoich rówieśników i rodaków. Co więcej, minimalizm w środkach wyrazu przydał obrazom liryczności i niepodważalnego uroku.
Ostatecznie, biorąc pod uwagę wskazany wcześniej przedział czasowy, należy odnotować fakt, że kinematografia węgierska była jeszcze wówczas znacznie mniejsza od produkcji Związku Radzieckiego (co raczej zrozumiałe), ale również od tej realizowanej np. w Polsce. Stąd też, wspominając węgierską Nową
Falę, zwraca się uwagę nie tyle na skok ilościowy, ile jakościowy.
W podsumowaniu swojej Historii filmu węgierskiego István Nemeskürty w 1974 roku powoływał się na słowa Béli Balázsa: „Sztuka
może się rozwinąć zgodnie ze swymi immanentnymi możliwościami i stać się wielką tylko wtedy, gdy ogólny rozwój otaczającego świata stworzy atmosferę odpowiadającą jej duchowi”5.
Podsumowanie
Późne lata 50. i lata 60. był to czas, w którym polskie i węgierskie kino znalazło się po raz pierwszy w awangardzie świa5
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Ibidem, s. 171.

towej kinematografii, zyskując uznanie na światowych festiwalach
i zapadając w pamięć zarówno ówczesnych, jak i dzisiejszych kinofilów. Udało się to dzięki zmianie sytuacji politycznej. Kinematografia – finansowana, kontrolowana i cenzurowana przez władze – na kila czy kilkanaście lat wymknęła się na wolność, o jakiej
mieszkańcy tej części Europy dotychczas tylko marzyli. Dzieła
powstałe w ramach PSF i węgierskiej Nowej Fali wciąż zachwycają różnorodnością, bogactwem doświadczeń, tematów i nastrojów.
Z pewnością możemy zarazem wychwycić w tym kinie cechy wspólne: rezygnację, melancholię, pesymizm, przekonanie o
daremności wysiłków jednego człowieka, który zawsze przegrywa z wszechmocnym systemem. To kino wyrosłe z doświadczeń
przegranych powstań, po których można osunąć się w apatię i
konformizm lub stać się prawdziwym filozofem ludzkiej egzystencji. Choć analizowanych przeze mnie dzieł nie sposób w łatwo
zaklasyfikować formalnie i powiązać ze sobą fabularnie, to wszyscy wspomniani wyżej reżyserzy wykształcili dość jednolitą i powtarzającą się koncepcję filmów, naznaczając je wspólnym doświadczeniem i światopoglądem, oddziałującym na zbieżną tematykę i przesłanie.
Streszczenie:
Artykuł obejmuje analizę polskich i węgierskich produkcji
filmowych powstałych w 2. poł. lat 50. i w latach 60. XX wieku.
Wówczas to bowiem powstały dwie tendencje, które wyniosły
film do rangi dzieła sztuki: w Polskiej Republice Ludowej była to
Polska Szkoła Filmowa, w Węgierskiej Republice Ludowej zaś –
węgierska Nowa Fala. W tym okresie obie narodowe kinematografie zyskały uznanie na światowych festiwalach, stając w szranki z najwybitniejszymi filmami zachodniej Europy. Udało się to
dzięki zmianie sytuacji politycznej, stąd też w artykule pojawiają
się również liczne konteksty polityczne, społeczne i kulturowe.
Słowa klucze: Polska Republika Ludowa, Węgierska Republika Ludowa, Polska Szkoła Filmowa, węgierska Nowa Fala, socrealizm, subiektywizm, kinematografia narodowa
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Abstract:
Article includes analysis of the Polish and Hungarian film
production created in the second half. 50s and in the 60s of the
twentieth century. Then formed two tendencies, so that the movie
was a piece of art: in the Polish People's Republic was the Polish
Film School and in the Hungarian People's Republic was the
Hungarian New Wave. At that time, both the national film
cinematography have gained recognition at international festivals.
This was achieved through a change in the political situation, so
the article contains contexts political, social and cultural.
Key-words: Polish People's Republic, Hungarian People's
Republic, Polish Film School, Hungarian New Wave, socrealism,
subjectivism, national cinematography
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Michał Solewicz

Jak kształtować e-wizerunek przyjaźni polsko-węgierskiej?
1. E-wizerunek i jego specyfika
Artykuł, zatytułowany Jak kształtować e-wizerunek przyjaźni
polsko-węgierskiej? poświęcony został przyjaźni Polski i Węgier. W
tekście zostały zaprezentowane metody kształtowania ewizerunku sojuszu tych dwóch narodów. Internet jest bowiem
miejscem, gdzie możliwe są działania wpływające na świadomość
ludzi, szczególnie młodych i „wyrabiania” ich opinii na różne
sprawy. Wielowiekowa przyjaźń polsko-węgierska warta jest
szczególnego podkreślania jej istotności, doniosłości, oraz ważności dla naszej kultury, historii i dalszej przyszłości. Tyle zasług
wobec Polski, nie ma chyba żaden kraj na świecie, co Węgry. Naród ten, jest wyjątkowym partnerem na arenie międzynarodowej,
ponieważ dba nie tylko o swoje, ale również i o Polskie interesy.
Nasz naród oczywiście nie zostaje w tej kwestii dłużny. W artykule zostaną, więc nakreślone główne problemy tego zagadnienia,
przede wszystkim zabrzmi odpowiedź na pytanie: W jaki sposób
kształtować e-wizerunek tej wspaniałej przyjaźni?
Od wieków Polska utrzymuje bliskie i przyjazne kontakty z
Węgrami. Jest to obopólna przyjaźń, umotywowana historycznie.
Prawdziwa przyjaźń jest najważniejszą wartością, dlatego trzeba o
nią nieustannie dbać i ją kształtować. Niezbędne jest, więc kreowanie naszego, polskiego wizerunku w taki sposób, aby Węgrzy
dobrze nas postrzegali i odwrotnie. Wizerunek przyjaźni tych
dwóch krajów powinien być w taki sposób wypracowany, żeby
wywoływał pozytywne emocje. Według Nowego słownika języka
polskiego wizerunek to:
Wykreowany przez daną osobę, np. artystę, polityka (lub na jej
użytek przez innych) obraz własnej osobowości; także: wypracowane
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(często przez specjalistów w tym zakresie) publiczne oblicze firmy, przedsiębiorstwa, organizacji itp.; publiczny wizerunek1.
Bogusław Dunaj2 podaje w Nowym słowniku języka polskiego,
że wizerunek to inaczej image. Termin image wywodzi się od łacińskiego słowa imagio i oznacza obraz oraz słowo, a więc łączy w
sobie zarówno sferę niejęzykową, jak i językową – jak pisze Paul
Ricoeur3.
Paweł Rogaliński tłumacząc, czym jest image podaje, że jest
to również:
Wyobrażenie jakiegoś stanu lub ideału, odpowiednik czegoś, rzeczywiste podobieństwo do stanu naturalnego, wyobrażenie rzeczy poprzez zmysły, idea, obraz myślowy lub, co najważniejsze w tym przypadku, sposób powszechnego postrzegania danej osoby przez społeczeństwo i
mass media4.
Autor artykułu Tworzenie wizerunku a image pisze, że skoro osoby publiczne, czy marki posiadają swój wizerunek, to oczywiście
mogą go w odpowiedni sposób kreować. Wpływanie na swój wizerunek stosując różnorodne metody jest procesem tworzenia pożądanego image’u5.
Warto się zastanowić nad pytaniami: Dlaczego wizerunek jest
ważny? Po co tworzyć wizerunek? Są to jedne z podstawowych pytań, które nasuwają się na myśl każdemu, kto zagłębi się w tematykę image’u. Próbując udzielić odpowiedni, należy zwrócić uwagę na to, co dzieje się wokół. Nasza populacja nastawiona jest na
zewnętrzne bodźce, które płyną do nas z radia, Internetu i telewizji. Wszędzie tam możemy dostrzec lub usłyszeć, jak każda marka, czy pojedynczy produkt jest reklamowany. Ma to na celu zachęcenie nas do kupna, lub skorzystania z jakiejś oferty. Super
cena, wytrzymałość, piękne opakowanie, czy może wyśmienity
smak lub śliczny zapach, mają nas skłonić do zakupu. Są to swego
Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Wydawnictwo Wilga,
[b.m.] 2005, s. 781.
2 Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, [b.m.] 2005, s. 781.
3 P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989, s. 134-135.
4
P. Rogaliński, Tworzenie wizerunku a image, 2012, (online) WWW:
http://www.rogalinski.com.pl/tworzenie-wizerunku-a-image/ (dostęp 15.05.2016).
5 Ibidem.
1
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rodzaju chwyty marketingowe, które w odpowiedni sposób działają na psychikę człowieka i uświadamiają mu, że potrzebuje tych
reklamowanych produktów i musi je nabyć. Wyjaśniając, w jak
najprostszy sposób, aby człowiek po coś „sięgnął ręką”, musi być
do tego najpierw zachęcony. Bardzo często, tak się dzieje, że dopiero, gdy człowiek zostanie do czegoś niejako nakłoniony przez
mass media, to dopiero wtedy skorzysta z przedstawianej mu
oferty. Szczególnie dużym korporacjom zależy na dobrym wizerunku, który można osiągnąć przeróżnymi metodami, stosując
wszelkie dostępne środki. W XXI wieku działania marketingowe
prowadzi się, żeby zatrzymać przy sobie dotychczasowych oraz
pozyskiwać nowych klientów i na tym właśnie zależy wszystkim
firmom. Dlatego też, tak istotne jest kształtowanie wizerunku. Robi się to, aby czerpać zyski.
O swój wizerunek dbają nie tylko firmy i przedsiębiorstwa,
ale również politycy i artyści, na co wskazuje powyższa definicja
Bogusława Dunaja. Wizerunek jest czymś unikalnym i ważnym,
dlatego zarówno osobie publicznej, jak i zwykłemu „Kowalskiemu” na nim zależy. Każdy w jakiś sposób tworzy swój image, aby
jego osoba była jak najlepiej odbierana przez środowisko, w którym żyje lub działa. W dobie XXI wieku wykreować wizerunek
jest niezwykle łatwo, ponieważ dostępny wszystkim Internet jest
najszybszym narzędziem ku takim celom. Jednak trzeba pamiętać,
że równie dobrze, w szybki sposób można zniszczyć zarówno
swój wizerunek, jak i innej osoby, czy przedsiębiorstwa.
Wizerunek tworzony w Internecie, telewizji, czy radiu to tak
zwany e-wizerunek6. Poprzez dodanie litery „e” do słowa wizerunek oznacza, że wykreowany obraz osobowości, organizacji, czy
przedsiębiorstwa jest budowany przy pomocy mediów elektronicznych. Jak to wyżej zostało stwierdzone, mediami elektronicznymi, są: telewizja, radio i Internet. E-wizerunek najczęściej omawia się w oparciu o to ostatnie źródło i na nim też skupimy się w
naszym artykule.
Oficjalna strona internetowa Zespół wfirma.pl, Jak kształtować wizerunek
firmy w internecie?, 2017, (online) WWW: http://cenabiznesu.pl/-jakksztaltowac-wizerunek-firmy-w-internecie (dostęp 23.04.2016).
6
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Michał Łebkowski7 pisząc o e-wizerunku dowodzi, że w XXI
wieku ma on ogromny potencjał tkwiący w internetowym public
relations. Łebkowski podpowiada, w jaki sposób można ten potencjał wykorzystać, dlatego też podaje sześć zasad skutecznego kreowania e-wizerunku:
1. Analiza – chcąc stworzyć, np. stronę WWW, nigdy nie można pójść „na łatwiznę”, najpierw należy przeanalizować, jaką rolę i
zadania będzie spełniała taka strona; następnie zastanowić się, jaka
będzie grupa docelowa i w jaki sposób ta grupa korzysta z Internetu.
Ważne jest również wyznaczenie osoby, która będzie na bieżąco
zajmowała się aktualizacją strony.
2. Czas – działania e-wizerunkowe w Internecie pochłaniają
wiele czasu. Dlatego też, trzeba go sobie wygospodarować jak
najwięcej, inaczej działania te będą bezcelowe.
3. Wyróżnik – budowanie wizerunku polega na eksponowaniu wyróżnika, czyli jakiejś charakterystycznej cechy, która będzie zwracała uwagę odbiorców.
4. Spójność – komunikaty e-wizerunkowe muszą być spójne, to znaczy, że nie należy wprowadzać zbytniego chaosu, np.
poprzez mnogość różnych komunikatów, lub zbytnią kolorystykę.
Spójność trzeba zachować zarówno w kolorystyce, jak i w treści,
którą tworzy się dla odbiorców.
5. Powtarzalność – aby odbiorca utrwalił sobie podawane
przez nas komunikaty e-wizerunkowe należy je ciągle powtarzać.
Michał Łebkowski pisze, że: „Czy tego chcemy, czy nie, słowa Goebbelsa ”kłamstwo powtórzone sto razy staje się prawdą”, są zawsze
aktualne. Od razu skoryguję, że kłamać nie należy. Kłamstwo, które
wychodzi na jaw, całkowicie dyskredytuje wizerunek”8.
6. Prawo Internetu – sieć rządzi się różnymi prawami, a jednym z nich jest prawo komunikacji dwukierunkowej. Oznacza to, że
osoba, lub grupa osób kreująca wizerunek w Internecie w bardzo
łatwy sposób może znaleźć odbiorców i nawiązać z nimi kontakt.
Internet daje możliwości znalezienia w krótkim czasie grupy doceM. Łebkowski, E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image'u w biznesie, Gliwice 2009, s. 116-117.
8 Tamże, s. 117.
7
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lowej, z którą od razu można wymieniać komunikaty i uzyskiwać
odpowiedzi. Jak podkreśla Michał Łebkowski daje to duże możliwości, ale i niesie sporo pułapek, o czym zawsze należy pamiętać9.
2. Kształtowanie e-wizerunku przyjaźni polsko-węgierskiej
Wizerunek przyjaźni polsko-węgierskiej w Internecie jest
ważnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się stosunków tych dwóch państw. W XXI wieku, czyli w czasach, kiedy
mamy do czynienia z szybkim przepływem informacji o zniszczenie wizerunku nie jest trudno, dlatego też muszą działać odpowiednie osoby, które o ten wizerunek będą dbały. Warto w tym
momencie zadać sobie następujące pytanie: Jak kształtować ewizerunek przyjaźni polsko-węgierskiej?
Po pierwsze warto wyznaczyć konkretne osoby lub grupy
osób, które zajmują się dialogiem z internetowymi społecznościami. Dialog ten polega na zabieraniu głosu w dyskusjach na forach
internetowych czy portalach specjalistycznych. Ważne jest, aby
odpowiednią postawą wpływać na opinię użytkowników Internetu kształtując image przyjaźni polsko-węgierskiej, opartej na wiarygodności i zaufaniu. Dzisiejsi odbiorcy są bardzo wyczuleni na
oszustwa, dlatego należy robić wszystko z rozwagą. Do zadań
osób reprezentujących wizerunek w wirtualnym świecie należy
przekazywanie wszystkim społecznościom, jak najlepszych wiadomości o stosunkach między narodami, a także wyjaśnianie nieścisłych lub nieprawdziwych informacji10.
Po drugie tworząc e-wizerunek przyjaźni polsko-węgierskiej
trzeba szczególnie pamiętać o młodych ludziach. Bowiem to oni będą mieli wpływ na przyszłe stosunki pomiędzy Polską, a Węgrami.
Młodzież XXI wieku jest świetnie obeznana z wszelkimi nowinkami
funkcjonującymi w sieci, dlatego też osoby odpowiedzialne za kreowanie wizerunku przyjaźni polsko-węgierskiej powinny się z tymi
nowinkami zapoznać, aby w łatwiejszy i szybszy sposób dotrzeć do
Ibidem, s. 116-117.
Oficjalna strona internetowa Zespół wfirma.pl, Jak kształtować wizerunek
firmy w internecie?, 2017, (online) WWW: http://cenabiznesu.pl/-jakksztaltowac-wizerunek-firmy-w-internecie (dostęp 23.04.2016).
9

10
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nastoletnich odbiorców. Internet to medium, którego dynamiczny
rozwój i potencjał potrafią wykorzystać przede wszystkim młodzi
ludzie. Jest on nieodłącznym elementem ich życia społecznego, codziennych aktywności i rozrywki. Dziś trudno wyobrazić sobie nastolatka, który potrafiłby obejść się bez nowych technologii, dlatego
to Internet i treści się tam pojawiające kształtują jego opinie na różne
tematy. Julia Gursztyn pisze, że:
Dla młodych ludzi sieć nierzadko staje się pozornie prostym narzędziem do kształtowania swojego wizerunku, miejscem złudnie bezpiecznym, gwarantem anonimowości czy panaceum na ich problemy. Internet
to kopalnia możliwości i okno na świat (…)11.
Dlatego też, to właśnie z tego medium młodzież korzysta
najczęściej. Istotne jest, żeby treści pojawiające się w Internecie
wpływały pozytywnie na obraz przyjaźni polsko-węgierskiej, ponieważ to od młodych ludzi będzie zależało, w jakim kierunku
potoczy się współpraca miedzy zaprzyjaźnionymi krajami.
Obecnie młodzi ludzie kształtują swoje wyobrażenie o świecie, dzięki dostępnym memom, które krążą po Internecie. Maciej
Zaremba pisząc o memach internetowych w swym artykule, wyjaśnia, że mem, jest to:
Dowolny fragment informacji, rozpowszechniany i powielany przy
użyciu aktualnie funkcjonujących technologii komunikowania w Internecie (rozumianym jako globalna przestrzeń wirtualna). Może on przyjąć
formę linku, materiału audio-wideo, obrazu/fotografii, całej strony internetowej, znacznika hash, frazy, czy nawet pojedynczego słowa . Propagacja i agregacja memu odbywa się typowymi dla komunikacji sieciowej
kanałami, tj. poprzez platformy mediów społecznościowych, blogi, emaile, komunikatory, serwisy informacyjne oraz wszelkie pozostałe usługi umożliwiające kontakt między internautami12.
Mem jest jednostką informacji, która replikuje się jedynie
drogą internetową i może przybrać rozmaite formy, występując
J. Gursztyn, Internet w życiu młodych ludzi – zarys wybranych zagrożeń, (online), WWW: https://www.ore.edu.pl/attachments/article/6244/Internet%20w%20zyciu%20mlodych%20ludz
i_J.Gursztyn.pdf (dostęp 23.04.2016).
12 M. Zaremba, Memy internetowe (2010-2011), „Media i społeczeństwo” nr
2/2012, s. 61.
11
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pod postacią obrazków, zdań, słowa czy też hasła13. Memy internetowe niezależnie od swej formy i treści spełniają jeden warunek,
a mianowicie: warunek popularności w sieci. Zdaniem Macieja
Zaremby14 memy można określić jako stały i niezwykle popularny
element komunikowania w Internecie. Odbiorcy, dla których sieć
jest narzędziem pracy albo „miejscem” spędzania wolnego czasu,
błyskawicznie uczą się identyfikacji kodów graficzno-tekstowych,
a także bez problemu rozpoznają ich mutacje i warianty. Użytkownicy ci, zaczynają również po jakimś czasie tworzyć własne
wersje.
Istnieją specjalne strony internetowe, typu Kwejk.pl czy Demotywatory.pl, które prezentują właśnie zbiory grafik, zazwyczaj o tematyce humorystycznej. Są one bardzo popularne wśród młodzieży.
W związku z tym, na tego typu stronach powinna być podkreślana
przyjaźń polsko-węgierska, oraz nasza wspólna historia. W humorystyczny i ciekawy dla odbiorcy sposób, memy powinny przedstawiać więź tych dwóch zaprzyjaźnionych narodów. Dlatego też, specjalna grupa ludzi mogłaby tworzyć tego rodzaju memy. Kształtowany e-wizerunek stosunków między Polakami, a Węgrami jest
bardzo ważny dla młodzieży, ponieważ to z Internetu czerpią oni
wszelkie informacje.
Trzecią rzeczą, o której trzeba pamiętać budując e-wizerunek
przyjaźni polsko-węgierskiej, są kontakty z mediami. W tym celu
należy stworzyć wirtualne biuro prasowe, gdzie dziennikarze będą mogli zobaczyć opublikowane dotychczas informacje, czy pobrać aktualne materiały. Wyodrębnienie, oraz regularne uzupełnianie owej zakładki jest fazą wstępną do utrzymywania bardzo
dobrych kontaktów z mediami. Systematyczna współpraca może
zaowocować stałą obecnością informacji o pozytywnych wydarzeniach i ważnych rocznicach dla Polski i Węgier, które będą się
A. Walkiewicz, Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy
memetycznej, „Teksty z ulicy”, 2012, nr 14, (online), WWW:
http://www.memetyka.us.edu.pl/dokumenty/pliki/zm14_2012_Walkiewicz.
pdf (dostęp 25.04.2016).
14 M. Zaremba, Memy internetowe (2010-2011), „Media i społeczeństwo” nr
2/2012, s. 71.
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pojawiały na portalach15. Doskonałą metodą tworzenia pozytywnego e-wizerunku sojuszu Polski i Węgier jest strona WWW. Michał Łebkowski pisze, że: Strona WWW jest tym, czym siedziba firmy
czy galeria malarza, z tym że umiejscowiona w Internecie16.
Badacz zajmujący się tematyką e-wizerunku, wymienia trzy
filary dobrej strony internetowej. Przede wszystkim, powinno się
do niej bez trudu trafiać, np. dzięki łatwo zapadającemu w pamięci adresowi strony WWW. Po drugie strona internetowa musi estetycznie wyglądać i być miła dla oka. Trzecim filarem jest natomiast łatwa nawigacja po stronie internetowej. Chodzi tu o to, że
poruszanie po stronie WWW nie powinno sprawiać żadnych kłopotów17. Strona internetowa często łączy w sobie teksty, filmy,
zdjęcia, interaktywne gry, muzykę i wiele innych elementów, które wpływają na jej atrakcyjność. To wszystko, co zamieszcza się na
stronie WWW wpływa na częstość odwiedzin. W obecnym czasie
żadne inne medium, np. prasa, czy radio nie daje tylu możliwości
naraz. Mały laptop, czy telefon komórkowy, można w każdej
chwili zabrać ze sobą w podróż i swobodnie przeglądać strony
internetowe. Nawet w samolotach wyposażonych w WiFi korzystanie z Internetu nie jest problemem. Strona internetowa, gdy jest
regularnie aktualizowana, pozwala przekazywać odbiorcom
wszelkie ważne informacje, ciekawe filmiki, czy zdjęcia18.
Dobrze stworzona strona WWW może mieć największy
wpływ na wizerunek przyjaźni polsko-węgierskiej. Po pierwsze
informuje ona w sposób dokładny o wszystkich ważnych wydarzeniach dla Polaków i Węgrów. Po drugie osoby odpowiedzialne
za taką stronę internetową umieszczają na niej wszystkie zdjęcia i
filmy, np. z obchodów Dnia przyjaźni polsko-węgierskiej, który
ma miejsce, co roku 23 marca. Użytkownicy takiej strony WWW,
Oficjalna strona internetowa Zespół wfirma.pl, Jak kształtować wizerunek
firmy w internecie?, 2017, (online) WWW: http://cenabiznesu.pl/-jakksztaltowac-wizerunek-firmy-w-internecie (dostęp 23.04.2016).
16 M. Łebkowski, E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image'u w biznesie, Gliwice 2009, s. 117.
17 Ibidem, s. 118.
18 Ibidem, s. 119.
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nie tylko są informowani o świętach i obchodach, które już były,
ale podawane są również harmonogramy zaplanowanych wydarzeń. Po trzecie strona internetowa promująca więź między Polską, a Węgrami, nie narzuca się odbiorcy. Czytelnik może na nią
wejść, kiedy będzie miał wolny czas i tam dowie się wszystkiego,
co go zainteresuje. W pozytywnych stronach takiej strony należy
umieścić jeszcze jeden punkt. Jest nim różnorodność, która przyciąga odbiorców. Na dobrze skonstruowanych stronach internetowych umieszczane są zdjęcia, filmy, teksty i efekty dźwiękowe.
W XXI wieku mamy ogromy wachlarz odmian takich stron internetowych. Michał Łebkowski19 ze względu na ich rodzaje wyróżnia między innymi: strony wizytówkowe (proste, informacyjne),
portale (dotyczące polityki, spraw społecznych itd.), portale społecznościowe (łączące ludzi zgodnie z ich poglądami, zainteresowaniami, czy celami), serwisy (bardziej zaawansowane strony),
fora (służące dyskusji, wymianie poglądów i opinii), wortale
(strony poświęcone jednej tematyce) oraz blogi (strony o charakterze dziennika).
W ostatnich latach coraz popularniejsze stają się blogi. Bogusław Dunaj pisze, że blog to „pamiętnik internetowy”20. Natomiast Słownik języka polskiego PWN podaje, że blog to „dziennik
prowadzony przez internautę na stronach WWW”21.
Marek Jeleśniański wyróżnia następujące typy blogów22:
1) ze względu na charakter i poruszane tematy:
• mające charakter osobisty, przybierające formę internetowych pamiętników;
• specjalistyczne, podobne do portali wertykalnych (o ile
blogi wskazane powyżej najczęściej redagowane są przez jednego

Ibidem, s. 118-119.
Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Wydawnictwo Wilga,
[b.m.] 2005, s. 37.
21 Oficjalna strona internetowa Słownika języka polskiego PWN, (online)
WWW: http://sjp.pwn.pl/sjp/blog;255-2388.html (dostęp 17.05.2016).
22 M. Jeleśniański, Definicja i rodzaje blogów, 2008, (online) WWW:
http://eredaktor.pl/teoria/definicja-i-rodzaje-blogow/ (dostęp 17.05.2016).
19
20
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internautę, to blogi tematyczne czasem pisane są przez kilku autorów – wtedy mamy do czynienia z blogiem kolektywnym);
2) ze względu na ilość autorów:
• blogi indywidualne, tzn. redagowane przez jedną osobę;
• blogi kolektywne, mające kilku autorów – te często pełnią rolę
mediów, na łamach których swoje prace publikują dziennikarze;
3) ze względu na rodzaj treści:
• blog tekstowy (poradnikowy, pamiętnikowy, newsowy,
książkowy);
• photoblog, zawierający zdjęcia;
• videoblog (inaczej vlog), zawierający materiał wideo;
• audioblog, składający się z nagrań dźwiękowych (np. podcastów);
• linklog, zawierający odnośniki;
4) ze względu na rodzaj urządzenia służącego do blogowania:
• moblog, uzupełniany za pomocą urządzeń przenośnych,
np. telefonów komórkowych;
• blog tradycyjny, redagowany przy użyciu komputera;
5) ze względu na częstotliwość publikacji wpisów oraz komentarzy do nich:
• blog dynamiczny – taki, w którym posty pojawiają się
przynajmniej raz dziennie, a także zawierający pokaźną liczbę
komentarzy;
• blog niedynamiczny.
Jak wskazuje podana typologia przez Marka Jeleśniańskiego,
różnorodność blogów jest ogromna. Z roku na rok jest coraz więcej blogerów i blogerek. Są nawet organizowane rankingi najbardziej wpływowych blogerów. Najlepsi z nich stają się gwiazdami
blogosfery, a czasem nawet celebrytami, którzy zdobyli popularność, dzięki pisaniu bloga. Warto, więc zastanowić się nad promocją blogów o tematyce związanej z przyjaźnią polsko-węgierską.
Powinna to być następna rzecz, która z pewnością poprawiłaby
świadomość historyczną czytelników i pogłębiła ich pozytywny
stosunek do narodu węgierskiego. Kreując e-wizerunek więzi
pomiędzy Polską, a Węgrami, nie wolno zapominać, więc o blogach. Mogą się one okazać niezwykle pożyteczne w pogłębianiu
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dobrego wizerunku więzi polsko-węgierskiej, ponieważ są prowadzone zazwyczaj przez miłośników historii i hungarofili.
Blog jest takim szczególnym miejscem w Internecie, gdzie z
łatwością można budować pozytywny wizerunek przyjaźni tych
dwóch narodów. Można to osiągnąć poprzez aktywną aktualizację
bloga, wkładając w pracę przy nim zaangażowanie i kreatywność.
Podsumowanie
Dzień przyjaźni polsko-węgierskiej obchodzony jest od 2007
roku na Węgrzech i w Polsce, ale tak naprawdę przyjaźń tych narodów trwa od wieków. Sympatia i więź między tymi krajami
wywiązała się już za czasów, kiedy to panowały dynastie Arpadów i Piastów. Na kartach historii zostały zapisane różne wydarzenia potwierdzające niezwykły sojusz Polski oraz Węgier, np.
działalność w koalicji antyniemieckiej, udzielanie schronienia
przed wrogami, zawarcie unii personalnej po śmierci ostatniego z
królów piastowskich Kazimierza Wielkiego, czy wspólna walka z
Turkami lub z komunizmem23.
Zarówno Polacy, jak i Węgrzy ramię w ramię szli przez wieki
wspólnymi ścieżkami, pokonując po drodze wszelkie przeciwności
losu. Od zawsze mieli w sobie oparcie i mieli na kogo liczyć w trudnych momentach. Ten wzajemny stosunek, piękny i czysty trwa do
dziś dnia i będzie trwał dalej, ponieważ kraje te mają wspólne cele i
plany na przyszłość, które będzie im razem łatwiej realizować. Bowiem wsparcie przyjaciela i pomoc na arenie międzynarodowej jest i
zawsze będzie potrzebna. Narody „bratanków” przez wieki „trzymały się” razem i tak już pozostanie. W świadomości młodzieży
tkwi niezwykle silne przekonanie o naszej wzajemnej sympatii i
współpracy, co objawia się różnymi miłymi gestami, np. okazanie
wsparcia na meczu piłkarskim lub śpiewanie różnych piosenek, których tematem jest przyjaźń polsko-węgierska. Takie utwory jak:
„Lengyel, Magyar/Polak, Węgier” nagrany przez gitarzystę zespołu
23 M. Sioch, Nasi prawdziwi bracia – historia przyjaźni polsko-węgierskiej na przestrzeni wieków, 2014, (online) WWW: http://www.realpolitik.pl/nasiprawdziwi-bracia-historia-przyjazni-polsko-wegierskiej-na-przestrzeniwiekow/, (dostęp 26.04.2016).
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TSA, Andrzeja Nowaka, z węgierską grupą Hungarica, czy piosenka
pt. „Varsó hiába várod” nawiązująca do przysłowia o miłości braterskiej Polaków i Węgrów nagrana przez węgierski zespół Republic, są
tego dowodem24.
Znamienne jest polskie przysłowie, które brzmi „Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”. Przypomina ono o
wspólnej radości, goryczy, smutku, niewoli, chwale i zwycięstwach, które to na przemian doświadczaliśmy z narodem węgierskim. Powiedzenie to ma również swój odpowiednik w języku
węgierskim: „Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza
borát” Pierwotnie brzmiało ono „Węgier, Polak dwa bratanki – i
do konia, i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg
błogosławi”25.
Pozytywny obraz przyjaźni polsko-węgierskiej jest niesamowicie ważny dla współczesnego człowieka, ponieważ oglądając się wstecz, na wspólną przeszłość narodów, trzeba przyznać, iż
Polska nie ma drugiego takiego oddanego partnera, jak są nim
Węgry. W XXI wieku bez najmniejszego problemu można budować w sieci e-wizerunek przyjaźni polsko-węgierskiej. Przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych tam narzędzi, można w wyraźny
sposób pozytywnie wpłynąć na image więzi z naszymi bratankami. Dlatego też, tak ważne jest świadome zarządzanie ewizerunkiem.
Warto zatem pamiętać, że oprócz działań skupiających się na
utrzymywaniu jak najlepszych relacji z naszymi przyjaciółmi –
Węgrami, niezwykle liczą się także te działania dotyczące jej wizerunku w Internecie. Prezentowanie zrozumiałych i przejrzystych
treści na stronie WWW, promowanie blogów, dobre kontakty z
wirtualnymi społecznościami, oraz z mediami, mogą zbudować i
utrwalić dobre relacje między Polską, a Węgrami. Kształtowanie

24 Oficjalna strona internetowa RMF Najlepsza muzyka, Polak, Węgier - dwa
bratanki! Dziś Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 2016, (online) WWW:
http://www.rmf.fm/magazyn/news,3258,polak-wegier-dwa-bratanki-dzisdzien-przyjazni-polsko-wegierskiej.html (dostęp 18.05. 2016).
25 Ibidem.
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pozytywnego e-wizerunku, z pewnością będzie gwarantem dalszej współpracy narodów26.
Streszczenie
Artykuł, zatytułowany Jak kształtować e-wizerunek przyjaźni
polsko-węgierskiej? poświęcony został przyjaźni Polski oraz Węgier.
W tekście zostały zaprezentowane sposoby kształtowania ewizerunku sojuszu tych dwóch krajów. Internet jest bowiem miejscem, gdzie możliwe są działania, poprzez które można wpływać
na świadomość dużego grona ludzi i konstytuować ich opinię na
różne tematy. Warto zatem pamiętać, iż ważne są działania dotyczące ukazywania przyjaźni polsko-węgierskiej w Internecie, w
jak najlepszym świetle. Trzeba to robić, ponieważ wielowiekowa
więź między Polską, a Węgrami zasługuje na to, aby dalej ją
utrzymywać i modelować. Artykuł, przedstawia jak e-wizerunek
może wpływać na relacje z naszymi przyjaciółmi – Węgrami. Prezentowanie zrozumiałych i przejrzystych treści na stronach
WWW, dobre kontakty z mediami i z wirtualnymi społecznościami to jest to, co jest w stanie pogłębić i utrwalić przyjaźń polskowęgierską.
Słowa kluczowe: Polska, Węgry, przyjaźń, e-wizerunek
Summary
How to form the e-image of friendship between Poland and Hungary?
The article entitled How to form the e-image of friendship between Poland and Hungary? was sacred to friendship of Poland and
Hungary. In the text were showed ways of forming e-image of
Poland-Hungary coalition. The Internet is a place, where are possible actions by which you can influence on awareness of big bevy
of people and constitute their opinions on different topics. It is
worth to remember, that actions regarding showing friendship
between Poland and Hungary in the best possible light are impor-

Oficjalna strona internetowa Zespół wfirma.pl, Jak kształtować wizerunek
firmy w internecie?, 2017, (online) WWW: http://cenabiznesu.pl/-jakksztaltowac-wizerunek-firmy-w-internecie (dostęp 23.04.2016).
26
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tant. We must do it, because centuries-old bond between Poland
and Hungary deserves to shape it and maintain.
The article shows how e-image can affect on relations with
our friends-Hungarians. Presenting understandable and clear contents on WWW pages, good contact with media and virtual communities are the best what we can do to make deeper and entrench friendship between Poland and Hungary.
Key words: Poland, Hungary, friendship, e-image
Bibliografia
Łebkowski Michał, E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania
image'u w biznesie, Gliwice 2009.
Nowy słownik języka polskiego, pod red. Bogusława Dunaja,
[b.m.] 2005.
Ricoeur Paul, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.
Zaremba Maciej, Memy internetowe (2010-2011), „Media i społeczeństwo” nr 2/2012.
Netografia
Gursztyn Julia, Internet w życiu młodych ludzi – zarys wybranych zagrożeń, (online), WWW:
https://www.ore.edu.pl/attachments/article/6244/Internet%20w%20zyci
u%20mlody-ch%20ludzi_J.Gursztyn.pdf (dostęp 23.04.2016).
Jeleśniański Marek, Definicja i rodzaje blogów, 2008, (online) WWW:
http://eredaktor.pl/teoria/definicja-i-rodzaje-blogow/ (dostęp 17.05.2016).
Oficjalna strona internetowa RMF Najlepsza muzyka, Polak, Węgier dwa bratanki! Dziś Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 2016, (online) WWW:
http://www.rmf.-fm/magazyn/news,3258,polak-wegier-dwa-bratankidzis-dzien-przyjazni-polsko-wegierskiej.-html (dostęp 18.05. 2016).
Oficjalna strona internetowa Słownika języka polskiego PWN, (online) WWW: http://sjp.pwn.pl/sjp/blog;255-2388.html (dostęp 17.05.2016).
Oficjalna strona internetowa Zespół wfirma.pl, Jak kształtować wizerunek firmy w internecie?, 2017, (online) WWW: http://cenabiznesu.pl/jak-ksztaltowac-wizerunek-firmy-w-internecie (dostęp 23.04.2016).
Rogaliński Paweł, Tworzenie wizerunku a image, 2012, (online)
WWW:
http://www.-rogalinski.com.pl/tworzenie-wizerunku-aimage/ (dostęp 15.05.2016).
Sioch Mariusz, Nasi prawdziwi bracia – historia przyjaźni polskowęgierskiej
na
przestrzeni
wieków,
2014,
(online)
WWW:

102

http://www.realpolitik.pl/nasi-prawdziwi-bracia-historia-przyjaznipolsko-wegierskiej-na-przestrzeni-wiekow/, (dostęp 26.04.2016).
Walkiewicz Adam, Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy meme-tycznej, „Teksty z ulicy”, 2012, nr 14, (online), WWW:
http://www.memetyka.us.edu.pl/dokumenty/pliki/zm14_2012_Walkiewicz.pdf (dostęp 25.04.2016).

103

Kinga Solewicz

Nasi bracia – czynniki wpływające na przyjaźń
polsko-węgierską
1. Kategoria przyjaźni
Przyjaźń to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Arystoteles1temu zagadnieniu poświęca znaczne miejsce
na stronach Etyki Nikomachejskiej. Dowodzi, że przyjaźń jest relacją
dwukierunkową. Chodzi tu o to, że może ona zachodzić tylko
między bytami obdarzonymi rozumnością, które potrafią odwzajemnić te uczucia. Stąd wynika, iż nie można się wiązać tego typu
relacją z bytami pozbawionymi rozumności. Z kolei, ten warunek
pociąga za sobą następne konsekwencje. Fundamentem przyjaźni
jest bowiem cnota, ponieważ przyjaźń jest to wzajemne miłowanie
z wyboru. Arystoteles zaznacza, iż owe miłowaniez wyboru zawsze przynosi dobre skutki.
Izabella Andrzejuk2 analizując Etykę Nikomachejską, pisze artykule pt. Przyjaźń w ujęciu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu jako
przykład teologicznego poszerzenia problematyki filozoficznej, iż
przedmiotem przyjaźni jest dobro. Jest ono warte tego, aby go
pragnąć i do niego dążyć. Każda przyjaźń może zachodzić i funkcjonować ze względu na różne rodzaje dobra, a mianowicie: dobro
szlachetne, użyteczne i przyjemne. Autorka dowodzi, że:
Dobro szlachetne jest samo przez się dobre i z tego powodu godne pożądania. Dobro użyteczne – to takie dobro, które jest godne kochania ze względu
I. Andrzejuk, Przyjaźń w ujęciu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu jako przykład
teologicznego
poszerzenia
problematyki
filozoficznej,
2009,
(online)WWW:https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDlKv6h7nMAhWsE5oKHclEAG
MQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fkatedra.uksw.edu.pl%2Fpublikacje%2Fizabella_andrz
ejuk%2Fprzyjazn_w_ujeciu_arystotelesa_i_tomasza.pdf&usg=AFQjCNEPmeAc
r7mZi4vSuUpo-pYctgkCKg (dostęp 01.05.2016).
2 Ibidem.
1
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na coś innego (inaczej można powiedzieć, że dobro użyteczne ma pozycję środka
do osiągnięcia celu, którym jest dobro szlachetne). Z kolei istotę dobra przyjemnego stanowi zadowolenie ze zdobytego celu i radowanie się jego posiadaniem.
Dobro użyteczne doprowadza do dobra szlachetnego i przyjemnego. A te dwa
ostatnie są godne kochania ze względu na nie same, gdyż są one celem ludzkiego
działania. Ten sam sposób podziału przysługuje przyjaźni, gdyż kochamy to, co
jest dobre. Tak więc mamy przyjaźń, w której kocha się ze względu na samo
dobro, następnie przyjaźń zachodzącą ze względu na przyjemność oraz przyjaźń
z uwagi na korzyść, jaką ona daje3.

Święty Tomasz z Akwinu wierny poglądom Arystotelesa,
dotyczącym przyjaźni pisze, że przyjaźń jestjedną z odmian miłości osobowej. Ujęcie tego zagadnienia w taki sposób oznacza, że
odmiana miłości osobowej, właściwa jest osobom, „jako bytom
wyposażonym w rozumność i wolną wolę”4.
Przyjaźń jest nieocenioną wartością, dlatego też jest ona tak
ważna i wyjątkowa. Dzięki niejświat wydaje się piękniejszy i weselszy. Przyjaźń, według Bogusława Dunaja to nic innego jak:
„więź między osobami oparta na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, pomocy”5. Taka więź wymaga również ofiarności i
poświęcenia.Adam Mickiewiczznamiennie pisze w swoim utworze, „że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”6. Poeta
przedstawia owe powiedzenie na zakończenie wiersza Przyjaciele,
w formie morału. Ta prosta opowiastka wskazuje na konieczność
potwierdzania czynem swoich słów. Jeden z bohaterów wiersza Leszek zapewniał Mieszka o swojej wielkiej przyjaźni w stosunku
do niego. Jednak kiedy musiał potwierdzić swoje słowa czynem,
I. Andrzejuk, Przyjaźń w ujęciu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu jako przykład
teologicznego
poszerzenia
problematyki
filozoficznej,
2009,
(online)WWW:https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDlKv6h7nMAhWsE5oKHclEAG
MQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fkatedra.uksw.edu.pl%2Fpublikacje%2Fizabella_andrz
ejuk%2Fprzyjazn_w_ujeciu_arystotelesa_i_tomasza.pdf&usg=AFQjCNEPmeAc
r7mZi4vSuUpo-pYctgkCKg (dostęp 01.05.2016).
4 Ibidem.
5 Nowy słownik języka polskiego, pod red. Bogusława Dunaja, [b.m.] 2005, s. 558.
6 A. Mickiewicz, Przyjaciele, [w:] A. Mickiewicz, Wiersze, Warszawa 2000, s. 154-155.
3
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okazało się, że nie było go stać na odwagę, by obronić kolegę. Tak
też, bardzo często dzieje się w życiu realnym, a nie tylko w utworze literackim. Rzadko kiedy, można liczyć na wsparcie drugiej
osoby, która potrafiłaby przedłożyć własne życie nad nasze.
Uczucie osoby, która zrobiłby dla nas niemal wszystko, musi być
bez wątpienia wielkie. Prawdziwa przyjaźń opiera się bowiem –
nie na pięknych, wzniosłych i czułych słowach, ale właśnie na
wsparciu, pomocy oraz pocieszeniu w trudnych chwilach. Dlatego
też, przyjaźń nie jestuczuciem łatwym i prostym. Towarzyszą muczęsto rozmaite emocje, dylematy czy nawet wątpliwości. Ważne
jest, aby nieustannie dbać o tę więź i ją ciągle budować, mimolicznychproblemów, bo naprawdę warto. Prawdziwa przyjaźń zdarza
się niezwykle rzadko, dlatego trzeba zrobić wszystko, aby ją
utrzymać.
Polska może poszczycić się posiadaniem właśnietakiego
przyjaciela, jakim jest naród węgierski. Jak głosi, dobrze znane
wszystkim Polakom powiedzenie „Polak, Węgier – dwa bratanki,
i do szabli i do szklanki”, narody te mają ze sobą wiele wspólnego.Twierdzenie, że Polacy i Węgrzy są dobrymi przyjaciółmi, lub
nawet braćmi jest powszechnie uznane przez oba narody. Z czego
wynika ten fakt, przedstawię w dalszej części artykułu.
2. Czynniki wpływające na przyjaźń polsko-węgierską
Czynników wpływających na przyjaźń polsko-węgierską i samo przekonanie o niej, jest wiele. Siła więzi tych narodów tkwi
przede wszystkim w wielowiekowej, wspólnej historii, która jest niezwykle bogata. Patrząc na historię obydwu narodów można szybko
zrozumieć, skąd wzięła się ta wzajemna sympatia, która trwa od
niepamiętnych czasów. Trzeba podkreślić, że tak naprawdę trudno
w świecie o inne państwa, których losy były nacechowane, aż tak
wieloma analogicznymi sytuacjami. Te wspólne losy Polaków i Węgrów prowadzące do fenomenu obopólnej przyjaźni znajdujemy już
od początku istnienia państwowości. Sympatia krajów nawiązuje się
już w czasach, kiedy dopiero, co ukształtowało się państwo Arpadów i Piastów. Na przyjaźń polsko-węgierską w dużym stopniu
wpłynęło nasze położenie geopolityczne, oraz wspólny wróg, jakim
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było niezwykle silne Cesarstwo Niemieckie. Piastowie i Arpadowie
w celu potwierdzenia koalicji antyniemieckiej, zawiązali pierwszy
znany nam zawiązek, w kręguswoichdynastiami, a mianowicie,
między siostrą Mieszka I - Adelajdą, a władcą Węgier – Gejzą. Działanie to, miało umocnić wspólne przeciwstawienie się zachodniemu
zagrożeniu. Bardzo często, w tym okresie dochodziło również do
udzielania sobie wzajemnego schronienia. Władcy obydwu krajów
pomagali zbiegom z przyjacielskiego kraju ukryć się przed wrogiem
lub jak, na przykład w wypadku Bolesława Śmiałego, przed buntem
możnowładców. Król Polski musiał szukać ratunku właśnie na Węgrzech, uciekając z rodzimego kraju.Analogiczna sytuacja miała
miejsce, kiedy władca Polski udzielił schronienia Beli I, który musiał
uchodzić z Węgier, po tym jak zamordowano jego ojca7.
Na kartach historii możemy odnaleźć wiele późniejszych,
podobnych wydarzeń, które zbliżyły tylko te dwa narody.Warto
wymienić te najważniejsze, które odbiły największe i najtrwalsze
piętno w naszej wspólnej historii. Takim wydarzeniem byłoz
pewnością zawarcie unii personalnej obu państw, do której doszło
w wyniku śmierci ostatniego z królów piastowskich Kazimierza
Wielkiego. Braterstwo Polaków i Węgrów zostało również scalonepoprzez walkę z wspólnymi zagrożeniami, w postaci m.in. Turków. Napór turecki był na tyle silny, że Europa musiała włożyć
wiele wysiłku, aby ich pokonać. Nie tylko Węgrzy i Polacy, ale
również feudałowie niemieccy, francuscy, ochotnicy z Anglii,
Szwajcarii, Burgundii, Flandrii, Luksemburga, Szwajcarii i Wołoszczyzny, musieli wziąć udział w zorganizowanej krucjacie antytureckiej. Ostatecznie, po wielu bitwach i wojnach, król Polski
Jan III Sobieski, wyparł siłą Imperium Osmańskie, zagrażające
bezpieczeństwu całejchrześcijańskiej Europy8.
Utrata niepodległości przez Węgry, a następnie przez Polskę
i same starania o odzyskanie wolności, bez wątpienia zbliżyły ich
7 M. Sioch, Nasi prawdziwi bracia – historia przyjaźni polsko-węgierskiej na przestrzeni
wieków,
2014,(online)
WWW:
http://www.realpolitik.pl/nasiprawdziwi-bracia-historia-przyjazni-polsko-wegierskiej-na-przestrzeniwiekow/, (dostęp 26.04.2016).
8 T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1999, s. 331-338.
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do siebie. Natomiast podobne problemy i doświadczenia w zmaganiu się z komunizmem utrwaliły tylko ich więź.Zenon Chocimski9 pisze, że Polacy i Węgrzy jako jedyni w Europie, właściwie
rozpoznali zagrożenie ze strony komunizmu w latach 1919-20.
Oba te kraje zatrzymały pochód czerwonego terroru. Polacy pokonali armię Tuchaczewskiego, zaś Węgrzy stłumili rewolucję Beli
Kuma. Marian Zdziechowski10, największy hungarofil w II Rzeczypospolitej uważał, że w obliczu narastającego zagrożenia socjalistyczno-bolszewickiego na Wschodzie, oraz nacjonalistycznonazistowskiego na Zachodzie, jedyną siłą w Europie Środkowej,
która mogłaby odeprzeć atak tych potęg, mogła być siła, w postaci
sojuszu polsko-węgierskiego.
W późniejszych latach również widoczna jest współpraca i
przyjaźń tych dwóch państw. Węgrzy jako jedyni zaproponowali
Polakom zbrojną pomoc w obronie Warszawy przed bolszewikami. Dowodem lojalności wobec Polaków było też odmówienie
ataku na Polskę w 1939 roku. W depeszy z 24 lipca 1939 roku wysłanej do kanclerza Trzeciej Rzeszy - Adolfa Hitlera, premier Węgier Pál Teleki odparł, że jego naród „nie może przedsięwziąć
żadnej akcji militarnej przeciw Polsce ze względów moralnych”11.
Za słowami poszły oczywiście czyny. Budapeszt nie chciał brać
udziału w jakiejkolwiek akcji zbrojnej przeciw Polsce, nawet wtedy, gdy szef hitlerowskiej dyplomacji Ribbentrop zaoferował Węgrom
znaczne profity.Węgry miały otrzymać tereny „historycznej Rusi
Halickiej" w okolicach Sambora oraz Turki w zamian za zdradę
Polski. Budapeszt nie zgodził się brać udziału, ani w rozbiorze
Polski, ani w zbrojnej walce przeciw nim. Wręcz odwrotnie, podczas wojny, stale nam pomagali, między innymi otoczyli opieką
150 tysięcy uchodźców z Polski, czy np. umożliwili działanie polskiej szkoły średniej na Węgrzech. Zdaniem Mariana Zdziechowskiego, taka niezwykła lojalność tych dwóch krajów wynika z ich
wspólnego etosu cywilizacyjnego12.
Z. Chocimski, Sprzymierzeńcy z ducha, „Fronda” 2000, nr 21/22, s. 75.
Ibidem.
11 Ibidem, s. 80.
12 Ibidem , s. 74-81.
9

10
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W historii polsko-węgierskiej zapisało się wiele dowodów
potwierdzających niezwykły sojusz tych państw. Trzeba, więc
podkreślić, że pierwszymi najsilniejszym czynnikiem wpływającym na obopólną przyjaźń między Polską i Węgrami jest wspólna,
bogata historia, która od wieków przeplatała się,łącząc ich losy.
Warto też zaznaczyć, że przez długi okres państwa te dzieliły ze
sobą wspólną granicę, co mogłoby sugerować, że wiele razy dochodziło między nimi do konfliktów. Jednak nic bardziej mylnego.
Granica pomiędzy Polską, a Węgrami była jedną z najbardziej stabilnych granic europejskich.
Czynnikiem wpływającym na przyjaźń polsko-węgierską jest
również wspólna polityka i plany na przyszłość. Od dwudziestu
pięciu lat oba kraje należą do Grupy Wyszehradzkiej, czyli nieformalnego zrzeszenia czterech państw Europy Środkowej: Polski,
Węgier, Słowacji i Czech. Zrzeszenie zostało powołane w 1991 roku i jego celem miało być pogłębianie współpracy między krajami
członkowskimi. Grupa Wyszehradzka prężnie działała w szczególności w początkowej fazie, kiedy chodziło o kwestie związane
z przystąpienia do struktur NATO i Unii Europejskiej. Była bardzo efektywną platformą kooperacji w materii związanej z aspiracjami integracyjnymi Polski, Węgier, Czech i Słowacji.Państwa
Grupy Wyszehradzkiej przeszły podobną drogę i znajdują się na
porównywalnym poziomie rozwoju, więc w naturalny sposób w
wielu sprawach są sojusznikami. Dlatego też, w dalszym ciągu
dobrze układa się ich współpraca. Obecnie, bardzo często odbywają się spotkania i narady członków tego nieformalnego zrzeszenia, gdzieomawiane sąróżnorodne problemy dotyczące Europy.Kraje należące do Grupy Wyszehradzkiej zajmują się wieloma
ważnymi dla nich sprawami, np. dotyczącymi przyjmowania imigrantów. Platforma zrzeszająca kraje Środkowej Europy daje liczne możliwości krajom członkowskim i jest w stanie ułatwiać im
realizację różnych kluczowych interesów. Polska i Węgry należące
do Grupy Wyszehradzkiej dostrzegają te możliwości, więc ich
współpraca w obrębie Grupy z pewnością się nie zakończy13.
B. Niedzicki, Spośród wielu lokalnych sojuszy, dla Polski tylko ona ma sens. Grupa
Wyszehradzka przetrwa?, 2015 (online) WWW:
13
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Zenon Chocimski dowodzi, że czynnikiem wpływającym na
przyjaźń polsko-węgierską jest z pewnością wspólna, jednocząca
nas religia. Chrześcijaństwo w obydwu krajach od zawsze odgrywało ogromną rolę. Zarówno Węgrzy, jak i Polacy przez wieki
byli przedmurzem chrześcijaństwa, broniącym całą Europę od
najazdów ze Wschodu. Dzięki silnej wierze tych państw „Bolszewizm rozbił się o twardy mur katolicyzmu”14.
Jedenz najwybitniejszych znawców problematyki węgierskiej
Marian Zdziechowski uważał, że Węgrzy „są jedynym sprzymierzeńcem naszym z ducha”15. Uzasadniał, że ta idealna współpraca i
działalność między krajami była możliwa, właśnie przez wytworzenie się kultury katolickiej. Podobna, zbliżająca nas kultura, pozwalała na wzajemne porozumienie. Nie trudno dostrzec, że tak globalna,
szeroka i kompleksowa sympatia nie może być przecież skutkiem
tylko i wyłącznie wspólnej wojny, czy zwycięskiej bitwy na którymś
z wielu europejskich frontów. I faktycznie, tak jak szerokie są obecne
koneksje polsko-węgierskie, tak długa jest lista czynników i wydarzeń, które umacniały wzajemną przyjaźń. Mariusz Sioch16 na łamach swojego blogu pisze, że jeśli w ogóle możnamówić o czymś
takim jak „cechy narodowe”, to jego zdaniem Polacy i Węgrzy mają
je bardzo zbliżone. Autor bloga dowodzi, że zbieżność charakterów i
temperamentów to jest to, co pozwalało i pozwala nadal współpracować między tymi narodami.
W dzisiejszych czasach, w XXI wieku,przyjaźń polskowęgierska wcale nie słabnie, czego dowodem jest ankieta przeprowadzona przez Katarzynę Dziemian17. Ankieterka badającpol-

http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/501682,grupa-wyszehradzka-iinne-lokalne-sojusze-i-organizacje-z-udzialem-polski.html (dostęp 03.05.2016).
14 Z. Chocimski, Sprzymierzeńcy z ducha, „Fronda” 2000, nr 21/22, s. 77.
15 Ibidem, s.76.
16 M. Sioch, Nasi prawdziwi bracia – historia przyjaźni polsko-węgierskiej na przestrzeni
wieków,
2014,(online)
WWW:
http://www.realpolitik.pl/nasiprawdziwi-bracia-historia-przyjazni-polsko-wegierskiej-na-przestrzeniwiekow/, (dostęp 26.04.2016).
17 K. Dziemian, Co wiemy o naszych bratankach? Przyjaźń polsko-węgierska dziś,
(online) WWW:
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ską i węgierską młodzież otrzymała wyniki,które potwierdziły
tylko przekonanie o wielkiej przyjaźni tych narodów.Pytania
znajdujące się w ankiecie dotyczyły postaw, wizerunku i wiedzyo
Węgrzech i, odpowiednio, o Polsce. Warto zwrócić uwagę na fakt,
że większość respondentów, czyli studentów w przedziale wiekowym 18-28 lat, wyrażała bardzo pozytywne opinie o drugim
narodzie. Z danych zaprezentowanych przez Katarzynę Dziemian
wynika, że Węgrzy na ogół uważają Polskę za dobre miejsce do
życia, spędzania wakacji i studiowania. Z kolei Polacy nie są do
końca pewni, jak to jest mieszkać na Węgrzech i nie są tak chętni
do studiowania tam, ale uważają Węgry za świetne miejsce na
wakacje. Po przeprowadzonych badaniach można stwierdzić, że
Węgrzy wydają się mocniej przekonani o znaczeniu Polaków w
historii ich kraju i o ich roli w naszej historii. Obydwa narody są
zdania, że ich kraje mają ze sobą coś wspólnego. Studenci w obu
grupach wyrazili również chęć dowiedzenia się czegoś więcej o
drugim kraju. Ankieta sprawdzała ponadto znajomość powiedzenia „Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli i do szklanki”, które
to zainspirowało Katarzynę Dziemian do przeprowadzenia badania. Wykazała ona, że powiedzenia tego nie zna:
30% Węgrów i 25% Polaków biorących udział w badaniu. 24% Węgrów
i 16% Polaków podało tylko pierwszą część powiedzenia. W grupie polskiej,
„kanoniczna” forma powiedzenia (Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli, i
do szklanki) była najczęściej pojawiającą się odpowiedzią (47%). Jej ekwiwalent
(Lengyel, magyar – kétjóbarát, együttharcol s isszaborát) został podany przez
15% Węgrów i był trzecią najczęściej pojawiającą się odpowiedzią w tej grupie.
Nie oznacza to jednak, że Węgrzy mają mniejszy sentyment do tego powiedzenia; w grupie węgierskiej pojawiło się więcej jego różnych wersji18.

Bez wątpienia, Węgrzy mają zasadniczo pozytywną opinię
do Polakówi nastawienie do nich, co jest odwzajemnione przez
http://porownania.amu.edu.pl/attachments/article/195/Porownania%209_01
-24.pdf (dostęp 24.04.2016).
18 K. Dziemian, Co wiemy o naszych bratankach? Przyjaźń polsko-węgierska dziś,
(online) WWW:
http://porownania.amu.edu.pl/attachments/article/195/Porownania%209_01
-24.pdf (dostęp 24.04.2016).
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Polaków.W przeprowadzonej ankiecie przez Katarzynę Dziemian,
aż 90% respondentów zgodziło się, że Polacy mają jak najbardziej
przyjazne nastawienie do Węgrów,a Węgrzy do Polaków.Na podstawie wyników badania da się wysnuć wniosek, iż jeśli przyjazny
stosunek polsko-węgierski jest ciągle aktualną ideą dla młodych
ludzi obu narodów, to więź ta będzie trwała nadal, nieprzerwanie
przez następne wieki19.
3. Podsumowanie
Przyjaźń polsko-węgierska to coś absolutnie unikalnego,
szczególnie dla nas Polaków. Naród polski przyzwyczajony do
ciągłych zdrad sojuszników i nieustającej agresji sąsiednich
państw, postrzega Węgry jako jednego z najlepszych przyjaciół.
Więź łącząca obydwa kraje to coś unikalnego, jedynego w swoim
rodzaju. Polacy, uchodzący za nieufnych i podejrzliwych, wierzą
bez reszty w lojalność Węgrów. Ta głęboka wiara w naszych przyjaciół wynika przede wszystkim z wspólnych doświadczeń historycznych.Związek łączący te dwa kraje, to coś, co warto pielęgnować i o czym warto pamiętać. Dobrą okazją na wspólne świętowanie i celebrowanie przyjaźni polsko-węgierskiej, może być
wyjazd do Budapesztu w połowie marca. Dzień 15 marca jest bowiem ustanowiony Świętem Narodowym. Tego dnia, Węgrzy na
pamiątkę wywalczonej na krótko niepodległości, przypinają do
ubrań kokardki w narodowych, czyli w czerwono-biało-zielonych
barwach. W całym kraju odbywają się również uroczystości, w
których Węgrzy bardzo często biorą udział w narodowych strojach20. Z naszymi bratankami możemy również świętować obchodzony tydzień później Dzień przyjaźni polsko-węgierskiej, czyli
23 marca.Dzień ten został ustanowiony w 2007 r. przez Sejm oraz
parlament Węgier. Jak głosi uchwała Sejmu:
Od ponad 1000 lat Polacy i Węgrzy żyją w tej samej części Europy tworząc trwałe więzy łączące oba narody na wielu płaszczyznach: politycznej, spo-

Ibidem.
Oficjalna strona internetowainfo@helkatours.hu, Przyjedź na Węgry!(online) WWW: http://helkatours.-hu/magazine/24 (dostęp 01.05.2016).
19
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łecznej, kulturalnej i ekonomicznej. Wielokrotnie wspólnie odpieraliśmy zagrożenia płynące i ze wschodu i z zachodu21.

W dokumencie przyjętym 16 marca 2007 roku22 Izba zaznaczyła, że wspólne losy, bohaterowie i wrogowie sprawiły, iż między
polskim i węgierskim narodem narodziła się głęboka przyjaźń, na
cześć której, co roku będą organizowane uroczyste obchody. Dlatego
też, każdego 23 marca w Polsce, jak i na Węgrzech odbywają się liczne uroczystości. Obok oficjalnych obchodów odbywają się również
ciekawe imprezy towarzyszące, np. przegląd kina węgierskiego, występy artystyczne, czy międzynarodowe spacery po miejscach ważnych historycznie. Dzień ten, warto szczególnie upamiętniać, ponieważ w świecie, gdzie tak ciężko o bezinteresowność, tego typu ponadczasowe związki są bezcenne. Nie łatwo bowiem o przyjaźń stanowiącą pewną równość, gdzie przyjaciele chcą dla siebie tylko i
wyłącznie dobra, a ich więź tworzy swoistą wspólnotę. Warunkiem
przyjaźni jest zatem posiadanie, jak najwięcej zbieżnych punktów
przez zaprzyjaźnionych23. Taką właśnie przyjaźnią odznaczają się
stosunki polsko-węgierskie, co widać również i współcześnie. Odchodząc już od wydarzeń historycznych i polityki wystarczy spojrzeć, np. na zachowanie polskich kibiców piłki nożnej. Jakub Olkiewicz na swoim blogu pisze, że wzajemną sympatię między obydwoma narodami świetnie było widać, podczas meczu RumuniaWęgry. Na ten mecz wybrało się wielu Polaków, którzy przybyli
wspierać swoich bratanków w sportowej walcez ich odwiecznym
21 Oficjalna strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,2016, (online) WWW:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=616FD0DF84
A37E03C12-57F7F0030729C (dostęp 02.05.2016).
22 Ibidem.
23 I. Andrzejuk, Przyjaźń w ujęciu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu jako przykład
teologicznego
poszerzenia
problematyki
filozoficznej,
2009
,
(online)WWW:https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDlKv6h7nMAhWsE5oKHclEAG
MQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fkatedra.uksw.edu.pl%2Fpublikacje%2Fizabella_andrz
ejuk%2Fprzyjazn_w_ujeciu_arystotelesa_i_tomasza.pdf&usg=AFQjCNEPmeAc
r7mZi4vSuUpo-pYctgkCKg (dostęp 01.05.2016).
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wrogiem. Specjalnie uszyte przez polskich kibiców flagi polskowęgierskie, śpiewy, oraz wsparcie w formie dopingu,były pięknym i
naturalnym gestem przyjaźni polsko-węgierskiej. Od czasu tego pamiętnego meczu, owa flaga, uszyta specjalnie na tę okazję, stała się
prawdziwym symbolem braterstwa i jest ona zawsze widoczna na
spotkaniach reprezentacji Polski i zespołu przyjacielskiego kraju,
czyli Węgier24. Przyjaźń polsko-węgierska jest wielka, silna i trwała,
o czym dowodzą podane przykłady i czynniki. Dlatego też, sojusz
tych narodów będzie istniał nieprzerwanie przez kolejne wieki.
Streszczenie
Artykuł pt. Nasi bracia – czynniki wpływające na przyjaźń polsko-węgierską ukazuje fenomen przyjaźni Polski i Węgier. Jak głosi,
dobrze znane wszystkim Polakom powiedzenie „Polak, Węgier –
dwa bratanki, i do szabli i do szklanki”, narody te mają ze sobą
wiele wspólnego. Twierdzenie, że Polacy i Węgrzy są dobrymi
przyjaciółmi, a nawet braćmi jest powszechnie uznane przez oba
narody. Z czego wynika ten fakt, przedstawiłam w artykule.
Czynnikami wpływającymi na niezwykłą więź polsko-węgierską
są między innymi: wspólna historia, polityka, podobne plany na
przyszłość, czy zbliżone „cechy narodowe”.
Słowa kluczowe: Polska, Węgry, przyjaźń, wspólnota, czynniki, historia
Summary
Our brothers - elements affecting on friendship between Poland
and Hungary
The article entitled Our brothers - elements affecting on friendship between Poland and Hungary shows the phenomenon of friendship. As the well - known for every Polish saying says, "Polish,
Hungarian - two brothers, to the sabre, and to the glass", these nations have a lot in common. The claim, that Polish and Hungarian
people are good friends, even brothers, is widely recognized by
J. Olkiewicz, Przyjaźń polsko-węgierska – coś więcej, niż tylko oklepane hasło, 2013,
(online)
http://blog.surgepolonia.pl/2013/11/przyjazn-polsko-wegierska-coswiecej-niz-tylko-oklepane-haslo-2/, (dostęp 26.04.2016).
24
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both nations. From where this fact results, I have presented in the
article. The factors affecting on unusual bond between Poles and
Hungarians are inter alia: shared history, politics, similar plans for
the future, or comparable "national characteristics".
Key words: Poland, Hungary, friendship, community, elements, history
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Arkadiusz Szpila

Umowy międzynarodowe w Konstytucji
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Usytuowanie umów międzynarodowych w katalogu
źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 87 Konstytucji.
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy
międzynarodowe oraz rozporządzenia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.
Konstytucja wyróżnia dwa rodzaje źródeł prawa: źródła
prawa powszechnie obowiązującego i źródła prawa miejscowego.
Te pierwsze obowiązują na całym terytorium Rzeczypospolitej, te
drugie zaś tylko na obszarze działania organu, który je ustanowił,
stąd określa się tego rodzaju akty jako akty prawa miejscowego.
Pierwszą z tych grup Konstytucja omawia szerzej i bliżej ją charakteryzuje, drugiej natomiast poświęca znacznie mniej uwagi,
odsyłając uregulowanie tej kwestii do ustawy. W grupie źródeł
powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej
zostały wymienione: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy oraz rozporządzenia. Są to akty prawne wiążące wszystkich, zarówno organy państwowe, jak i obywateli, ale
również osoby i podmioty prawne znajdujące się pod jurysdykcją
Rzeczypospolitej. Z wyliczonych kategorii aktów prawnych określanych mianem źródeł prawa powszechnie obowiązującego wynika
ich szczególny charakter. Są to bowiem w zasadzie akty ustanawiane
przez parlament, czyli Konstytucja, jak i ustawy. Są także wyliczone
akty prawne, które wchodzą w życie za zgodą parlamentu i są to
umowy międzynarodowe, które powstają w wyniku rokowań prowadzonych przez rząd z przedstawicielami obcych państw, ale które
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do ratyfikacji, dokonywanej przez Prezydenta, wymagają zgody parlamentu wyrażonej w ustawie1.
Konstytucja nie definiuje pojęcia umowy międzynarodowej.
Definicja taka zawarta jest w ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o
umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm.) dalej
UOUM. W rozumieniu jej art. 2 pkt 1 umowa międzynarodowa to
porozumienie między Rzeczpospolitą Polską a innym podmiotem
lub podmiotami prawa międzynarodowego, regulowane przez
prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie, czy w większej liczbie dokumentów, bez
względu na jego nazwę oraz bez względu na to, czy jest zawierane
w imieniu państwa, rządu czy ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego do spraw, których dotyczy
umowa międzynarodowa. Ustawa dzieli umowy na podlegające
ratyfikacji, zatwierdzeniu lub wiążące państwo w inny sposób
dopuszczony przez prawo międzynarodowe, na przykład w drodze podpisania, bądź wymiany not.
Konstytucja zalicza jedynie ratyfikowane, czyli zatwierdzone
umowy międzynarodowe do źródeł prawa powszechnie obowiązujących. W przypadku umów, którymi Polska związała się w inny
sposób niż poprzez ratyfikację, jak na przykład przez podpisanie,
wymianę not, przystąpienie, to nie mają one charakteru powszechnie
obowiązującego. Są one ogłaszane w trybie innym niż ratyfikowane
umowy międzynarodowe. Konstytucja wyróżniła kilka rodzajów
umów ratyfikowanych. Umowy ratyfikowane na podstawie zgody
wyrażonej w ustawie przyjętej w normalnym postępowaniu ustawodawczym. Umowy ratyfikowane w procedurze szczególnej
uchwalane przez Sejm i Senat większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i senatorów oraz
umowy wymagające zgody wyrażonej w referendum, a także umowy, które nie mają wymogu uzyskania takiej zgody, aby mogły być
ratyfikowane2.
1 W. Skrzydło., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 87
Konstytucji, Wyd. VII, Lex 2013.
2 B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 87
Konstytucji, Wyd. 2, Warszawa 2012.
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W przypadku umów ratyfikowanych na podstawie zgody
wyrażonej w ustawie przyjętej w normalnym postępowaniu
ustawodawczym, to Konstytucja określa bardzo ogólnie ich
przedmiot. Nie czyni tego wobec dwóch następnych rodzajów
takich umów. Wynika to z tego, że od Rady Ministrów zależy, czy
przedstawi umowę nieobjętą regulacją art. 89 ust. 1 Konstytucji do
ratyfikacji Prezydentowi, czy też dla ostatecznego wyrażenia zgody Rzeczypospolitej Polskiej na związanie się nią wystarczy jej
zatwierdzenie przez Radę Ministrów. Ratyfikacja jest aktem wewnętrznym, przeprowadzonym w odpowiedniej procedurze i nie
wywołuje żadnych skutków w prawie międzynarodowym. Dopiero po wymianie lub złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych
umowy międzynarodowe wchodzą w życie i na organach państwa ciąży obowiązek ich wykonania na płaszczyźnie międzynarodowej.3 Na mocy art. 188 pkt 1 Konstytucji wszystkie umowy
międzynarodowe podlegają kontroli Trybunału Konstytucyjnego.
Jeśli chodzi o umowy, dla których ratyfikacji nie ma wymogu uzyskania zgody w ustawie lub referendum, to Konstytucja nie
określa wyraźnie ich miejsca w polskim porządku prawnym. Jeżeli jednak można je ratyfikować bez zgody wyrażonej w ustawie
lub referendum, to należy przyjąć, że mają one rangę niższą niż
ustawa. O ich randze niższej niż ustawa świadczy art. 188 pkt 2
Konstytucji, który poddaje kognicji Trybunałowi Konstytucyjnemu orzekanie w sprawach zgodności ustaw z ratyfikowanymi
umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymaga
uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
2. Ogłoszenie aktów normatywnych jako warunek ich
wejścia w życie.
Art. 88 Konstytucji.
1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa
ustawa.
3

Tamże.
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3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią
zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym
dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych
określa ustawa.
Do ogłaszania ustaw, podobnie jak i do innych aktów normatywnych zawierających przepisy powszechnie obowiązujące,
odnoszą się normy ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.
U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). Art. 3 tej ustawy stanowi, że
akty normatywne ogłasza się niezwłocznie. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień ukazania się organu publikacyjnego, w
którym został on zamieszczony. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nie chodzi tylko o samo wydanie organu publikacyjnego,
ale także jego udostępnienie, a więc przynajmniej skierowanie do
rozpowszechnienia. Z punktu widzenia art. 88 Konstytucji nie ma
natomiast znaczenia to, czy adresaci aktu normatywnego skorzystali z możliwości zapoznania się z tekstem ogłoszonego we właściwy sposób aktu normatywnego4.
Postanowienia omawianej ustawy regulują też wejście w życie aktów normatywnych zawierających przepisy powszechnie
obowiązujące, stanowiąc w art. 4 ust. 1, że następuje to po upływie
czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Jeżeli zaś ważny interes państwa
wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i
zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie, to według art. 4 ust. 2, dniem wejścia w życie aktu
może być dzień jego ogłoszenia. Na mocy art. 5 wyżej wymienionej ustawy można nadać aktowi wsteczną moc obowiązującą. Jednakże Konstytucja w art. 42 wyklucza możliwość działania wstecz
ustaw karnych. Natomiast, zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych Unii Europejskiej oraz zasady i tryb wydawania Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
określają przepisy unijne5.
Wyrok TK z 20.12.1999 r., K 4/99, OTK 1999, Nr 7, poz. 165.
B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 88
Konstytucji, Wyd. 2, Warszawa 2012.
4

5
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Konstytucja przewiduje różne tryby ogłaszania umów międzynarodowych w zależności od ich rodzaju. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są
ogłaszane w Dzienniku Ustaw na podstawie zarządzenia Prezydenta na mocy art. 144 ust. 3 pkt 7 Konstytucji. Ogłaszanie umów
międzynarodowych nieratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie reguluje UOUM6.
Według ustrojodawcy, publikacja jest warunkiem wejścia
umowy międzynarodowej w życie. W sferze prawnomiędzynarodowej publikacja nie ma znaczenia dla wejścia umowy w życie.
Według Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązywanie
traktatu na gruncie prawa międzynarodowego nie wystarcza do
stosowania go przez sąd krajowy. Traktat powinien nie tylko być
ratyfikowany, ale i ogłoszony7.
3. Ustawowa zgoda na ratyfikację i wypowiedzenie umowy
międzynarodowej.
Art. 89 Konstytucji.
1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:
1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.
2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej
do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie
wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.
6
7

Tamże.
Wyrok NSA z 29.12.1999 r., I SA/PO 3057/98, ONSA 2001, Nr 1, poz. 34.
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3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa.
Dla ratyfikacji lub wypowiedzenia umów określonych w powyższym przepisie wymagana jest uprzednia zgoda parlamentu
wyrażona w ustawie. Ich ratyfikacja zależy od uznania Prezydenta.
Prezydent odgrywa tu samodzielną rolę przyznaną mu w Konstytucji i wypływającą z zasady podziału władz. Jego rolą nie jest jedynie
potwierdzanie woli parlamentu, ponieważ mogłaby wystąpić sytuacja, w której umowa zostałaby przekazana Prezydentowi dopiero
po zakończeniu postępowania w parlamencie i wcześniej nie miałby
okazji się z nią zapoznać8.
Kryteria kiedy ratyfikacja i wypowiedzenie umowy międzynarodowej wymaga zgody wyrażonej w ustawie nie są jednoznaczne i pozostawiają parlamentowi duży zakres swobody w
decydowaniu o tym, czy umowa międzynarodowa wymaga zgody wyrażonej w ustawie9.
Nie są to kryteria precyzyjne i dlatego występują problemy
przy ich stosowaniu, w szczególności, gdy chodzi o posługiwanie
się kryterium spraw uregulowanych w ustawie. Trudno w zawieranych umowach międzynarodowych znaleźć takie, które nie dotykałyby spraw uregulowanych w ustawach. Ratyfikacja oraz zawieranie umów międzynarodowych należą do władzy wykonawczej. Natomiast wyrażanie przez parlament zgody na ratyfikację
umów międzynarodowych jest ingerencją władzy ustawodawczej
w funkcjonowanie władzy wykonawczej. Przepis art. 89 ust. 1 pkt
5 Konstytucji służy faktycznemu przejęciu przez parlament kontroli nad większością umów podlegających ratyfikacji. Dzięki temu uregulowaniu nie dochodzi do naruszenia zasady podziału i
równowagi władz. Za regułę w procedurze ratyfikacyjnej należy

8 B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 89
Konstytucji, Wyd. 2, Warszawa 2012.
9 W. Czapliński., A. Wyrozumska., Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodowego, Wyd. Instytut Spraw Publicznych 2001, s. 122–123.
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uznać ratyfikację bez zgody wyrażonej w ustawie. Treść przepisu
art. 89 ust. 1 Konstytucji należy interpretować ścieśniająco10.
W wypadku umów, które nie zostały wymienione w art. 89
ust. 1 Konstytucji, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm o samym zamiarze przedłożenia ich Prezydentowi do ratyfikacji.
Umowy wymagające ratyfikacji przez Prezydenta zawiera Rada
Ministrów. Ich ratyfikacja zależy od uznania prezydenta. W myśl
art. 15 ust. 4 UOUM Sejm może wyrazić negatywną opinię co do
zasadności wyboru trybu ratyfikacji na podstawie art. 89 ust. 2
Konstytucji. W takim przypadku Rada Ministrów zajmuje ponownie stanowisko w tej sprawie. Jest ono dla Sejmu i dla Prezydenta prawnie wiążące. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa UOUM11.
4. Procedura ratyfikacyjna.
Art. 90 Konstytucji.
1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.
2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być
uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem
art. 125.
4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

K. Wójtowicz., Prawo międzynarodowe w systemie źródeł prawa w RP, Nałęczów 2000, s. 5–6.
11 Banaszak., j.w.
10
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Regulacja zawarta w powyższym artykule szczegółowo przedstawia tryby wyrażania zgody na przekazanie podmiotom międzynarodowym kompetencji organów władzy państwowej. Nie reguluje
kwestii związanych z suwerennością. Nie wymienia również katalogu kompetencji, jakie mogą być przekazane. Jednakże przedmiotem
przekazania mogą być kompetencje organów państwowych w niektórych sprawach. Należy zatem sądzić, że uregulowanie to zakazuje wyrzeczenia się suwerenności tym aktem oraz nie dopuszcza do
przekazania nim całości kompetencji danego organu. Ograniczenie
wykonywania suwerenności w niektórych sprawach przewidziane
w art. 90 Konstytucji, nie jest równoznaczne z ograniczeniem suwerenności12. Norma konstytucji mówiąca o przekazaniu organizacji
międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji
organów władzy państwowej w niektórych sprawach oznacza akt, w
wyniku którego Rzeczpospolita Polska rezygnuje z wyłączności wykonywania swej władzy w oznaczonym zakresie, dopuszczając do
stosowania w tym zakresie, w swoich stosunkach wewnętrznych,
aktów prawnych organizacji międzynarodowej, bądź organu międzynarodowego13.
Według Trybunału Konstytucyjnego przekazanie kompetencji w niektórych sprawach rozumiane musi być zarówno jako zakaz przekazania ogółu kompetencji danego organu, przekazania
kompetencji w całości spraw w danej dziedzinie, jak i jako zakaz
przekazania kompetencji co do istoty spraw określających kompetencje danego organu władzy państwowej. Niezbędne jest precyzyjne określenie dziedzin, jak i wskazanie zakresu kompetencji
obejmowanych przekazaniem. Brak jest podstaw do wniosku, że
dla dochowania tego wymogu wystarczyłoby zachowanie w kilku
sprawach, choćby dla pozoru, kompetencji w gestii organów konstytucyjnych. Działania, w wyniku których przeniesienie kompetencji podważałoby sens istnienia bądź funkcjonowania któregokolwiek z organów Rzeczypospolitej, pozostawałyby w kolizji z
12 B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 90
Konstytucji, Wyd. 2, Warszawa 2012.
13 K. Działocha., [w:], Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, pod
red. Garlickiego L., Wyd. 2003.
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art. 8 ust. 1 Konstytucji sytuującym Konstytucję jako najwyższego
prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Zagwarantowane w art. 91 ust. 2
Konstytucji pierwszeństwo stosowania umów międzynarodowych, ratyfikowanych na podstawie upoważnienia ustawowego
lub podjętego w trybie ogólnokrajowego referendum upoważniającego, w tym umów o przekazaniu kompetencji w niektórych
sprawach, przed postanowieniami ustaw niedających się jednocześnie zastosować, nie może prowadzić do uznania pierwszeństwa tychże umów przed postanowieniami Konstytucji. Konstytucja pozostaje prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej w
stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów
międzynarodowych. Dotyczy to także ratyfikowanych umów
międzynarodowych o przekazaniu kompetencji w niektórych
sprawach14.
Takie przekazanie kompetencji nie powoduje utraty suwerenności państwa w stosunku do przekazanych uprawnień, ponieważ nie jest absolutne i może być odwołane. Gdyby jednak takie odwołanie nastąpiło z naruszeniem umowy międzynarodowej,
to państwo naraziłoby się na zarzut naruszenia prawa międzynarodowego oraz własnego prawa konstytucyjnego15. Jeżeli na mocy
suwerennej decyzji polskiego ustrojodawcy przekazanie kompetencji jest równoznaczne z zastąpieniem polskiego prawodawcy
przez prawodawcę unijnego, to konsekwencją tego jest pełne stosowanie odpowiednich norm unijnych. Odnosi się to nie tylko do
sytuacji, w której chodzi o normy prawa unijnego sensu stricto, ale
także o normy znajdujące się poza systemem unijnym, jeżeli prawo unijne do nich odsyła. W takiej sytuacji polski organ państwowy nie może twierdzić, że wiąże go tylko prawo polskie i
prawo organizacji międzynarodowej lub organu międzynarodowego, któremu Rzeczpospolita Polska przekazała w danej sferze
stosunków społecznych kompetencje prawodawcze, zaś nie wiążą
Wyrok TK z 11.5.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, Nr 5, poz. 49.
J. Jaskiernia., Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucyjny system stanowienia
prawa, [w:] Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały konferencyjne. Referaty. Dyskusja, pod red. Zięba-Załucka H., Kijowski M.,
Rzeszów 2002, s. 10.
14

15
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go normy tworzone przez innego prawodawcę, do których prawo
polskie lub unijne odsyła16.
Art. 90 ust. 2 Konstytucji wprowadził kwalifikowaną procedurę uchwalania ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy
międzynarodowej. Procedura ta odnosi się do większości wymaganej dla uchwalenia ustawy o wyrażeniu zgody na ratyfikację
umowy międzynarodowej i określonego kworum. Dla uchwalenia
takiej ustawy w obu izbach wymagane jest osiągnięcie większości
kwalifikowanej 2/3 głosów. Ustawa zostanie uchwalona, gdy za
jej przyjęciem głosowała ustalona ułamkowo część ogólnej liczby
posłów biorących udział w głosowaniu, którzy oddali głosy ważne. Taka większość powoduje, że ustawa wyrażająca zgodę na
ratyfikację umowy międzynarodowej powinna być wyrazem konsensusu i sprzyjać ochronie praw mniejszości. W przypadku Sejmu większość ta jest taka sama jak wymagana dla zmiany Konstytucji, a w przypadku Senatu przewyższa ją, co nadaje szczególną
rangę takim ustawom dla systemu prawnego. Art. 90 ust. 2 Konstytucji określa tryb nie tylko dla wyrażenia zgody na ratyfikację,
lecz także na wypowiedzenie umowy przez Prezydenta17.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, elementy trybu ustawodawczego przewidziane w art. 90 ust. 2 Konstytucji decydują
nie o wprowadzeniu jakiegoś nowego trybu, lecz o jego odrębności w niewielkim zakresie. W tym wypadku nie ma zastosowania
przepis art. 121 Konstytucji określający kompetencje Senatu w
procesie uchwalania ustaw i trybu rozpatrywania przez Sejm
uchwał Senatu dotyczących ustaw uchwalonych przez Sejm. Trybunał Konstytucyjny stwierdził ponadto, że dopuszczalna jest interpretacja art. 90 Konstytucji przyjmująca, iż w przypadku nieuchwalenia ustawy upoważniającej Prezydenta do ratyfikacji
umowy określonej w art. 90 ust. 1 Konstytucji z powodu nieuzyskania kwalifikowanej większości głosów, możliwe jest podjęcie
przez Sejm kolejnej uchwały o wyborze trybu referendalnego i

16
17

126

Banaszak., j.w.
Tamże.

przekazanie rozstrzygnięcia zagadnienia upoważnienia do ratyfikacji suwerenowi działającemu bezpośrednio18.
W przypadku inicjatywy ustawy o wyrażeniu zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej istnieje praktyka wyłączności
inicjatywy rządowej. W tym zakresie funkcjonują dwa stanowiska.
Z jednej strony istnieje koncepcja aprobująca tę praktykę i opowiadająca się za wyłącznością rządowej inicjatywy ustawodawczej w tej dziedzinie19. Według drugiej koncepcji nie można wykluczyć inicjatywy innych podmiotów, zwłaszcza w przypadku
zaniechania przez rząd obowiązku wystąpienia z projektem ustawy ratyfikacyjnej do Sejmu20.
W przypadku ustawy o wyrażeniu zgody na ratyfikację
umowy międzynarodowej inicjatywa ustawodawcza może wystąpić dopiero, gdy rząd umowę taką zawrze. Treść ustawy podejmowanej w trybie art. 90 ust. 2 Konstytucji nie może zawierać
treści normatywnych, wychodzących poza jej zakres, regulowany
szczegółowo w tym artykule. Zatem jeżeli ustrojodawca zdecydował o poświęceniu ustawie o wyrażeniu zgody na ratyfikację
umowy międzynarodowej odrębnego przepisu Konstytucji, to nie
zrobił tego wyłącznie dla rozstrzygnięcia o szczególnym trybie jej
uchwalania, ale także o jej zakresie przedmiotowym uregulowanym w art. 90 ust. 2 Konstytucji. Ustawa o wyrażeniu zgody powinna zawierać przepisy określające moment wejścia jej w życie.
Dopuszczalnym jest, to aby zawierała także przepisy wyznaczające sposób wykładni norm umowy międzynarodowej, żeby nie
naruszać zasady podziału władzy21.
Konstytucja przewiduje możliwość wyboru przez Sejm referendum jako procedury wyrażania zgody na ratyfikację umowy
międzynarodowej, przekazującej organizacji międzynarodowej lub
Wyrok TK z 27.5.2003 r., K 11/03, OTK-A 2003, Nr 5, poz. 43.
W. Sokolewicz., Ustawa ratyfikacyjna, [w:], Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, pod red. M. Kruk., Warszawa 1997, s.
123; Mojak R., Konstytucyjny ustrój państwa, Lublin 2000, s. 179.
20 M. Masternak-Kubiak., Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle
Konstytucji RP, Kraków 2003, s.113-114.
21 Banaszak., j.w.
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organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Do jego przeprowadzenia stosuje
się przepisy art. 125 Konstytucji dotyczący przeprowadzania referendów, jednakże z kilkoma odrębnościami. Wynik takiego referendum zastępuje uchwalenie ustawy. Ponadto ogół uprawnionych
obywateli polskich wyrażając swoją wolę, dokonuje akceptacji lub
nie końcowego wyniku postępowania negocjacyjnego dotyczącego
umowy międzynarodowej, wiążącego się z przekazaniem na rzecz
organizacji międzynarodowej, bądź organu międzynarodowego
kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach.
Wyrażenie woli wywołuje skutki tak w sferze prawa krajowego, jak i
dla funkcjonowania samej organizacji międzynarodowej22.
Wynik referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
umowy jest wiążący wtedy, gdy weźmie w nim udział więcej niż
połowa uprawnionych do głosowania. Rozstrzygnięcie głosowania
ma miejsce, kiedy za jednym z rozwiązań, tj. zgody lub jej braku,
oddanych zostanie większość głosów. Jeżeli większość głosów ważnych oddano za odpowiedzią pozytywną, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuje zgodę na ratyfikację umowy. W przeciwnym
przypadku nie może ratyfikować takiej umowy. Gdy referendum
ma wiążący charakter, Prezydent nie ma możliwości jego kwestionowania. Wynika to bezpośrednio z zasady suwerenności Narodu.
Dlatego też, w takim przypadku ratyfikacja Prezydenta jest jedynie
aktem potwierdzającym wolę suwerena23.
Ustawodawca w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507 ze zm.) przyjął rozwiązanie, zgodnie z którym, w razie gdy wynik głosowania nie
ma wiążącego charakteru, Sejm może ponownie podjąć uchwałę
w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację tej umowy. Następuje wówczas powrót do sytuacji, w której Sejm ponownie może podjąć uchwałę o wyborze referendum jako formy
wyrażania zgody. Tym samym cała procedura referendalna zostanie powtórzona24.
Jabłoński., Polskie referendum akcesyjne, Wrocław 2007, s. 327–328.
Banaszak., j.w.
24 Tamże.
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Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ustawodawca dokonał technicznego zabiegu, wskazując wynikający z art. 90 Konstytucji mechanizm powrotu do trybu parlamentarnego, o ile Sejm
uzna za stosowne dokonanie takiej czynności proceduralnej. Ta
czynność jest niezbędna dla zrealizowania celu zasadniczego, jakim jest skuteczne prawnie upoważnienie Prezydenta do dokonania ratyfikacji umowy międzynarodowej25.
W sprawie poddania uchwały Sejmu podjętej w trybie art. 90
ust. 4 Konstytucji kontroli Trybunału Konstytucyjnego, to z punktu widzenia obowiązujących postanowień konstytucyjnych możliwa jest sytuacja, w której Trybunał Konstytucyjny podda kontroli akt o zarządzeniu referendum, a pośrednio akt uchwalony w
następstwie referendum lub umowy międzynarodowej, wobec
której zgoda została wyrażona w głosowaniu referendalnym.
Stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności
uchwały podjętej w trybie art. 90 ust. 4 niesie za sobą możliwość
wzruszenia woli wyrażonej bezpośrednio przez suwerena26.
5. Pierwszeństwo ratyfikowanej umowy przed ustawami.
Art. 91 Konstytucji.
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego
porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią
zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo
przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.
Konstytucja wyraża zasadę, że ratyfikowane umowy międzynarodowe po ich ogłoszeniu stanowią część polskiego porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane, chyba że ich stosowa25
26

Wyrok TK z 27.5.2003 r., K 11/03, OTK-A 2003, Nr 5, poz. 43.
M. Jabłoński., Polskie referendum akcesyjne, Wrocław 2007, s. 133.
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nie zależy od wydania ustawy. Funkcjonuje tu metoda polegająca
na recepcji norm prawa międzynarodowego przez prawo krajowe.
Normy zawarte w ratyfikowanych umowach międzynarodowych
stają się normami prawa wewnętrznego o charakterze powszechnie obowiązującym. Moc prawna umów tej kategorii jest niższa
niż Konstytucji, ale mają one pierwszeństwo przed ustawą. Zatem
ustawodawca jest zobowiązany do wydawania ustaw koniecznych dla realizacji postanowień tych umów, które wyraźnie to
przewidują27. „Ze względu na konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego za niedopuszczalne należy uznać
nadanie mocy wstecznej umowie międzynarodowej w prawie
wewnętrznym”28.
Stosowanie umów międzynarodowych może być rozumiane
sensu stricto. Oznacza to przyporządkowanie norm prawa międzynarodowego do indywidualnych przypadków. Jest to istotne przede
wszystkim w sytuacjach, gdy istnieje luka w systemie prawa krajowego. Występuje ona wtedy, gdy dane zagadnienie regulowane jest
wyłącznie lub w znacznej części tylko przez prawo międzynarodowe
lub gdy istnieje sprzeczność między normą krajową a normą międzynarodową, której nie da się wyeliminować poprzez wykładnię
prawa krajowego29.
Stosowanie umów międzynarodowych sensu largo oznacza
rozumienie pojęcia ich stosowania, w sposób równoznaczny ze stosowaniem przez uprawniony organ państwowy przyznanej mu
kompetencji do dokonania czynności doniosłych prawnie takich jak
uchwalanie ustaw, czy wydawanie wyroków30.
Trybunał Konstytucyjny jak i Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach powoływały się na to, że ze względu na rangę umów
międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie należy interpretować je w zgodzie z normami tych
B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 91
Konstytucji, Wyd. 2, Warszawa 2012.
28 Wyrok NSA z 29.12.1999 r., I SA/PO 3057/98, ONSA 2001, Nr 1, poz. 34.
29 W. Czapliński., A. Wyrozumska., Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodowego, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 118.
30 Banaszak., j.w.
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umów, dokonując wykładni norm ustawowych i innych norm
zawartych w aktach prawa wewnętrznego31.
Na podstawie Konstytucji, należy stwierdzić, że prawo europejskie usytuowane jest w polskim systemie powyżej ustaw, a
także wszelkich aktów podustawowych, umów międzynarodowych ratyfikowanych bez zgody ustawodawcy oraz umów międzynarodowych, które są zatwierdzane przez Radę Ministrów32.
Ustanowiona w art. 91 ust. 3 Konstytucji reguła kolizyjna pozwala organom stosującym prawo na jednoznaczne rozstrzygnięcie pierwszeństwa w przypadku sprzeczności z ustawą przepisu
aktu prawnego organizacji międzynarodowej. Artykuł ten ustanawia również zasadę supremacji Konstytucji względem aktu
prawnego organizacji międzynarodowej, jak i względem ustaw33.
Streszczenie
Umowy międzynarodowe są aktami prawnymi powszechnie
regulującymi stosunki pomiędzy państwami oraz organizacjami
międzynarodowymi. Aby mogły funkcjonować w systemie prawnym danego państwa, to ich status powinien być uregulowany w
najwyższym akcie prawnym, czyli Konstytucji. W niniejszym artykule przedstawiłem regulacje konstytucyjne dotyczące umów
międzynarodowych. Skupiłem się na ich randze w systemie źródeł prawa. Opisałem rodzaje tych umów ze względu na procedurę
ich przyjmowania do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Opisałem na czym polega ratyfikacja umów międzynarodowych, a także przedstawiłem sposób ogłaszania stanowiący warunek ich obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Słowa kluczowe: konstytucja, źródła prawa, umowa międzynarodowa, ratyfikacja, ogłoszenie, publikacja.
Uchwała SN z 30.1.1990 r., III PZP 55/89, OSNC 1990, Nr 6, poz. 75;
Uchwała SN z 17.1.2001 r., III CZP 49/00, OSNC 2001, Nr 4, poz. 53; Wyrok TK
z 10.7.2000 r., SK 12/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 143.
32 M. Masternak-Kubiak., Zasady autonomii prawa wspólnotowego i praktyka jej
stosowania w Polsce, [w:], Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w
wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski. Materiały konferencyjne (Warszawa, 21–22.10.2005 r.), pod red. Granata M., Warszawa 2007, s. 81.
33 Banaszak., j.w.
31
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Summary
International agreements in the Constitution of 2 April 1997
International agreements are commonly acts governing
relations between states and international organizations. To be
able to operate in the legal system of the State, their status should
be regulated by the highest legal act, namely the Constitution. In
this article I introduced constitutional regulations concerning
international agreements. I focused on their rank in the system of
sources of law. I described these types of contracts due to the
procedure for their admission to the legal order of the Polish
Republic. I described what is the ratification of international
agreements, and I also presented the way of announcing to
provide a condition of their validity on Polish territory.
Keywords: constitution, sources of law, international treaty,
ratification, notice, publication.
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Dariusz Kolano

Wspólnota wartości
Początki – czasy Pierwszej Rzeczpospolitej
Pierwsze kontakty pomiędzy Polską i Węgrami zostały nawiązane jeszcze w średniowieczu, to znaczy po zajęciu przez Madziarów terenów dzisiejszej Słowacji w pierwszych latach XI w.
(tzw. Górne Węgry). Dokonał tego św. Stefan, którego wychowawcą był św. Wojciech. Stosunki polsko-węgierskie przedstawiały się
na ogół dość dobrze, pomimo typowych dla średniowiecza drobnych konfliktów już na przełomie XI i XII wieku. Przykładowo, św.
Stefan wspomagał Henryka II w wojnie z Bolesławem Chrobrym.
Inna sprawa, że z kolei podczas wyprawy kijowskiej hufce węgierskie wspomagały polskiego króla.
Pierwszy poważniejszy sojusz należałoby datować na rok
1108, kiedy to doszło do współdziałania władców Polski i Węgier
w celu osłabienia pozycji cesarza Henryka V, organizującego wraz
z Czechami wyprawę na Węgry. Dzięki polskiej wyprawie na Czechy król Koloman zdołał uniknąć klęski i zawrzeć z cesarzem pokój. Mimo, iż w okresie rozbicia dzielnicowego kontakty polskowęgierskie osłabły, to właśnie w tym okresie przybyła z Węgier św.
Kinga, która nawet - jak głoszą podania - przysłużyła się Polsce
sprowadzając górników i organizując kopalnie soli. Dopiero później sojusz polsko-węgierski stał się podstawą polityki Władysława
Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Ten ostatni, korzystając z pomocy
węgierskiej, opanował większą część Rusi Czerwonej; ceną za ową
pomoc był kilkakrotnie potwierdzany układ gwarantujący Ludwikowi koronę na wypadek śmierci Kazimierza bez pozostawienia
męskiego potomka1.
Po śmierci Kazimierza Polskę i Węgry połączyła po raz
pierwszy unia personalna, która jednak rozpadła się po śmierci
Ludwika i objęciu władzy przez jego córkę Jadwigę. Z rządami Lu1
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dwika w Polsce wiąże się także przywilej koszycki z 1374 r., który
był oparty na wydanej w 1222 r. złotej bulli króla Andrzeja
II.Ludwik Węgierski panował w Polsce w latach 1370-1382, będąc
równocześnie od 1342 roku królem Węgier. Żonaty był dwukrotnie, najpierw z Małgorzatą, córką cesarza niemieckiego i króla czeskiego Karola IV Luksemburskiego, a następnie z Elżbietą, córką
Stefana II Kotromaniča -bana Bośni. Małżeństwo z Małgorzatą nie
przysporzyło mu dzieci, z drugą żoną natomiast mieli trzy córki:
Katarzynę (zmarła w dzieciństwie), Marię oraz Jadwigę, która urodziła się między 15-18 lutego 1374 roku w zamku Budzińskim, położonym na brzegu Dunaju (w dzisiejszym Budapeszcie). Królewna
Jadwiga od dziecięcych lat miała szczęście wychowywać się na
jednym z najświatlejszych ówczesnych dworów europejskich, a
ponadto bardzo pobożnym, co było już tradycją na Węgrzech2.
Jadwiga dotarła do Polski w lecie 1384 roku, a jej uroczystej
koronacji (formalnie na króla, a nie królową) dokonano dnia 15 lub
16 października, w dzień liturgicznego wspomnienia jej patronki,
świętej Jadwigi Śląskiej. Książę Jagiełło przybył do Polski w lutym
1386 roku i 15 dnia tego miesiąca w katedrze na Wawelu arcybiskup Bodzanta z Gniezna udzielił mu sakramentu chrztu świętego i
nadał chrześcijańskie imię Władysław. Jego patronem został więc
węgierski król, święty Władysław. Trzy dni później królowa unieważniła obietnicę małżeństwa z Wilhelmem, złożoną przez jej rodziców w 1378 roku, i zawarła związek małżeński z Jagiełłą. 4 marca natomiast w wawelskiej katedrze dokonano koronacji litewskiego księcia na króla Polski3.
Z małżeństwa tego był niezwykle zadowolony papież Urban
VI, który w bulli gratulacyjnej z 1388 roku wyraził szczerą radość z
chrztu Jagiełły, chrystianizacji Litwy i głoszenia Dobrej Nowiny
tym, którzy dotąd jej nie znali.
W bitwie pod Mohaczem w 1526 r. uczestniczyło około 2 tysięcy polskich rycerzy. Całkowicie nieprzygotowana armia węgierska, po zaledwie kliku godzinach przestała istnieć. Większa część
J. Świdziński, Święci władcy, Leksykon: Św. Jadwiga królowa Polski, Salwator
2010, s. 384.
3 Tamże, s. 387.
2
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wojska poległa na polu bitwy – w tym również baronowie, biskupi,
szlachta i ostatecznie również sam król, który utopił się nieszczęśliwie w potoku w trakcie próby ucieczki. Wielka klęska pod Mohaczem nie nauczyła niczego warstwy rządzącej na Węgrzech. Nie
usunięto przyczyn katastrofy, a cała wina w wyniku walk stronnictw, które rozgorzało zaraz po odejściu Turków, spadła na króla
obcego pochodzenia. W związku z tym dokonano szybkiej koronacji nowego monarchy - Jana Zapolyę. Z drugiej strony opozycja
habsburska nie uznając nowo wybranego króla, powołując się na
ustalenia układu z roku 1515 wybrała własnego króla - Ferdynanda
Habsburga.
W wyniku tej porażki i ze względu na bardzo ważny fakt braku potomków tamtejszej linii władców, Węgry stały się areną walk
o koronę. Polska była miejscem przyjaznym dla węgierskich emigrantów i tak znalazła się u nas w kraju ich duża grupa z królem
Janem Zápolyą na czele. Ponadto nie można nie wspomnieć, że w
Krakowie rozwijało się węgierskie życie kulturalne (np. drukowano liczne książki w języku węgierskim).
Od rozbiorów poprzez Drugą Rzeczpospolitą aż po upadek
komunizmu
Jedną z najbardziej znanych postaci we wspólnej polskowęgierskiej historii jest generał Józef Bem, któremu w 1848 roku Węgrzy powierzyli dowodzenie całością wojsk powstańczych oraz udekorowali orderem z diamentem wyjętym z Korony św. Stefana4.W
okresie Wiosny Ludów przybył do Galicji i we Lwowie próbował
stworzyć Gwardię Narodową. W październiku 1848 r. kierował obroną rewolucyjnego Wiednia, a po jego kapitulacji udał się na Węgry,
gdzie przywódca powstania Lajos Kossuth powierzył mu naczelne
dowództwo armii w Siedmiogrodzie. Po zreorganizowaniu rozbitej
armii w błyskawicznej ofensywie odniósł szereg zwycięstw nad Austriakami, wypierając ich zupełnie z Siedmiogrodu, czym zdobył so-

4
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bie wielką popularność wśród Węgrów. W ostatniej fazie powstania
powierzono mu naczelne dowództwo armii węgierskiej5.
W trudnych chwilach wojny polsko-sowieckiej, w 1920 roku
jedynym krajem, który chciał udzielić Polsce konkretnej pomocy
militarnej były właśnie Węgry. Choć projekt wysłania na front korpusu węgierskiej kawalerii nie doszedł do skutku ze względu na
opór Czechów, to ostatecznie otrzymaliśmy znad Dunaju zapasy
tak potrzebnego uzbrojenia. Już od marca 1920 roku transporty kierowane przez Węgry do Polski były zatrzymywane na granicy czechosłowackiej, zaś rząd czechosłowacki oficjalnie odmówił zgody
na ich tranzyt przez swoje terytorium. To samo stanowisko względem Polski zajęły Niemcy, Wolne Miasto Gdańsk, a po pewnym
czasie także Austria. Sytuacja stawała się dla Polski beznadziejna,
gdyż od czerwca wszystkie transporty przechodziły przez Wiedeń.
Jedyną drogą pozostawała Rumunia, państwo o fatalnie rozwiniętej
sieci kolejowej i jako sojusznik niepewne. To jednak właśnie przez
Rumunię Węgrzy rozpoczęli przesyłanie swoich transportów, które
do Polski docierały z dużym opóźnieniem.8 lipca rząd węgierski
nakazał przygotować do transportu prawie cały zapas amunicji,
jakim kraj dysponował oraz wydał polecenie dla fabryki amunicji
Manfreda Weissa na wyspie Csepel w Budapeszcie, by wszystkie
zapasy zarezerwować dla Polski, a przez kolejne dwa tygodnie
produkować wyłącznie na jej potrzeby. Ministerstwo kolei żelaznych nakazało traktować wszystkie pociągi jadące do Polski jako
transporty najwyższego znaczenia i uprzywilejowania. Do 30 lipca
przez Węgry i Rumunię przeszła większość transportów z zaopatrzeniem. Po tej dacie, tj. od dnia, gdy II Międzynarodówka Socjalistyczna ogłosiła bojkot wszystkich transportów kierowanych do
Polski, cały wysiłek pomocy dla Warszawy wzięli na siebie Węgrzy. Nastroje Węgrów i stanowisko węgierskiego rządu w czasie
toczącej się wojny najlepiej chyba oddawało chrześcijańskonarodowe pismo „Uj Nemzedék” („Nowe Pokolenie”) pisząc: „Nie
wiemy, co uczyni Koalicja, my musimy być gotowi, aby stanąć po
stronie Polski. Los Polski jest naszym losem”. W okresie dwudzieP.Brojek, Generał Józef Bem dla Polski przeszedł na islam, https://prawy.pl/777gen-jozef-bem-dla-polski-przeszedl-na-islam/(dostęp: 06.06.2016).
5
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stolecia międzywojennego w obu narodach wzajemne sympatie
były wyraźnie widoczne, co odczuwa się choćby czytając artykuły
prasowe traktujące o uzyskaniu wspólnej granicy w 1939 r.6 Po zawarciu pokoju w Rydze Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odmówił
ratyfikowania traktatu z Trianon, co oznaczało, że w sensie prawnym Polska nie uznała rozbioru Węgier.
Trzykrotnie wykazali się również Węgrzy solidarnością wobec Polski w latach drugiej wojny światowej. Po raz pierwszy, gdy
we wrześniu 1939 roku odmówili wojskom niemieckim prawa
tranzytu ich oddziałów przeciw naszemu krajowi i zagrozili zniszczeniem szlaków komunikacyjnych. Miało to nastąpić w razie podjęcia przez Rzeszę próby ich samowolnego wykorzystania, niedługo później na Węgry napłynęły liczne rzesze uchodźców z Polski.
Zarówno uchodźcy cywilni, jak i internowani wojskowi, byli na
ogół dobrze traktowani przez ludność cywilną i władze (działały
tam np. polskie stowarzyszenia). Rzecz godna uwagi, że w obliczu
ich nowoczesnego, narodowego charakteru nowa więź, która między nimi zaistniała, miała charakter podwójny. Przed wojną działało na Węgrzech ponad 15 towarzystw przyjaźni polsko-węgierskiej.
To one, wcześniej niż agendy rządowe, zorganizowały się i stworzyły własną sieć pomocową. Jako pierwsze ministerstwo honwedów (obrony) utworzyło specjalny 21. Departament do opieki nad
wojskowymi, a zaraz potem podobnie uczyniło ministerstwo
spraw wewnętrznych, które zajęło się cywilami. Wszyscy, wojskowi i cywile, otrzymywali żołd. Wyzwanie podjął również Kościół
węgierski z kardynałem JusztiniánemSerédim. Organizacja pomocy
dla Polaków stała się tematem dwóch posiedzeń Episkopatu Węgier. Wśród uchodźców znalazło się bowiem 90 polskich duchownych, a wśród nich bp Karol Radoński. Z inicjatywy ówczesnego
przeora paulinów w Budapeszcie, o. Michała Zembrzuskiego powstało Duszpasterstwo Polskie do Opieki nad Uchodźcami7.
R. Jankowski, Cud nad Wisłą bez węgierskiej pomocy nie mógłby się wydarzyć,
http://www.fronda.pl/a/cud-nad-wisla-bez-wegierskiej-pomocy-moglby-sienie-wydarzyc, (dostęp: 06.06.2016).
7 G. Łubczyk, O tym co zawdzięczamy Węgrom,
http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,715,o-tym-cozawdzieczamy-wegrom.html(dostęp: 09.06.2016).
6

138

Obok wspólnoty geopolitycznej, która generalnie ze swojej natury nie przechodzi w historii drastycznej ewolucji, a początków pewnych trwałych w Europie sojuszy można doszukiwać się już w średniowieczu, silna była także powstała w okresie zaborów emocjonalna nić łącząca oba narody zamieszkujące wymienione państwa. Dowodów na jej trwałość nie trzeba szukać daleko. Wystarczy prześledzić historię internowań polskich uchodźców z okresu II wojny światowej, którzy dziwnym trafem z łatwością uciekali z obozów, bo akurat strażnik odwrócił głowę i nie widział przemykającego przez bramę więźnia. Z resztą, już zachowanie neutralności i nie wkroczenie na
teren Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku, mimo pozostawania
w sojuszu z Hitlerem, świadczy o pewnym szacunku i chęci nieprzykładania rąk do upadku Polski. Wreszcie jednostki węgierskie stacjonujące na okupowanych terenach II RP zachowywały się zazwyczaj
poprawnie, a w czasie Powstania Warszawskiego była brana pod
uwagę kwestia wsparcia powstańców przez honwedów, lecz ostatecznie nie została sfinalizowana.
Braterstwa nie wykorzenił również zaprowadzony w obu krajach ustrój socjalistyczny. W czerwcu 1956 r. w Budapeszcie demonstrowano solidarność z Polakami pod pomnikiem Józefa Bema,
a kilka miesięcy później w ramach oddolnej akcji zorganizowano w
Polsce oddawanie krwi i wysyłkę darów na ogarnięte powstaniem
Węgry. Polacy oddolnie zorganizowali jako pomoc dla Węgrów 44
tony leków i medykamentów oraz przesłali kwotę równoważną 2
mln dolarów amerykańskich jako rodzaj wsparcia humanitarnego.
Pokazuje to, jak dojrzała była już wtedy więź łącząca oba te narody8. „Polacy widzieli w węgierskiej rewolucji prawdziwe powstanie antystalinowskie, którego dążenia były podobne do celów ich
własnego Października, tyle że na Węgrzech krótkowzroczność i
kurczowe trzymanie się władzy przez dawne kierownictwo doprowadziły do krwawej masakry”9.
Społeczeństwo polskie w swojej masie podzielało większość
postulatów powstańców. Rozumiano i podzielano niechęć do staJ. Sutowicz, Tradycyjna przyjaźń polsko-węgierska, w Meritum.pl.
N. Wójtowicz, Solidarność polsko-węgierska ’56,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka (dostęp: 08.06.2016).
8

9
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cjonujących w obu krajach wojsk sowieckich oraz oczekiwano bardziej partnerskich relacji ze Związkiem Sowieckim. Przez cały
okres powstania polska ocena wydarzeń węgierskich była jednoznaczna. Franciszek Fenikowski w „Węgierskiej rapsodii” bardzo
dobitnie wyraził nastroje polskiego społeczeństwa, którego sympatie stawały zdecydowanie po stronie powstańców:
Chwała dłoniom, które bez lęku
broń chwyciły w buncie zaciekłym,
chwała ludziom, co z bronią w ręku
umierali nie chyląc głowy,
chwała ustom, które gipsowy
dławił knebel i ryk megafonów,
a które wśród huku bomb
wyrzekły słowo
jak serce spiżowe dzwonu,
jak chorągiew wiecznie młoda,
łopocąca trójbarwną pięścią narodową,
słowo:
- Swoboda10.

W Krakowie studencka młodzież Akademii Górniczo – Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzyła Studencki Komitet
Rewolucyjny. Jedna z ulotek głosiła:
„Do młodzieży Krakowa! Do studentów wyższych uczelni!”
Nie chcemy, by spotkał nas los braci Węgrów.
Są w naszym kraju i poza nim siły zdolne w każdej chwili zgnieść naszą rewolucję. Jest także rzeczą pewną, że wzdłuż naszych granic znajdują się siły wojskowe. Rozsądek nie pozwala dać pretekstu, by ruszyły one
do walki.
W równie tragicznej sytuacji była polska młodzież już nieraz.
W roku 1831, w 1863 rozpacz popchnęła naszych bohaterskich poprzedników na tragiczną w skutkach drogę.
W dniach Polskiego Października nie pozwoliliśmy naszym wzburzonym sercom wziąć przewagi nad rozwagą polityczną.
Nie chcemy, aby i teraz do głosu dochodziło tylko gorące serce!
KOLEŻANKI I KOLEDZY!

10
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To nie asekuranctwo. To nie tchórzostwo dyktuje nam te słowa.
Zbyt wiele już osiągnęliśmy, by to zaprzepaścić.
Dlatego ostrzegamy, ostrzegamy, ostrzegamy!
BRACIA!
Nie prowokujmy sił, które mogłyby zdławić naszą świeżo rozkwitłą
wolność.
Pochodem milczenia uczcimy pamięć poległych Węgrów.
STUDENCKI KOMITET REWOLUCYJNY
Kraków, dnia 4/5 listopada 1956 roku11.

Również i późniejsze wydarzenia polityczne lat osiemdziesiątych, stanowiące kolejny ważny etap walki o demokrację w Polsce i
na Węgrzech, były odczytywane pozytywnie, jako kolejny przykład solidarności opozycyjnej pomiędzy dwoma narodami. Dziś
powszechnie twierdzimy, że bez węgierskich doświadczeń października 1956 roku nie byłoby zwycięstwa „Solidarności”.
Polska i Węgry w Unii Europejskiej
Nową epokę XXI wieku zapoczątkowało członkostwo Polski i
Węgier w Unii Europejskiej. Od ponad 1000 lat Polacy i Węgrzy
żyją w tej samej części Europy tworząc trwałe więzy łączące oba
narody na wielu płaszczyznach: politycznej, społecznej, kulturalnej
i ekonomicznej. Wielokrotnie wspólnie odpieraliśmy zagrożenia
płynące i ze wschodu i z zachodu.
W dzisiejszej Unii Europejskiej, w dzisiejszej Europie, w której
niewątpliwy jestkryzys wartości, na których zbudowana została
cywilizacja europejska, cywilizacja o korzeniach łacińskich, opartej
na pniu chrześcijaństwa.
Ludzie żyjący w zachodniej kulturze mają na myśli tak zwaną
„demokrację totalną”. Jej podstawę stanowi negatywne rozumienie
wolności, zgodnie z którym ma być onazupełnym brakiemjakichkolwiekograniczeń. Efektem takiej koncepcji wolności jest przekonanie, że wszelkie normy i zasady, które usiłują człowiekowi narzucić różne instytucje to niedozwolone formy manipulacji. Kardynał Ratzinger krytycznie odnosi się do tego rozumienia demokracji
Rok 1956 na Węgrzech, Materiały z sesji zorganizowanej przez Muzeum
Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1998.
11
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słusznie wskazując, że jej najdoskonalszym wypełnieniem okazuje
się anarchia. Tylko ona zapewnia bowiem brak władzy (an arche), a
zatem także brak jakichkolwiek możliwości manipulacji12.
Te wszystkie ideały w dzisiejszej Europie giną, są zapomniane
i deptane przez inne ideologie, które wypaczają w gruncie rzeczy
istotę człowieka i człowieczeństwa. Polacy i Węgrzy te dobre wartości zachowali. Jest dzisiaj naszym wielkim obowiązkiem i wielką
misją to, aby te nasze wartości do Europy Zachodniej nieść i tych
naszych wartości, także w obliczu wszystkich ataków, które na nas
spadają, w sposób zdecydowany bronić13.
Polska i Węgry mają dzisiaj wiele wspólnych celów, nie tylko
ze względu na długą historię przyjaźni i bliskość geograficzną. Jesteśmy państwami granicznymi Wschodu i Zachodu, ale też chronimy się wzajemnie. A to zbliża nasze narody, kulturowo, ekonomicznie, religijnie, szczególnie, że jako jedyni widzimy tak samo
problem emigracji. Jeśli Bruksela się nie ocknie to za chwilę nastąpi
koniec Unii Europejskiej. Wspólnie dostrzegamy zanik wartości, na
których powstawała cywilizacja europejska.
Jedną z głównych wartości jest rodzina i sytuacja demograficzna
w Europie. Na koniec pragnę zacytować słowa prezydenta Węgier na
ten temat: „Nasz kontynent chlubi się tym, że tu narodziła się wolność
myśli, słowa i prasy, ale rodzina i demografia to dziś słowa, których
nie wypada używać, ponieważ nie podobają się obrońcom politycznej
poprawności. Nawet na posiedzeniach naszej rodziny politycznej Europejskiej Partii Ludowej - mamy problemy z używaniem wyrazów takich, jak rodzina. Niektórzy boją się, że jeśli użyje się takiego
słowa, to trzeba od razu tłumaczyć się o co chodzi, zastrzegać się, że
nie można tego pojęcia zawężać lub że trzeba traktować je bardzo
otwarcie, aby nikogo nie dyskryminować. Słowa rodzina można
używać tylko w liczbie mnogiej, ale nie wolno w dzisiejszej Europie
mówić o tradycyjnej rodzinie. Liczby pokazują, że Europa starzeje się.
W 2013 roku w połowie 28 krajów UE więcej było zgonów niż urodzeń. Przeraża bezrobocie wśród młodych w wielu państwach. DeT. Ptaszek, Wartości chrześcijańskie jako fundament bezpiecznej Europy (stanowisko Josepha Ratzingera), http://www.sapiencjokracja.pl/(dostep: 08.06.2016).
13 Tamże.
12
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mograficzne znaczenie Europy w świecie ciągle spada: w 1960 roku
ludność Europy stanowiła 13,4 proc. ludności świata, a w 2013 roku
już tylko 7,1 proc., biorąc za podstawę 28 krajów członkowskich Unii.
Wszystko pokazuje, że Europa jako kontynent i cywilizacja cierpi na
największą zapaść demograficzną. Jesteśmy kontynentem, który najszybciej się starzeje”14.
Dzieci to bodziec zwiększający nasze możliwości, to siła rozwoju społecznego nieporównywalna z niczym. Na starość to one
zadbają o nas, one gwarantują odnowę naszych wspólnot, one poniosą dalej nasze dziedzictwo, one nadają sens naszemu życiu. Bez
dziecka nie ma kontynuacji, a dla starszych nie ma bezpieczeństwa.
Dla narodów – nie ma przetrwania.
Europę dnia dzisiejszego nęka najazd migracyjny, zagrożenie
terroryzmem, zachwianie poczucia bezpieczeństwa w stosunkach
międzynarodowych iwewnętrznych, pogłębiające się dysproporcje
równowagi budżetowej, przewaga korporacyjno-bankowych wpływów nad interesami poszczególnych państw członków Unii Europejskiej i uczciwą równowagą rynkową.
Polscy autorzy dotąd nie pokazali prawdziwie wielkiej roli, jaką
odegrała w zwycięstwie Fideszu i Orbána siła patriotyzmu i walki o
węgierskie interesy narodowe. Nawet w wydanej w 2012 r. barwnie
napisanej i wielce sympatycznej dla Orbána jego biografii pióra I. Janke w bardzo niewielkim stopniu było zaakcentowane główne źródło
triumfu Orbána - jego nieustanna walka o umocnienie węgierskiego
patriotyzmu i przywrócenie węgierskiej dumy narodowej, podniesienie narodu z klęczek. A przecież nawet zajadły przeciwnik Orbána,
redaktor „Gazety Wyborczej” Krzysztof Varga przyznawał : „Sukces
Orbána polega przecież głównie na jego „polityce godnościowej” na
wzmocnieniu zszarganego poczucia dumy narodowej, na zaadaptowaniu do dzisiejszych czasów najsłynniejszej frazy z „Pieśni narodowej” Petöfiego: „Przysięgamy, więcej nie będziemy niewolnikami”.
Orbán nie tak dawno porównując Brukselę do Moskwy w 1956 r. i
Wiednia w 1848 r., dobrze wiedział, co robi- Unia jest kimś w rodzaju
V. Orban, Dzisiaj w Europie nie można mówić prawdy,
http://niezalezna.pl/77671-dzis-w-europie-nie-mozna-mowic-prawdy-caleprzemowienie-orbana (dostęp: 06.06.2016).
14
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nowego okupanta, który „mówi nam, co mamy robić, ciemięży wolny
naród węgierski”15.
Przemiany węgierskie od 2010 r. mają bardzo wielostronny
zasięg, od naprawy gospodarki i prawa po rozliczanie z komunizmem, umacnianie patriotyzmu i odnowę wiary. W Polsce występowały jednak bardzo wyraźne dysproporcje w ich ukazywaniu. W
przypadku gospodarki najwięcej pisano o podatku wobec banków i
koncernów oraz o wymuszeniu przewalutowania kredytów we
frankach na forinty. Dużo mniej pisano natomiast o kolejnych
ograniczeniach zastosowanych wobec zagranicznych supermarketów, takich choćby jak zaplanowane usunięcie supermarketów z
centrów miast na obrzeża. Nie pisano również o wprowadzeniu
zasady usuwania z Węgier takich supermarketów zachodnich, które przez parę lat pokazują wyłącznie straty w swych obrotach na
Węgrzech.Węgrzy wpisali do konstytucji forinta jako trwałej waluty węgierskiej, zapobiegające wprowadzeniu euro. Nader rzadko
pisano o przygotowanym przez rząd Orbána zakazie sprzedaży
ziemi węgierskiej w ręce obce. Niemal całkowicie przemilczano
wpisanie w nową konstytucję węgierską zakazu sprzedaży produktów GMO na Węgrzech. Bardzo mało, chyba nieprzypadkowo
pisano o wysokim podatku reklamowym, godzącym głównie w
zagraniczne media. Prawie nie pisano o jakże ostrym sprzeciwie
Węgier wobec próby narzucenia krajom UE układu o wolnym
handlu z USA (TTIP), w obecnej formie korzystnego tylko dla
wielkich amerykańskich korporacji kosztem gospodarek narodowych na naszym kontynencie.
Całkowicie przemilczano w polskich mediach rozliczne bardzo stanowcze wystąpienia czołowych hierarchów katolickich i
wybitnych duchownych protestanckich w obronie rządu V. Orbána. A były wśród nich teksty ogromnie mocne, swą ostrością
przypominające wystąpienia Prymasa Tysiąclecia. Dla przykładu
zacytuję fragment jednego z tych wystąpień bardo obszernego i
pełnego pasji listu polemicznego arcybiskupa Veszprém Gyuli
Márfiego z 27 lutego 2012. List był odpowiedzią na atak na Węgry
ze strony wpływowego teologa protestanckiego Davida Baera. Ar15
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K. Varga, Niech żyje klęska, Gazeta Wyborcza 5 maja 2012.

cybiskup Márfi pisał m.in.: „Viktor Orbán ma problemy w pierwszym rzędzie nie z Unią Europejską, lecz z międzynarodowym
wielkim kapitałem, którego właściciele tkwią na Wall Street w Nowym Jorku, i których po prostu zwiemy „Ameryką”. To nazwanie
jest oczywiście błędne: dolar i jego panowie i słudzy nie mają ojczyzny, ani narodowości. To są obywatele kosmosu, kosmopolici w
najgorszym znaczeniu tego słowa, którzy marzą o zagarnięciu całego świata (...)”16.
Dzisiaj narody Polski i Węgier wzajemnie dobrze rozumieją
własne myśli i dążenia. -Setki lat wspólnego historycznego doświadczania pomaga nam w tym, byśmy wspólnie podnosili głos we wspólnych
kwestiach europejskich dotyczących losów europejskich narodów.W obu
krajach rządzą centroprawicowe rządy, które nie tylko mają
wspólne interesy, ale które kierują się również tymi samymi wartościami. Osoby odpowiedzialne za węgierską i polską politykę zagraniczną muszą dostrzec możliwości współpracy , zarówno te widoczne, jak i te ukryte. Współpracy opartej na wspólnych interesach, wspólnych wartościach i na głęboko zakorzenionej w obu
społeczeństwach wzajemnej sympatii.
Streszczenie
Niniejszy artykuł jest refleksją nad przyjaźnią polskowęgierską, którą ukształtowały wspólne dzieje i losy a przede
wszystkim wartości. Te wartości na których wyrosła tożsamość
obydwu narodów. Te wartości, które pozwoliły im przetrwać najgorsze czasy i wspólnie spoglądać w tę samą stronę w coraz to bardziej niepewnej przyszłości Unii Europejskiej i świata. Tym wspólnym horyzontem jest chrześcijaństwo jako fundament na którym
budowano to wszystko, czemu dzisiaj cywilizacja zachodnia zaprzecza.
Słowa klucze: Polska, Węgry, przyjaźń, wartości chrześcijańskie, braterstwo
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J. R. Nowak, Węgry: Czas wielkiego odsłaniania, Kurier WNET, 19/2015r.
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Summary
Community values
This article is a reflection on Polish - Hungarian friendship
which shaped the common history and fate and above all value.
These values on which grew the identity of the two nations. These
values, which allowed them to survive the worst of times and the
food - together look for an the same direction in an increasingly
uncertain future of the European Union and the world. This
common horizon is Christianity as the foundation on which
everything is built, which denies Western civilization today.
Keywords: Poland, Hungary, the friendship, the Christian
values, brotherhood
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Jacek Szałapata

Prawo do korzystania z pomocy obrońcy na tle
standardów Unii Europejskiej

Dostęp do adwokata w sprawach karnych zasadniczo regulowany jest prawem obwiązującym w danym kraju. W Polsce
podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest Kodeks postępowania karnego (k.p.k.)1. Przyjmowane w nim rozwiązania są
współcześnie podyktowane m.in. ewolucją europejskiej przestrzeni prawnej w ramach Unii Europejskiej i Rady Europy, a w tym
orzecznictwem strasburskim. Rozwój regulacji w ramach obu
wspomnianych organizacji europejskich doprowadził do stworzenia minimalnych standardów ochrony praw podejrzanych i
oskarżonych. Jeden z etapów opisywanej ewolucji wyznacza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/ UE z dnia 22
października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami
konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (dalej: dyrektywa
2013/48/UE)2. Dyrektywa ta jako instrument harmonizujący
ustawodawstwa krajowe, powinna zostać implementowana do
prawa wewnętrznego państw członkowskich UE w drodze przyjęcia aktów krajowych o randze ustawy, jak również aktów wykonawczych i administracyjnych (art. 15 wyznacza termin implementacji na 27 listopada 2016 r.).
Prawo dostępu do adwokata początkowo ujęte zostało w art.
6 ust. 3 lit. c Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-

1 Ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego,
Dz. U. 1997 nr 89, poz. 555, z późn zm.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu, Dz. Urz. UE, L 294/1, 6 listopada 2013 r.
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wych wolności (dalej: EKPCz)3. Wskazano w nim, że każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie
kosztów obrony - do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy
wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru
sprawiedliwości. Minimalny standard ochrony w tym zakresie
precyzowały także wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPCz), wśród których można wymienić orzeczenia
w sprawach: John Murray v. Zjednoczone Królestwo (skarga nr
18731/91), Salduz v. Turcja (skarga nr 36391/02), Pischalnikov v.
Rosja (skarga nr 7025/04).
Działania Unii Europejskiej w przedmiotowej materii mają
zatem charakter pochodny w stosunku do regulacji Rady Europy4.
Co istotne, normy minimalne zaproponowane początkowo w ramach III filaru UE, a następnie uregulowane w dyrektywie
2013/48/UE, nie zastępują dorobku Rady Europy, w tym także
ETPCz. Jak stanowi preambuła dyrektywy 2013/48/UE, jej celem
jest rozwinięcie w ramach UE norm minimalnych określonych w
Karcie Praw Podstawowych UE (dalej: KPP)5 oraz EKPC, w
związku z czym dyrektywa „sprzyja (...) stosowaniu Karty, a w
szczególności jej art. 4, 6, 7, 47 i 48, opierając się na art. 3, 5, 6 i 8
EKPC, zgodnie z wykładnią Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, który w swym orzecznictwie regularnie określa standardy w zakresie prawa dostępu do adwokata". Prawo do obrony,
a w tym prawo dostępu do adwokata, wyrażone zostało w art. 48
ust. 2. KPP („każdemu oskarżonemu gwarantuje się poszanowanie prawa do obrony"). Jako prawo podstawowe należy do ogólnych zasad prawa UE, wywodzących się z tradycji konstytucyj-

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i
8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284.
4 J. Barcik, T. Srogosz, Prawo dostępu do adwokata w Polsce w świetle dyrektywy
2013/48/UE, Palestra 2015, nr 7-8, s. 244.
5 Tekst KPP zob. Dz. U. UE 2012 C 326/391.
3
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nych wspólnych państwom członkowskim UE (art. 6 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej)6.
Rozwinięcie minimalnych standardów ochrony określonych w
KPP i EKPCz ma na celu przede wszystkim zwiększenie wzajemnego zaufania do krajowych porządków prawnych, niezbędnego we
wzajemnym uznawaniu orzeczeń w sprawach karnych (preambuła
dyrektywy stanowi o „zaufaniu do adekwatności przepisów innych
państw członkowskich" oraz „zaufaniu do tego, że przepisy te są
prawidłowo stosowane"). Zaznaczenia wymaga fakt, że implementacja dyrektywy w krajowych porządkach państw członkowskich
nie może prowadzić do umniejszania lub ograniczania praw i gwarancji procesowych, zapewnionych na mocy KPP, EKPCz, oraz innych instrumentów prawa międzynarodowego (np. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych7), a także prawa
wewnętrznego (art. 14 dyrektywy), o ile zapewnia wyższy poziom
ochrony8. Prawo dostępu do adwokata należy pojmować w szerszym kontekście umocnienia praw jednostki w postępowaniu karnym w państwach członkowskich UE9. Dyrektywa 2013/48/ UE jest
jednym z aktów prawnych przyjętych w ramach Programu sztokholmskiego „Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli", zatwierdzającego harmonogram działań przewidziany w
rezolucji Rady UE z 30 listopada 2009 r.10 Umocnienie praw procesowych w UE obejmuje w jego świetle następujące środki: 1) tłumaczenie pisemne i ustne, 2) informowanie o prawach i zarzutach, 3)
poradę prawną i pomoc prawną, 4) kontakt z krewnymi, pracodawcami i organami konsularnymi, 5) specjalne zabezpieczenia dla osób
Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. U. UE, C
83/15,30.03.2010 r.
7 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. , Dz. U. 1977 nr 38, poz. 167.
8 J. Barcik, T. Srogosz, jw. s. 244.
9 A. Gajda, Umocnienie praw jednostki w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej a dyrektywa w
sprawie dostępu do adwokata, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i
Prace" 2014, nr l, s. 11-33.
10 Rezolucja Rady UE z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca harmonogramu działań mających na celu umocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym, Dz. U. UE, C 295/1,4 grudnia 2009 r.
6
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podejrzanych lub oskarżonych wymagających szczególnego traktowania, 6) zieloną księgę w sprawie tymczasowego aresztowania.
Dyrektywa 2013/48/UE realizuje środki określone w punkcie trzecim i czwartym, z tym że prawo dostępu do adwokata obejmuje
normy minimalne w zakresie porady i pomocy prawnej w postępowaniu karnym. W dyrektywie dokonano rozróżnienia na dwa rodzaje postępowań: karne oraz dotyczące europejskiego nakazu
aresztowania. Terminologia dyrektywy nie jest zbieżna z klasyfikacją procedury polskiej, która zawiera między innymi wystąpienie
państwa członkowskiego UE, jak i do państwa członkowskiego UE,
o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu
aresztowania (rozdziały 65a i 65b k.p.k.). Co więcej, pojęcie „postępowanie karne" na gruncie dyrektywy 2013/48/UE odnosi się również do postępowania w sprawie tzw. „drobnych przestępstw", które w polskim prawie kojarzyć należy z wykroczeniami11.
W toku negocjacji nad projektem dyrektywy pojawiło się wiele
problemów, nieraz o zasadniczym charakterze12, które po części
wypływały z różnic pomiędzy systemami prawnymi państw członkowskich. Dodatkową trudnością była dynamika orzecznictwa
ETPCz w tym zakresie. Kilka lat wcześniej doszło do przełomowego
orzeczenia Trybunału w sprawie Salduz v. Turcja (skarga nr
36391/02), w którym podkreślono, że prawo do rzetelnego procesu
obejmuje konieczność zapewnienia prawa dostępu do adwokata już
na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego (przesłuchanie przez policję), gdyż złożone wówczas zeznania mogą zaważyć
na wyniku postępowania. Jednym z podstawowych wyzwań było
rozumienie pojęcia „dostępu do adwokata” przez poszczególne
państwa. Jak się okazało, rozdzielenie przedmiotu „prawa do dostępu do adwokata” oraz „pomocy prawnej” na 2 projekty dyrektyw
nie rozwiązało całkowicie problemu. W niektórych państwach prawo dostępu do adwokata jest równoznaczne z jego (choćby tymczasowym) zapewnieniem przez organy procesowe w sytuacji, kiedy
11 J.

Barcik, T. Srogosz, jw. s. 245.
A. Klamczyńska, T. Ostropolski, Prawo do adwokata w dyrektywie
2013/48/UE - tło europejskie i implikacje dla polskiego ustawodawcy, Białostockie
Studia Prawnicze, 2014, nr 15, str. 147-149.
12
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osoba ta nie posiada (jeszcze) własnego obrońcy. Z kolei inne państwa rozumieją prawo dostępu do adwokata jako sposobność zaoferowaną uczestnikowi postępowania, z której może (bądź nie) skorzystać. Ta grupa państw ściśle oddziela kwestię prawa dostępu do
adwokata (z którego skorzystanie ma charakter potencjalny, zależny
od podjęcia inicjatywy przez samą osobę zainteresowaną) od pomocy prawnej (jako „gwarancji” uzyskania dostępu), która jest uznawana za całkowicie odrębną instytucję. Kolejnym problemem było
określenie momentu, od którego prawo dostępu do adwokata znajduje zastosowanie. O ile orzeczenie Salduz pokazało , że prawo to
przysługuje już na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego, to w dalszym ciągu nie było jasne powiązanie pomiędzy
uzyskaniem statusu podejrzanego a możliwością korzystania z tego
prawa. Sam moment uzyskania określonego statusu procesowego
różnił się w prawodawstwach poszczególnych państw, odmienny
mógł być również sposób powiadomienia danej osoby o jej roli procesowej, które miałoby aktualizować przedmiotowe prawo. Kwestią
związaną z zakresem obowiązywania dyrektywy było również
określenie wyjątków odnoszących się do tzw. drobnych przestępstw. Dotyczyło to w szczególności wykroczeń drogowych. Część
negocjacji była poświęcona dostępowi do adwokata w trakcie niektórych czynności dowodowych, które część państw całkowicie
kwestionowała. Jedną z propozycji, która jednak nie zyskała uznania, było wprowadzenie uzależnienia dopuszczenia adwokata do
udziału w czynności od jej niepowtarzalnego charakteru oraz niebezpieczeństwa utraty lub zniekształcenia dowodu w razie zwłoki.
Górę wzięło jednak rozwiązanie wskazania wprost czynności, przy
których prawo dostępu do adwokata znajdzie zastosowanie. Najbardziej sporna okazała się możliwość odstępstwa od prawa do poufności w kontaktach z adwokatem. Chociaż powszechnie zgadzano
się, że poufność jest nieodłącznym elementem prawa dostępu do
adwokata i nie może być ograniczona w ten sam sposób jak inne
jego aspekty, to prowadzono spór co do tego, czy wyjątki powinny
być w tym przypadku dopuszczalne. Kwestia ta była granicą kompromisu dla Parlamentu Europejskiego, który kładł nacisk na konieczność absolutnego charakteru tego prawa. Pierwotny projekt
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Komisji wytyczył również kierunek dyskusji nad kwestią zrzeczenia
się prawa dostępu do adwokata. Projektodawca (opierając się częściowo na orzecznictwie ETPCz), przyjął założenie, że sam fakt niewykonywania uprawnienia nie może świadczyć w dorozumiany
sposób o tym, że strona nie zamierza z niego korzystać, lecz konieczne jest złożenie wyraźnego oświadczenia, którego warunki
miały być uzgodnione w dyrektywie. Prekursorskim elementem
dyrektywy było zapewnienie prawa dostępu do adwokata w toku
procedury europejskiego nakazu aresztowania ( dalej: ENA), mając
na uwadze, że wątek ten nie jest objęty art. 6 EKPCz. Komisja dążyła
do zapewnienia tego prawa zarówno w państwie wydającym, jak i
wykonującym ENA, podczas gdy większość państw członkowskich
kwestionowała taką zasadność w państwie wydającym. Wskazywano na niejasną rolę, jaką miałby odgrywać adwokat w tym państwie
oraz fakt, że osoba ścigana i tak będzie miała możliwość obrony w
prowadzonym tamże postępowaniu głównym, po jej przekazaniu.
Wiele kontrowersji wzbudziła także kwestia konsekwencji naruszenia prawa dostępu do adwokata. W projekcie Komisji proponowano
zasadniczy zakaz korzystania z dowodów uzyskanych w warunkach odmowy dostępu do adwokata, z wyjątkiem nadzwyczajnych
okoliczności, w których wykorzystanie takich dowodów nie naruszy
prawa do obrony. Takie podejście było nie do zaakceptowania dla
części państw członkowskich (w szczególności skandynawskich), w
których nie ustanawia się ścisłych reguł dowodowych oraz nie zakreśla precyzyjnie skutków ich naruszenia, pozostawiając bardzo
szeroki zakres uznania sędziowskiego. Istniała również praktycznie
jednomyślność państw członkowskich co do braku zasadności obejmowania prawem do adwokata możliwości kontroli warunków zatrzymania osoby. Ostatecznie po 2 latach trudnych negocjacji dyrektywa 2013/48/UE Parlamentu Europejskiego i Rady o prawie dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w ramach procedury
europejskiego nakazu aresztowania oraz o prawie do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności, a także do komunikowa-
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nia się z osobami trzecimi i władzami konsularnymi osób pozbawionych wolności, została przyjęta w dniu 22 października 2013 r.13.
Dyrektywa 2013/48/UE reguluje prawo dostępu do adwokata oraz poufność kontaktów z adwokatem (art. 3 i 4), prawo do
poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności oraz komunikowania się z osobami trzecimi w przypadku pozbawienia
wolności (art. 5 i 6), prawo do komunikowania się z organami
konsularnymi (art. 7), ogólne warunki czasowych odstępstw (art.
8), uprawnienie zrzeczenia się praw (art. 9), prawo dostępu do
adwokata w ramach ENA (art. 10), pomoc prawną z urzędu (art.
11) oraz środki w przypadku naruszenia praw (art. 12). Dyrektywa ma zastosowanie do postępowania karnego (z wyjątkami
wskazanymi w motywie 13. preambuły) oraz procedury wykonania ENA. Termin „postępowanie karne” stosowany na gruncie
dyrektywy obejmuje także „drobne przestępstwa”. Jednak w
przypadku, gdy za „drobne przestępstwo” możliwe jest nałożenie
sankcji przez organ inny niż sąd właściwy w sprawach karnych,
do którego istnieje jednak droga odwoławcza (art. 2 ust. 4 lit. a)
lub nie ma możliwości orzeczenia za nie kary pozbawienia wolności (art. 2 ust. 4 lit. b), prawa przyznane w dyrektywie stosuje się
jedynie na etapie postępowania przed sądem. Motywy 16. i 17
preambuły wymieniają przykładowo „drobne przestępstwa”, w
odniesieniu do których stosowanie praw z dyrektywy uzasadnione jest jedynie na etapie postępowania przed sądem.
Prawo dostępu do adwokata w postępowaniu karnym uregulowane jest w art. 3 dyrektywy 2013/48. Jego treść i interpretację wiązać należy z utrwaloną linią orzeczniczą ETPCz w sprawach dotyczących dostępu do adwokata w początkowej fazie postępowania karnego. Trybunał strasburski podkreślał, że art. 6
EKPCz zobowiązuje państwa do zapewnienia, by podejrzany miał
prawo dostępu do pomocy prawnika w początkowym stadium
postępowania karnego, to jest na pierwszym przesłuchaniu podejrzanego przez organy ścigania (John Murray v. Zjednoczone Królestwo, Salduz v. Turcja). W wyroku Dayanan v. Turcja (skarga nr 7377/03) ETPCz
13

Tamże.
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wspomniał, że skuteczna obrona może wiązać się z koniecznością
pomocy prawnej z urzędu od chwili zatrzymania. Standard wykształcony w orzecznictwie ETPCz zainspirował treść art. 3 ust. 2 i
3 dyrektywy, który to przepis prawo dostępu do adwokata łączy z
najwcześniejszą spośród następujących czynności: przesłuchaniem przez organy ścigania lub sąd, okazaniem w celu rozpoznania, konfrontacją, eksperymentem procesowym polegającym na
odtworzeniu przebiegu przestępstwa, pozbawieniem wolności,
stawiennictwem przed sądem karnym. Dyrektywa kładzie nacisk
na prawo dostępu do adwokata w najbardziej newralgicznym z
punktu widzenia gwarancji procesowych podejrzanego przedziale czasowym postępowania karnego. Dotyczy to sytuacji, gdy po
zatrzymaniu podejrzany, który nie ustanowił wcześniej obrońcy,
zdany jest tylko i wyłącznie na decyzje dysponującego nim organu procesowego. Problem powstaje przede wszystkim wtedy, gdy
podejrzany nie był uprzednio, w razie ewentualnego zatrzymania,
przygotowany do niezwłocznego skontaktowania się z obrońcą.
Obrońca ustanowiony tymczasowo przez rodzinę może nie zdążyć, z powodu niezależnych od siebie okoliczności, z podjęciem
odpowiednich czynności, a w tym ze skontaktowaniem się z
klientem, do czasu rozpoczęcia pierwszego przesłuchania14.
Moment, od którego aktualizuje się prawo dostępu do adwokata, wyznaczany jest z jednej strony uzyskaniem statusu podejrzanego lub oskarżonego (art. 2 ust. 1dyrektywy), z drugiej –
przeprowadzeniem czynności przez właściwe organy (art. 3 ust. 2
w zw. z art. 2 ust. 1 dyrektywy). Czynności, o których dyrektywa
wspomina, to przesłuchanie przez policję i inne organy postępowania, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, okazanie, odtworzenie przebiegu zdarzenia i konfrontacja, a także wezwanie do
stawiennictwa przed sądem. Podjęcie przez organ którejkolwiek z
tych czynności jako pierwszej powoduje powstanie prawa dostępu do adwokata. Zakres prawa dostępu do adwokata określa z
kolei art. 3 ust. 3 dyrektywy. Przepis wskazuje, że prawo to obejmuje prawo do spotkania z nim na osobności i komunikowania
14
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J. Barcik, T. Srogosz, jw. s. 245.

się, prawo do „skutecznego” udziału adwokata w przesłuchaniu,
a także w trakcie okazania, konfrontacji oraz odtworzenia przebiegu zdarzenia.
Posługując się terminem „prawo dostępu do adwokata” oraz
wprowadzając możliwość zrzeczenia się tego prawa (art. 9), dyrektywa nie wprowadza obowiązku spotkania i komunikowania
się z adwokatem (art. 3 ust. 3 lit. a), ani też jego obowiązkowej
obecności w trakcie wskazanych czynności (art. 3 ust. 3 lit. b i c),
lecz uzależnia je od woli podejrzanego (oskarżonego). Jeżeli ten
nie zrzeka się swojego prawa, właściwe organy powinny umożliwić mu nawiązanie kontaktu z adwokatem (zgodnie z art. 3 ust. 4)
oraz jego udział w tych czynnościach. Traktują o tym szerzej motywy 27. i 28. dyrektywy. Rozróżnia się tam charakter obowiązków państw w zależności od tego, czy podejrzany lub oskarżony
przebywa na wolności. Wobec przebywających na wolności państwa powinny „dokładać starań”, aby ułatwić im dostęp do adwokata, np. poprzez upowszechnienie informacji o prawie, o danych kontaktowych adwokatów. Wskazuje się jednak, że nie należy wymagać od państw członkowskich aktywnego zapewniania,
aby podejrzani lub oskarżeni, którzy nie zostali pozbawieni wolności, korzystali z pomocy adwokata, jeżeli sami nie zapewnili
sobie takiej pomocy. W odniesieniu do pozbawionych wolności
podejrzanych lub oskarżonych obowiązki te określone są inaczej.
W pierwszym rzędzie kładzie się nacisk na „skuteczne” skorzystanie z prawa dostępu do adwokata przez pozbawionych wolności. W tym względzie w motywie 28 dyrektywy przewiduje się
wprowadzenie niezbędnych rozwiązań, aby zapewnić takim osobom możliwość skutecznego korzystania z prawa dostępu do adwokata, w tym zorganizować pomoc adwokata, jeśli osoby te nie
posiadają adwokata i jeśli nie zrzekły się tego prawa.
Co do zasady, organy powinny umożliwić podejrzanym i
oskarżonym skorzystanie z prawa do adwokata. Jedynie w wyjątkowych przypadkach organy mogą odmówić kontaktu z adwokatem lub przeprowadzenia czynności w jego obecności, jeżeli podyktowane jest to pilną potrzebą zapobieżenia zagrożeniu dla życia, zdrowia i wolności człowieka, a także istotnemu uszczerbko157

wi dla postępowania karnego (art. 3 ust. 6 dyrektywy). W przypadku zaistnienia wspomnianych zagrożeń, zgodnie z motywami
31 i 32 preambuły można przesłuchać osobę bez obecności adwokata, jeśli zapewni się jej odpowiednie gwarancje, jednak przesłuchanie to powinno być ograniczone do uzyskania niezbędnych
informacji mogących zapobiec powstaniu określonych skutków
dla życia lub zdrowia, lub dla materiału dowodowego. W sytuacji
zatem, gdy organy prowadzące postępowanie chciałyby przesłuchać osobę na okoliczności popełnienia czynu w zakresie wykraczającym poza uzyskanie informacji koniecznych do zabezpieczenia dowodów i ochrony osób, a osoba nie zrzekła się swojego
prawa do adwokata, przesłuchanie takie powinno odbyć się z jego
udziałem.
Z uwagi na przewidziane w art. 2 ust. 4 dyrektywy wyłączenia dyrektywa powinna być stosowana – w odniesieniu do
„drobnych przestępstw” - bądź to wyłącznie na etapie postępowania przed sądem (w przypadku wykroczeń, za które policja lub
inny uprawiony organ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu
karnego – art. 2 ust. 4 lit. a) lub za które nie grozi kara aresztu –
art. 2 ust. 4 lit. b), bądź też również w toku czynności wyjaśniających (w pozostałych przypadkach wykroczeń). Dyrektywa
2013/48/UE nie ogranicza się jedynie do gwarancji procesowych
podejrzanego i oskarżonego w rozumieniu art. 71 k.p.k. Określone
w niej prawo dostępu do adwokata z perspektywy polskiej procedury jawi się jako prawo o szerokim zasięgu podmiotowym.
Dotyczy ono również: 1) osoby podejrzanej, o której mowa w art.
74 § 3 k.p.k., 2) osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, o
której mowa w art. 54 § 5 Kodeksu postępowania w sprawach o
wykroczenia (k.p.w.)15 (o ile za wykroczenie grozi kara aresztu),
3) obwinionego, o którym mowa w art. 20 k.p.w.
Jak wskazano wyżej, dyrektywa ma zastosowanie zarówno
wobec osób, którym postawiono zarzut, jak też podjęto czynności
wskazujące na fakt podejrzenia ich o popełnienie czynu. Na gruncie prawa polskiego, prawa określone w dyrektywie powinny
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia, Dz. U. 2001 nr 106 poz. 1148 ,z późn. zm.
15
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mieć w związku z tym zastosowanie nie tylko do podejrzanego,
wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub bez wydania takiego postanowienia przesłuchano w charakterze podejrzanego (art. 71 § 1, art. 308, art. 325g k.p.k.), czy do
oskarżonego (art. 71 § 2 k.p.k.), ale również do osoby podejrzanej,
której nie został przedstawiony jeszcze zarzut, jednak przeprowadza się z jej udziałem czynności w celu potwierdzenia przypuszczeń co do popełnienia przez nią czynu, bądź też wykluczenia jej z
kręgu potencjalnych sprawców (art. 74 § 3 k.p.k.). Ponadto z uwagi na fakt, iż dyrektywę stosować się będzie również do wykroczeń, z praw przewidzianych w dyrektywie korzystać powinna:
osoba, wobec której prowadzone są czynności wyjaśniające i która
w ich trakcie może zostać poddana określonym czynnościom (art.
54 § 5 k.p.w.) oraz która może być przesłuchana po powiadomieniu jej o zarzutach (art. 54 § 6 k.p.w.).
Dyrektywa 2013/48/EU zawiera także regulacje w przedmiocie dostępu do obrońcy w trybie europejskiego nakazu aresztowania. Dyrektywa przewiduje prawo do adwokata zarówno w państwie wydania, jak i wykonania ENA. O ile jednak określa ona sposób wykonywania prawa do adwokata w państwie wykonania
ENA, o tyle nie czyni tego w przypadku państwa wydania ENA.
Zdecydowano się na pozostawienie w tym zakresie swobody państwom członkowskim jako kompromisowego rozwiązania w świetle
podnoszonych przez nie wątpliwości odnośnie celowości, skuteczności i kosztów związanych z realizacją prawa dostępu do adwokata
w państwie wydania ENA w związku z jego wykonaniem. Uzgodniono jedynie, że osoba poszukiwana na podstawie ENA będzie
mieć prawo do wyznaczenia adwokata w państwie wydania na
podstawie informacji przekazanych jej w tym celu przez organ państwa wydania ENA (art. 10 ust. 5 dyrektywy). Celem wyznaczenia
adwokata w państwie wydania jest zapewnienie pomocy adwokatowi w państwie wykonania (art. 10 ust. 4). Pomoc taka może ostatecznie przyczynić się do odstąpienia od wykonania ENA (osoba
dobrowolnie stawi się przed organami w państwie wydania ENA), a
w konsekwencji do oszczędności kosztów.
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Prawo dostępu do adwokata w państwie wykonania ENA
różni się od przyznanego w toku zwykłego postępowania karnego. Wynika to z odmiennych celów obydwu postępowań. W przeciwieństwie do zwykłego postępowania w trakcie ENA nie ustala
się odpowiedzialności osoby ściganej i nie przeprowadza w tym
celu czynności dowodowych (tj. okazanie, konfrontacja czy odtworzenie przebiegu zdarzenia), tak więc nie przewiduje się
udziału adwokata w takich czynnościach. Prawo do adwokata w
państwie wykonania ENA przysługuje z momentem zatrzymania
osoby objętej ENA i obejmuje uprawnienie do poufnych spotkań i
komunikowania się z adwokatem oraz do obecności adwokata w
trakcie przesłuchania przez sąd (art. 10 ust. 2). Dyrektywa w art. 4
wprowadza bezwzględną poufność kontaktów z adwokatem w
każdej formie: spotkań, korespondencji, rozmów telefonicznych
oraz innych form dopuszczalnych na gruncie krajowym. Przepis
ten nie przewiduje żadnych ograniczeń tej zasady. W motywach
33 i 34 preambuły dyrektywa definiuje jednocześnie pewne działania, które należy uznać za dopuszczalne i nie naruszające tej zasady. Zachowań tych nie można jednakże utożsamiać z odstępstwami od poufnych kontaktów z adwokatem. Zasada ta powinna
być stosowana tak w ramach postępowania karnego, jak i w trybie
ENA (art. 10 ust. 3).
Obowiązujące w Polsce przepisy prawa zapewniają już
obecnie realizację prawa dostępu do adwokata w sytuacji, gdy
Polska jest zarówno państwem wydania, jak i wykonania ENA. W
sytuacji, gdy Polska jest państwem wydania, a więc toczy się w
kraju postępowanie karne skierowane przeciwko osobie objętej
ENA, do kontaktu z adwokatem i jego udziału w czynnościach
zastosowanie mają przepisy ogólne k.p.k., tj. art. 244 § 2, art. 245 §
1, art. 73 k.p.k. – w zakresie pozbawienia wolności, jak też m.in.
art. 79, art. 80 – w zakresie obowiązkowego udziału obrońcy w
rozprawie. W przypadku, gdy Polska jest państwem wykonania
ENA, zastosowanie mają przepisy ogólne dotyczące kontaktu z
adwokatem lub obrońcą w przypadku pozbawienia wolności, jak
również udziału obrońcy w przesłuchaniu przed sądem (art. 607l
§ 1 k.p.k.). Wprowadzenia dodatkowych przepisów może wyma160

gać jednak przewidzenie możliwości wymiany informacji między
organami państwa wykonania i wydania ENA oraz osobą objętą
ENA w celu ułatwienia jej wyznaczenia adwokata w państwie
wydania.
Dokonujący się proces harmonizacji prawa karnego procesowego w UE bardzo mocno wpływa na prawa podstawowe jednostki. Jednostka w ramach tego procesu uzyskuje szczególny
status prawny. Dzięki przyjęciu Dyrektywy prawa w niej zawarte
będą skuteczniej stosowane, gdyż zostaną zharmonizowane między państwami członkowskimi UE. Prawa przysługujące osobie
podejrzanej lub oskarżonej w zakresie korzystania z prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym nie będą już tylko iluzoryczne. Jednostka (podejrzany lub oskarżony) będzie wiedziała,
w jakiej sytuacji się znajduje. Jej prawa są tym samym bardziej
widoczne i bardziej dostępne. Ponadto Dyrektywa będzie mogła
stać się także przedmiotem wiążącej wykładni dokonywanej
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Streszczenie
Artykuł opisuje uregulowania dyrektywy unijnej dotyczącej
prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej. Celem opisywanej dyrektywy jest zagwarantowanie
praw osób podejrzanych i oskarżonych w szerokim dostępie do
pomocy adwokata. Dyrektywa potwierdza prawo podejrzanych
na terenie całej UE do kontaktu z adwokatem od momentu zatrzymania do zakończenia postępowania karnego. W artykule zaprezentowano w sposób syntetyczny genezę dyrektywy, proces
legislacyjny i analizę jej treści.
Pojęcia kluczowe: adwokatura, prawo dostępu do adwokata
w Unii Europejskiej, umocnienie praw procesowych jednostki,
harmonizacja prawa procesowego w Unii Europejskiej
Summary
The right of access to a lawyer compared to The European Union Standards
The article describes the regulations of the EU directive on the
right of access to a lawyer in criminal proceedings throughout the Eu161

ropean Union. The objective described the directive is to ensure the
rights of suspects and defendants in a wide access to a lawyer. The
Directive confirms the right of suspects throughout the EU for access
to a lawyer from the moment of arrest until the end of criminal proceedings. The article presents in a synthetic way genesis of the Directive, the legislative process and the analysis of its content.
Key words: advocacy, the right of access to a lawyer in the
EU, strengthening of individual precess rights, harmonization of
procedural law in the EU.
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Piotr Chmiel

Grupa Wyszehradzka drogą do Europy wiernej tradycji
Wstęp
„Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i
wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie
zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się
od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem” (Św. Atanazy, biskup, List 1 do Serapiona). Słowa te
wprawdzie napisane w oddalonej historii od współczesności
wciąż mają swą wymowę i aktualność. Nie sposób wyobrazić sobie życia bez historii czy bez tradycji. Te dwie wartości splatają się
ze sobą niczym pierścień czyniąc jeden istotny element. Odcinanie
się od korzeni prowadzi zwykle do zguby człowieka czy narodu.
Mądrość ludzka szanuje to co stanowi historię, przeszłość i dlatego każdy naród stara się uszanować historię, swoją przeszłość poprzez różne formy pamięci. W Dekalogu patrioty czytamy m.in.
„Kochaj swoją ojczyznę, szanuj i poznawaj polską historię, próbuj
zrozumieć otaczającą Cię rzeczywistość, wierz w przyszłość Polski”. Znane słowa Józefa Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje
swojej przeszłości nie jest godzien teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”, oddają istotę rzeczy. To właśnie nasza historia, przebyte razem chwile oraz wspólne doświadczenia cementują ludzkie przyjaźnie oraz scalają w jeden organizm narody. Jeżeli wymazalibyśmy całkowicie naszą przeszłość, bylibyśmy osobami bez swojej
tożsamości, które dryfują w swoim życiu, nie wiedząc skąd przyszły i dokąd zmierzają.
To właśnie na przeszłości każdy z nas buduje swoją teraźniejszość w odniesieniu do swoich doświadczeń z poprzednich
lat, a w codziennych czynnościach, które wykonuje, widzi swoją
przyszłość. Ten połączony ściśle ze sobą łańcuch przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości jest całkowicie naturalny i tworzy
jedną całość. Zachwianie jednego z tych elementów narusza harmonię w naszym życiu. Podobnie rzecz się ma w życiu całych
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zbiorowości. Jeżeli zignorujemy naszą historię, skażemy ją na zapomnienie, uznamy za anachronizm, to w jaki sposób ocenimy
teraźniejszość jaka nas otacza i w jaki sposób obierzemy kurs na
naszą przyszłość? Brak punktu odniesienia uniemożliwia taką
czynność. Poznawanie przeszłości, korzystanie z dorobku naszych
przodków pozwala nam wyciągać wnioski – umożliwia czerpać z
najlepszych, sprawdzonych rozwiązań oraz jednocześnie unikać
błędów popełnionych przez naszych rodziców i dziadków. Historia jest niezgłębioną skarbnicą ludzkich doświadczeń.
1. Czym jest tradycja?
Żyjemy dziś w świecie, w którym część ludzi chce się odciąć
od tradycji i zbudować społeczeństwo według nowych zasad, ponieważ tradycja stoi rzekomo na drodze postępu. Taki pomysł nie
jest współczesnym odkryciem, bo ma swoją historię w pomysłach
realizowanych przez władców, usiłujących narzucić siłą swoją wizję świata, niszcząc jednocześnie tradycje ludów, które zniewolili.
Termin tradycja używany jest w wielu kontekstach i precyzowany jest różnorako. Termin „Tradycja” nie jest bynajmniej nostalgicznym przylgnięciem do czcigodnych reliktów przeszłości.
tradycja jest najczęściej określana tym do czego odwołuje się Kościół w swoim nauczaniu, do niej także powinno się sięgać szukając źródeł wiary. Od samego początku Kościoła widoczna jest w
nim troska o wierność tradycji przekazanej przez Apostołów. Tak,
w rzeczy samej, tradycja to wielka cnota. Stąd też tradycja wskazuje na specyficzny rodzaj tożsamości człowieka i wyróżnia go
spośród tych, którzy do niej nie należą. W Kościele katolickim i
prawosławnym, obok Pisma św., Tradycja jest drugim źródłem
objawienia. Podobnie w islamie takimi źródłami są Koran, jako
księga święta i Sunna, będąca zapisem słów i czynów Mahometa i
stanowiąca tradycję koraniczną. Tradycja chrześcijańska wywarła
decydujący wpływ na kształtowanie się cywilizacji europejskiej, w
której nadal żyjemy1.

Zob. G. Kramarek., Tradycja biblijna w literaturze polskiej. Bibliografia opracowań. Wiek XX, Lublin 2004
1
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W zasadzie – oczywiście z pewnych punktów widzenia – zasługuje ona, by poprzedzać rodzinę i własność. W dzisiejszych czasach
tradycja bowiem broni fundamentów cywilizacji, przede wszystkim
najdoskonalszej z możliwych – cywilizacji chrześcijańskiej.
Czym właściwie jest tradycja? Najogólniej mówiąc to: "Przekazywanie z pokolenia na pokolenie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania albo postępowania, wydarzeń z przeszłości traktowanych jako historia (choć niesprawdzalnych), umiejętności artystycznych, rzemieślniczych
itd."2. Jest więc tradycja sumą poglądów, wierzeń, zasad postępowania, obyczajów i kultury, przyjętą przez rodzinę, grupę społeczną czy etniczną, ale jest ona również podstawą cywilizacji jakiegoś obszaru świata czy osób po nim rozsianych, identyfikujących się z nią3.
Jest nie tylko w narodzie polskim wiele świąt, zwyczajów
otoczonych tradycją. Wielu Polaków podtrzymuje tradycję świąt
Bożego narodzenia, Świąt Wielkanocnych i wiele innych tradycji
podobnie jak to czynią narody sąsiedzkie. My Polacy mamy dużo
tradycji związanych z obchodami różnorakich świąt oraz przyrządzaniem potraw.
Jakie znaczenie ma tradycja dla człowieka? Jaką wartość ma
dla nas historia? Każdy ma inne poglądy na owe tematy. Dla jednych ludzi tradycja jest czymś ważnym i pielęgnowanym, a dla
innych nie ma konkretnego znaczenia. Podobnie też rzecz ma się z
historia w która tradycja jest wkomponowana. Możemy więc
śmiało powiedzieć, że historia i tradycja odgrywają bardzo duże
znaczenie dla ludzi. Mają one wielką i niezniszczalną wartość.
Historia i tradycja będzie budowana i zmieniana przez następne
pokolenia. Dużo również zależy od tego jaki my stosunek będziemy mieli do tych tematów.
Zapewne wyrazem wierności tradycji jest zespół państwa
tworzących tzw. Grupę Wyszehradzką. To narody skupione w
tych państwach zawsze wierne były odwiecznej aksjologii na funPor. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd.
Muza, Warszawa 2000
3 Tamże
2
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damencie którym powstawały, rozwijały się i podejmowały
współpracę z innymi nacjami. Powstały sojusz przed 25 laty przyczynił się do wielokrotnego budzenia świadomości Europy o jej
początkach, o jej fundamentach.
Na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do opinii i ocen bliskich naszym tradycjom, a nie nowym pomysłom, które usiłują
zburzyć stary porządek i uczynić świat innym, bez gwarancji, że
będzie on lepszy. Najwięcej sprzeciwów ze strony przeciwników
tradycji budzi dzisiaj wpływ chrześcijańskiej tradycji, wynikającej
z objawienia Bożego, na oceny moralne dotyczące wartości życia,
instytucji małżeństwa i rodziny, zaś generalnie, uznawanie zasad
etyki normatywnej, czyli istnienia naturalnego, niezmiennego
prawa moralnego i zakorzeniona w tej tradycji wolność człowieka,
ściśle powiązana z odpowiedzialnością4.
Wspólnota Wyszehradzka w kontekście tradycji może brzmi
niezbyt doniośle i prawdziwie. Wspólnota ta bowiem to „ciało”
dosyć młode, które w tym roku przeżywa dopiero 25-lecie istnienia.
Analizując natomiast historię i tradycję poszczególnych członków
tej wspólnoty sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. Każdy z
czterech narodów wspólnoty ma swoją własną historię, kulturę i
tradycję. Tym bogactwem ubogaca całą wspólnotę Unii Europejskiej, co nie zawsze spotyka się to z pełnym zrozumieniem. Czy
rzeczywiście Grupa Wyszehradzka ma na celu wzbogacania całej
wspólnoty UE, czy tylko dokonuje się to siłą faktów i rzeczy. To
oddziaływanie stanowi dla niektórych polityków problem z racji na
poglądy liberalne, zbyt modernistyczne. Pomimo, że założenia w
UE są założeniami szanującymi poglądy, kulturę innych państw,
nie zawsze tak się to dzieje. Co pewien czas jesteśmy świadkami
nieporozumień także i w tym zakresie. Na przyjęcie tradycji, kultury przeszłości wielu politykom nie pozwala styl laickiego życia a
niekiedy wręcz wrogiego wobec wartości chrześcijańskich.

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/925639,czy-warto-szanowactradycje,id,t.html (05.06.2016)
4
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2. Założenia Wspólnoty Państw Wyszehradzkich
Grupa Wyszehradzka, w skład której wchodzą Polska, Węgry,
Czechy i Słowacja jest nieformalną regionalną formą współpracy,
którą łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura
oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych
oraz wolnorynkowej gospodarki.
Początki współpracy krajów środka Europy sięgają początków XIV w. Już w roku 1335 Zamek Wyszehradzki, ówczesna siedziba królów Węgier, stał się miejscem zjazdu królów Polski,
Czech i Węgier. Postanowili oni ściśle ze sobą współpracować na
polu zarówno polityki, jak i handlu, inspirując w ten sposób swoich następców do późniejszego pomysłu inicjatywy środkowoeuropejskiej. Tu ma swoje korzenie nazwa ugrupowania regionalnego, jakim jest Grupa Wyszehradzka, która została powołana 656
lat później przez prezydenta Czechosłowacji, Vaclava Havla, premiera Węgier, Jozsefa Antalla i prezydenta Polski, Lecha Wałęsę5.
Po przełomie politycznym 1989 r. Polska, Czechosłowacja i
Węgry podjęły próbę ułożenia swych wzajemnych stosunków na
zasadach partnerskich. Zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej,
jak i politycznej nie nastąpiło to od razu. Podczas spotkania w
Wyszehradzie w lutym 1991 r. przywódcy podpisali Deklarację o
współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji
europejskiej.
Główne powody współpracy wyszehradzkiej wynikają nie
tylko z geograficznego sąsiedztwa tych czterech krajów. Grupa
odzwierciedla wysiłki krajów regionu środkowoeuropejskiego w
zakresie współpracy dotyczącej wielu wspólnych działań w ramach ogólnie pojętej integracji europejskiej. Czechy, Węgry, Polska i Słowacja od zawsze były częścią pewnej wspólnoty o tych
samych korzeniach cywilizacyjnych i kulturowych, jak również

P. Andrzejewski, M. Szczepaniak, Państwa Grupy Wyszehradzkiej – obraz gospodarczy, „Przegląd Zachodni” 1995, nr 4, s. 57
5
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wartościach religijnych i intelektualnych, które pragną zachowywać i umacniać6.
3. Wspólny cel i zadania
Wiemy doskonale, że Grupa Wyszehradzka nie ma żadnych
rozbudowanych struktur jak to wygląda w wielu organizacjach
czy instytucjach np. europejskich, tzn. Unii Europejskiej. Jedyną jej
instytucją pozostaje Sekretariat Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego z siedzibą w Bratysławie. Powołany w 2000 roku Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund, tzw. IVF) służy przezde wszxytskim wzmacnianiu
inicjatyw obywatelskich i działalności organizacji pozarządowych
w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Fundusz wspiera organizacje
pozarządowe poprzez liczne granty dla programów w dziedzinie
kultury, nauki i edukacji oraz wspomaga wymianę pomiędzy
młodymi ludźmi, współpracę przygraniczną i promocję turystyki.
Przydziela również różne formy stypendiów7. Roczny budżet
Funduszu wynosi 5 milionów euro, na które łożą rządy wszystkich czterech krajów. Działania współfinansowane przez Fundusz,
choć rzadko trafiają na pierwsze strony gazet, są niezwykle ważne
dla zwiększenia wiedzy państw V4 o sobie nawzajem. To, by Czesi, Polacy, Słowacy i Węgrzy poznali swoją historię i kulturę, jest
podstawą funkcjonowania Wyszehradu jako wspólnoty regionalnej. Ciągle jeszcze zbyt często rządzą stereotypy i uprzedzenia,
jednak organizowanie spotkań, wykładów, letnich uniwersytetów,
festiwali (np. Festiwal Wyszehradzki, Lubuskie Lato Filmowe) czy
chociażby najskromniejszych koncertów pozwala skutecznie z
nimi walczyć. W 2002 r. podjęto decyzję o utworzeniu Wyszehradzkiego Funduszu Stypendialnego. Współpraca wyszehradzka
M. Stolarczyk, Europa Środkowa w polityce zachodniej Niemiec u schyłku XX
wieku, [w:] Europa Środkowa jako obszar interesów regionalnych, red. J. Przewłocki, Katowice 1999, s. 16-17; M. Szczepaniak, Współpraca gospodarcza państw
Grupy Wyszehradzkiej. Trzy lata funkcjonowania CEFTA, „Przegląd Zachodni”
1996, nr 3, s. 45.
6

7

https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/grupa_wyszehrad
zka/miedzynarodowy_fundusz_wyszehradzki/ (05.06.2016)
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cieszy się więc coraz większym zainteresowaniem ze strony społeczeństw czterech krajów8.
Kolejne impulsy Wspólnocie Wyszehradzkiej dały Komisja
Europejska, rekomendując 15 lipca 1997 r. Polskę, Czechy i Węgry
do rozmów w sprawie członkowstwa w Unii Europejskiej, a następnie Rada Europejska, decydując 12-13 grudnia 1997 r. w Luksemburgu o rozpoczęciu z nimi negocjacji akcesyjnych9. Możliwość osiągnięcia przez trzy państwa identycznych celów strategicznych okazała się czynnikiem sprzyjającym stopniowej odbudowie ich wspólnego interesu politycznego. W odbudowie tego
interesu nie brała udziału Słowacja10. Grupa Wyszehradzka walczy o wzmocnienie tożsamości Europy Środkowej w ramach Unii
Europejskiej i promuje współpracę regionalną krajów środkowoeuropejskich11.
Wspólne doświadczenia z totalitaryzmem motywują kraje
Czworokąta do poszukiwania sposobów wspomagania procesów
demokratyzacji na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii, jak też w krajach Bałkańskich, a mianowicie w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii i Czarnogórze, Kosowie, Macedonii i Albanii. Tak więc
droga tej grupy krajów znaczy innym drogę ku swojej tożsamości
i przypominają o wierności tradycji.
Zamiarem V4 jest wkład w budowę bezpieczeństwa europejskiego, opartego na skutecznej, uzupełniającej się oraz wzajemnie
wspierającej kooperacji i koordynacji w ramach istniejących instytucji europejskich, jak również transatlantyckich. Uważam, że
największe zagrożenie dla działalności Grupy stanowi nie tyle
brak własnej, sprecyzowanej drogi w Unii, a wpływ bieżącej koniunktury politycznej w krajach członkowskich na działalność V4.

Tamże
P. Bukalska, Nowa Grupa Wyszehradzka w nowej Unii Europejskiej – szanse i
możliwości rozwoju, „Punkt Widzenia” VI 2003, s. 6)7.
10 M. Szczepaniak, Odrodzenie Grupy Wyszehradzkiej (19972001), „Przegląd
Zachodni” 2002, nr 1, s. 36.
11 Zob. K. Gawron-Tabor., Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie
integracji europejskiej w latach 1989-2009, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014
8
9
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4. Oczekiwania i wkład V4 do UE
Nie trzeba nikogo przekonywać, że każdy kraj, każdy naród
ma swoje bogactwo nie tylko w zasobach naturalnych, ekonomicznych, ale przede wszystkim w swej tradycji, kulturze, duchowości.
Analizując historię poszczególnych narodów wchodzących w skład
V4 łatwo dostrzec owe bogactwo, które posiadają te kraje. Każdy z
nich pielęgnuję owe bogactwo w przekonaniu, że stanowi ono fundament teraźniejszości i przyszłości12.
Mówić o ubogaceniu UE przez kraje V4 należy uwzględnić
nie tylko kwestie gospodarcze, handel, rynek pracy, a więc to
wszystko co się łączy z ekonomią, ale koniecznym jest pochylenie
się nad tym, co stanowi siłę narodu, wspólnoty, każdego człowieka, a tą wartością jest siła ducha. Migracja pomiędzy narodami,
szeroko pojęta współpraca na płaszczyźnie religijnej, kulturowej
przynosi wiele wspaniałych owoców. Nie można też nie wspomnieć o budowaniu przyjaźni pomiędzy tymi narodami a szczególnie młodym pokoleniem w ramach realizowanych programów
edukacyjnych, wymiany grup młodzieżowych13. Przykładów z
ostatnich lat jest wiele. Poznawanie wzajemnej kultury, korzystanie z wymiany grup studenckich, to kolejne bogactwo dla poszczególnych krajów UE i krajów skupionych w ramach V4.
Nie jesteśmy więc w stanie zapobiec wspólnemu przenikaniu się naszych kultur ze względu na czysty z nimi kontakt; politykę międzynarodową, gospodarkę. Mimo poważnych różnic
między Północą i Południem, Wschodem i Zachodem Europejczycy mają ze sobą wiele wspólnego. Niezależnie od tego, czy pochodzą z rodzin katolickich, protestanckich czy prawosławnych,
wszyscy pozostają pod wpływem chrześcijaństwa. Wprawdzie ich
języki różnią się, ale posiadają wspólne korzenie. W historii, kultury różnych narodów, przenikały się i miały wpływ na wszystkie
europejskie państwa (w tym Polskę). Politycy europejscy wciąż
zapewniają nas, że Unia uzna naszą świadomość aksjologiczną. W
publicznej debacie wprawdzie dali temu wyraz, kiedy przyjęli
Por. M. Witkowska., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Warszawa 2008
E. Chmielecka, A. Kraśniewski, J. Woźnicki., Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego. Warszawa 2003
12
13
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Kartę Podstawowych Praw UE, z kanonem wartości w preambule,
który wejdzie do Traktatu Konstytucyjnego, ale w rzeczywistości
różnie z tym bywa. Owszem, wola polityczna dąży do celu, jakim
jest skonstruowanie Unii jako systemu państw narodowych. Właśnie po to uznaje się i uzgadnia między sobą pewien wspólny katalog wartości, określający tożsamość europejską. Dlatego politycy
europejscy niechętnie mówią o tych wartościach na gruncie natury
i kultury człowieka, z odwołaniem się do religii i Boga, z odniesieniem do tradycji chrześcijańskiej i transcendencji14.
W każdym razie nowa Unia nie może sobie dowolnie określać, czym jest Europa, ani też czym ma być w przyszłości. Do definicji pojęcia Europy, do jej natury, niewątpliwie należy jej kultura. W dziedzictwie kultury Europy są zakorzenione wartości, które ożywiają poczucie tożsamości Europejczyków. Europa, także w
postaci nowej Unii, jest wspólnotą wartości, i to wcale nie uznaniowych, lecz realnych i obiektywnych. Istnieją one jako obiektywne cechy człowieka - osoby ludzkiej, partycypującej podmiotowo w społeczeństwie. Wartości te koncentrują się wokół godności człowieka i składają się na kanon, zwany humanizmem europejskim15. Są one tak podstawowe w porządku bytowym, że
przypisujemy im charakter ogólnoludzki, uniwersalny i powszechnie ważny. W porządku poznania i działania wiążą się one
z wieloma tradycjami kulturowymi i filozoficznymi, głównie jednak z chrześcijaństwem. Wartości „europejskie” są dla nas, Europejczyków cenne z tytułu bądź przekonań religijnych i światopoglądowych, bądź rozwoju kulturowego, wychowania i socjalizacji,
bądź osobistego doświadczenia życiowego. Z racji naszych odmiennych biografii i wielości światów, w których dokonuje się
nasze życie, mówimy o różnorakich wartościach. Jako Europejczycy wnosimy to całe bogactwo wartości do Europy, którą wspólnie
chcemy zbudować. Faktyczny pluralizm wartości bazuje jednak
zawsze na wspólnych wartościach podstawowych, na których
chce się opierać Unia. Właśnie dlatego prowadzimy dyskurs na

14
15

Por. J. Kaczmarek., Unia europejska trudne dojrzewanie. Wrocław 2003
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XU/7juros.html (05.06.2016)
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ich temat w komisjach wartości UE16. Ich uznanie przez wszystkich musi obchodzić całe społeczeństwo europejskie, a nie tylko
pewne grupy interesu czy grupy nacisku.
Zadania nowej Unii w zakresie wartości i etosu stają się poniekąd zadaniami Kościoła. Z kolei jego neutralność polityczna
byłaby opacznie rozumiana, gdyby jego rola miała się ograniczyć
do moderowania dyskusji między zwolennikami i przeciwnikami
Unii. Kościół jest odpowiedzialny wprost za chrześcijański charakter humanizmu europejskiego, a pośrednio także za jego jakość
aksjologiczną i normatywną w nowej Unii. Papież i Synody dla
Europy nie pozostawiają cienia wątpliwości co do tego, że chrześcijanie w Europie mają mocne motywy i racje budowania nowej
Unii na fundamencie wartości sprawdzonych w kulturze europejskiej. Polska w nowej Unii Europejskiej oznacza obligatoryjny
udział chrześcijan w budowaniu Kościoła i Europy przyszłości17.
Zakończenie
W roku jubileuszu powołania, działalności i funkcjonowania
Grupy Wyszehradzkiej stawia się wiele pytań co do zasadności
istnienia tej „Czwórki”. Inni zaś podnoszą kwestię co do celowości
i zadań podejmowanych w ramach tej grupy państw w kontekście
Unii Europejskiej. Należy mieć nadzieję, że będzie mogła ona odgrywać wciąż ważną rolę na płaszczyźnie przemian środowiska
środkowoeuropejskiego. Opinie są jednak podzielone. Ich merytoryczność ma wiele źródeł. Jedni opierają je na podłożu czysto politycznym, inni na gospodarczym inni na tradycji, wierze, kulturze.
Zapewne wszystkie te argumenty poniekąd mają swoją rację.
Grupa Wyszehradzka kilkakrotnie przeżywała odrodzenie w
momencie, kiedy już wszyscy stawiali na niej krzyżyk. Tak było w
1998 roku, gdy po utworzeniu rządu Mikuláša Dzurindy do aktywnego udziału w V4 wróciła Słowacja. Kolejnym przejawem sensownego działania był końcowy etap negocjacji członkowskich z UE,
kiedy początkową rywalizację zastąpiła współpraca – kraje V4 koorTamże
Zob. R. Budnik, M. Góra, Polska w nowej Europie. 10 pytań o przyszłość, Wyd.
„Wokół nas”, Warszawa 2002
16
17
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dynowały swoje stanowiska i pomagały sobie wzajemnie, dzięki
czemu udało im się wynegocjować lepsze warunki członkostwa. Lata 2002-2004 to także pomoc pozostałych członków grupy w nadrobieniu negocjacyjnych zaległości Słowacji. Tu również Grupa Wyszehradzka okazała się skuteczna: Słowacja, która rozpoczęła negocjacje później, weszła do UE razem z Polską, Czechami i Węgrami w
2004 roku i w tym samym roku została członkiem NATO.
Co dalej? Grupie Wyszehradzkiej z pewnością przydałoby się
więcej integracji wewnętrznej, np. wymiany młodzieży, lepszych
połączeń transportowych, lepszego poznania się na poziomie społeczeństw. Tego brakuje między Polską a Słowacją, ale także między
Czechami a Węgrami. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to V4 pozostanie
strukturą, ożywającą tylko incydentalnie. Czy głównym spoiwem
grupy ma być strach przed uchodźcami? Mimo wszystko byłoby
lepiej, gdyby kolejne 25 lat współpracy budować na konstruktywniejszych wartościach18.
Streszczenie
Budowa każdej wspólnoty oczekuje od jej członków otwartości,
zrozumienia i konkretnego działania. Tak bywa w rodzinie, która jest
najmniejszą wspólnotą, tak też bywa w przypadku Unii Europejskiej
czy Grupy Wyszehradziej. Te dwie ostatnie wspólnoty przeżywała na
przestrzeni ostatnich lat różne kryzysy, zawirowania, zresztą tak jak
to bywa w wielu rodzinach. Po krótkiej analizie kwestii dotyczącej roli
państw V4 i ich wkładu w rozwój Unii Europejskiej oraz znaczenia
Grupy Wyszehradziej w przekaz tradycji należy stwierdzić, że pomiędzy tymi wspólnotami następuje symbioza. Jej wielkość zależna
jest od wielu czynników, przede wszystkim klimatu politycznego.
Należy mieć nadzieję, że w dalszym ciągu będzie istnieć wzajemne
rozumienie roli i miski obu wspólnot dla dobra Europy.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, wartości, tradycja, państwa wyszehradzkie, polityka,
18 J. Łoginow., Grupa Wyszehradzka: 25 lat minęło,
http://www.polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=124
5:grupa-wyszehradzka-25-lat-mino&catid=21:monitor-polonijnymain&Itemid=18 (05.06.20216)
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Summary
The construction of each community expects from its members openness, understanding and concrete action. That happens
in the family, which is the smallest community, so too is the case
with the European Union and Group of Visegrad. The latter two
communities experienced in recent years various crises, turmoil,
moreover, just as it happens in many families. After a brief analysis of the issues concerning the role of the V4 countries and their
contribution to the development of the European Union and the
importance of Visegrad Group in the transmission of the tradition
it is clear that between these communities takes symbiosis. Its size
depends on many factors, but primarily political climate. It is
hoped that it will continue to exist mutual understanding of the
role and bowls of both communities for the benefit of Europe.
Keyword: The European Union, values, tradition, Visegrad
countries, politics,
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Katarzyna Bielecka

Sytuacja polityczno-ekonomiczna Polski na tle
Grupy Wyszehradzkiej
Wstęp
Celem niniejszej pracy jest ukazanie iż, współpraca polityczno- gospodarcza krajów o podobnej historii, wywodzących się ze
zbliżonego kręgu kulturowego, w porównywalnej sytuacji gospodarczej umożliwia osiąganie ambitnych celów. Ponadto, zwrócę
uwagę iż efektem kooperacji nie jest rezygnacja z autonomicznej
polityki żadnego z czterech krajów. Szczególną uwagę poświęcę
analizie sytuacji Polski.
W poniższym wstępie zostanie zwięźle zarysowana historia
ugrupowania, z uwzględnieniem kryzysowych momentów. W
podrozdziale: Charakterystyka członków Grupy Wyszehradzkiej po II
wojnie światowej przedstawię wybrane momenty z historii każdego
z krajów, aż do etapu wstąpienia w struktury unijne. Stanowi to
potwierdzenie stwierdzenia iż Czechy, Polska, Słowacja i Węgry
legitymują się podobną historią. Następnie, w części zatytułowanej Nowe realia dokonam analizy wybranych wielkości makroekonomicznych, efektem będą wnioski dotyczące bieżącej sytuacji
gospodarczej członków ugrupowania, którzy realizując zbieżne
przedsięwzięcia osiągali również indywidualne cele. Wyrazem
tego jest odmienna sytuacja ekonomiczna każdym z omawianych
rajów. W Podsumowaniu ocenię słuszność istnienia Grupy.
Grupa Wyszehradzka to nieinstytucjonalne ugrupowanie
utworzone przez trzy (od 1993 roku po rozpadzie Czechosłowacji
na dwa suwerenne kraje ugrupowanie tworzy czterech członków)
państwa położonew Europie Środkowej. Deklaracja założycielska
została podpisana w 1991 r. w mieście Wyszehrad (Węgry). Prezydenci Czechosłowacji i Polski, Vaclav Havel i Lech Wałęsa oraz
premier Węgier József Antall urzeczywistnili sojusz krajów, które
reprezentowali. Misja powołania ugrupowania była oczywista,
efektywna współpraca regionalna jak również połączenie wysił176

ków, których następstwem miała być całkowita integracja z Unią
Europejską oraz NATO. Kolejne lata współpracy składały się z
gorszych i lepszych momentów kooperacji, w ekstremalnych
przypadkach rozważano nawet zakończenie współpracy. Kryzysowym momentem był rozpad Czechosłowacji jak również jawne
powróceniu do kwestii Dekretów Benesza. W konsekwencji kolejnych załamań współpracy, pomiędzy członkami ugrupowania
wyciągnięto wniosek iż, każde państwo ma swoje wewnętrzne
preferencje polityczne i gospodarcze, które stanowią priorytet.
Słuszności dalszego funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej nie
została zakwestionowana, bowiem często interesy uczestników
sojuszu okazują się zbieżne, a konsekwentna współpraca przybliża do osiągnięcia zamierzonego celu, przykładem takiego działania była integracja euroatlantycka. Istotne jest realistyczne podejście do współpracy wyszehradzkiej czwórki, stawianie wymagań,
które są możliwe do zrealizowania oraz szybkie i bezkonfliktowe
dostosowywanie się do sytuacji1.
Działalność Grupy Wyszehradzkiej charakteryzowała się
istotnymi zmianami celów i narzędzi, którymi planowano je osiągnąć. Począwszy od wykreowania ugrupowania do 1998 roku
współpraca miała swobodny charakter, nie podejmowano żadnych kluczowych przedsięwzięć. Charakterystyczne dla tego
okresu były spotkania prezydentów sojuszniczych krajów. Nie
należy jednak postrzegać tych lat w kategoriach nieistotności, ponieważ współpraca niezależnych państw postrzegana była jako
sygnał bezpieczeństwa politycznego i militarnego jak również stabilności, stanowiąc kontrast do zakłóceń występujących na Bałkanach. Pomimo zakłóceń we współpracy członków Grupy zasadniczy cel istnienia koalicji nigdy nie został zapomniany, stałym priorytetem była integracja z Zachodem. Kontrowersyjna polityka
premiera Słowacji Vladimira Meczaira cechowała się destruktywnym wpływem na całe ugrupowanie, decydującym etapem było
objęcie władzy przez obóz Dzurindy, zwolennika reform, natomiast w Czechach zwyciężyła koncepcja Milosza Zemana. PremieM. Szczepaniak, Grupa Wyszehradzka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1995, s.5-17.
1
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rzy Węgier, Polski i Czech skierowali apel do Słowacji, aby powróciła do aktywnego partycypowania w działaniach Grupy.
W historii ugrupowania nastąpił przełomowy moment, spotkania prezydentów zastąpiono posiedzeniami reprezentantów
rządu, podczas zjazdu premierów państw wchodzących w skład
Grupy Wyszehradzkiej sprecyzowano mechanizm dalszego
współdziałania. W efekcie rozmów podjęto decyzję iż, szefowie
rządów będą obradować regularnie, raz na pół roku, konsekwencją była diametralna zmiana polityki, skoncentrowano się na kwestiach odnoszących się do dobrobytu obywateli. W 2000 roku powołano Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF).
Określenie Grupa Wyszehradzka kojarzone jest przez polityków i publicystów z stabilnym obszarem, zdolnym do inicjowania i wdrażania wewnętrznych reform jak również rozwijającą się
demokracją2.
Charakterystyka członków Grupy Wyszehradzkiej po II
wojnie światowej
• Węgry
W pierwszych powojennych wyborach najwięcej głosów
uzyskała Niezależna Partia Drobnych Rolników, następstwem
było utworzenie rządu Zoltana Tildyego. Na przestrzeni lat 19461953 Węgry zostały objęte reżimem, kształtowanym na wzór
stalinizmu, uchwalono również konstytucję nawiązującą do aktu
prawnego obowiązującego w ZSRR. Włączenie się do struktur
ONZ i Układu Warszawskiego nastąpiło w roku 1955.
Przeobrażenia polityczne w Związku Radzieckim wpłynęły na
sytuację Węgier, władzę przekazano Gerö, rezultatem była
kompromitacja komunistów, którzy stracili zupełnie poparcie
społeczne, dało to początek powszechnym demonstracjom,
wyrazem solidarności z zaprzyjaźnioną Polską. Atak na
manifestujących obywateli przekształcił się w rewolucję, przy
użyciu wojsk, bunt szybko wygaszono, umożliwiło to odzyskanie
władzy przez stronnictwo komunistyczne.
P. Bukalska, Nowa Grupa Wyszehradzka w nowej Unii Europejskiej – szanse i
możliwości rozwoju, Warszawa 2003, s.5-7.
2
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Starania modyfikacji istniejącego systemu gospodarczego
zainicjowała Węgierska Socjalistyczna Partia Robotnicza w latach
60, implikacją było przyznanie węgierskiemu systemowi rolnoekonomicznemu miana wzoru, w odniesieniu do kształtowania
pierestrojki. Na przełomie lat 1987-1988 aktywność podjęły:
Związek Młodych Demokratów, Związek Wolnych Demokratów,
Forum Demokratyczne, Niezależna Partia Drobnych Rolników i
Węgierska Partia Socjaldemokratyczna, które postulowały zmiany
w ustroju kraju. Węgry przyjęły demokratyczny ustrój w 1989
roku, natomiast rok później, triumf w sprawiedliwych wyborach
przypadło Węgierskiemu Forum Demokratycznemu. Wielkim
sukcesem
było
włączenie
w
struktury
Paktu
Północnoatlantyckiego w 1999 roku oraz akcesja do Unii
Europejskiej w 2004 roku. Rozpoczął się okres diametralnie różny
od poprzedniego, nacechowany wolnością wyboru, kształtowania
swojej sytuacji społeczno – gospodarczej oraz szeroko
rozumianego rozwoju3.
• Czechy i Słowacja
Koniec II wojny światowej rozpoczął batalię pomiędzy
obozami
popierającymi
komunizm
lub
demokrację
parlamentarną. Kolejne lata to okres przyłączania się
Czechosłowacji do kolejnych struktur: Organizacji Narodów
Zjednoczonych, Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Układu
Warszawskiego, uchwalenie konstytucji nastąpiło w 1960 roku,
implikacją była modyfikacja nazwy państwa Czechosłowacką
Republikę Socjalistyczną (CSRS).
Od początku lat 80 potęgowało się niezadowolenie
społeczne,
spowodowane
problemami
gospodarczymi.
Kulminacja nastąpiła w 1989 roku, gdy społeczeństwo rozpoczęło
masowe demonstracje, domagali się przekształcenia systemu
politycznego, efekt osiągnięto w następnym roku, tak
ukształtowana rzeczywistość pozwoliła Słowacji na konsekwentne
dążenie do suwerenności, ogłoszenie deklaracji niepodległości
kraju miało miejsce w 1992 roku. W 1993 rok Zgromadzenie
3

http://budapeszt.miasta.org/t_historia.html (dostęp 07.05.2016)
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Federalne aprobowało utworzenie dwóch autonomicznych
krajów: Słowacji i Czech. W tym samym roku Czechy wstąpiły do
ONZ, natomiast do NATO w 1999, akcesja do Unii Europejskiej
miała miejsce w 2004 roku4. Wiosną tego samego roku Słowacja
została członkiem obu układów5.
• Polska
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej został utworzony w
wyniku akceptacji przez Stanisława Mikołajczyka sugestii brytyjskiej, odzwierciedlało to politykę kompromisu rządu RP na
uchodźctwie, przyjętą w stosunku do ZSRR. Inicjatywa stała się
symbolem przewagi politycznej, którą dysponował stronnictwo
komunistyczne, PSL stanowiący jedyną legalną opozycję został
wykluczony, w wyniku sfałszowanych wyborów, odbywających
się w 1947 roku. Relacje na linii Polska – ZSRR determinował
układ o przyjaźni, wzajemnej pomocy oraz współpracy, na konferencji poczdamskiej określono przebieg granic RP, niestety polski
rząd nie przyjął wsparcie w ramach planu Marshalla, było to jednoznaczne z podporządkowaniem się ZSRR, potwierdzeniem
stwierdzenia stało się włączenie do struktur Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Układu Warszawskiego.
Początkowo liberalna polityka gospodarcza PRL wykreowała quasi-cykl koniunkturalny, skupiono się na inwestycjach w tzw.
kluczowy przemysł (przemysł ciężki, energetyka). Niedoinwestowanie rolnictwa jak również konsumpcji społecznej wywołało
spowolnienie tempa wzrostu dochodu narodowego, przełożyło
się to bezpośredni na spadek płac realnych, a w konsekwencji zainicjowało protesty ludności. Władze przejęła nowa ekipa, kierując
pierwsze działania do czynności, mających na celu uspokojenie
społeczeństwa, udało się to osiągnąć poprzez zwiększenie nakładów konsumpcyjnych.
Polska Rzeczpospolita ludowa została proklamowana przez
nową konstytucję, uchwaloną w 1952 roku, natychmiast nasiliły
4 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Czechy-Historia;4573963.html (dostęp
07.05.2016)
5 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Slowacja-Historia;4575334.html (dostęp 07.05.2016)
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się represje ze strony Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego,
wymierzone we wszystkich przeciwników ustroju. Społeczeństwo
nie pozostało bierne, w 1970 roku na Wybrzeżu rozpoczął się bunt
robotników, w następstwie protestów wybrano nowego I sekretarza, został nim Edward Gierek. Zaczęto materializować ideę modernizacji kraju poprzez import zagranicznej technologii i kredytom, których udzielały zachodnie kraje.
Przełomowym momentem było utworzenie Komitetu Obrony Robotników oraz innych samodzielnych organizacji, czynnikiem pogłębiającym sprzeciw ludności, wobec ideologii komunistycznej okazał się wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża ,
oraz jego pielgrzymka do Polski. Wyżej opisane wydarzenia w
połączeniu z nasilającym się kryzysem gospodarczym zaowocowały strajkami, obejmującymi zasięgiem cały kraj, protesty zakończyły się sukcesem, podpisano porozumienia społeczne.
Wielomilionowy ruch społeczny, jakim stało się NSZZ „Solidarność” żądał: realizacji petycji odnoszących się do kwestii socjalnych, demokratyzacji oraz zniesienia cenzury. Działalność
ugrupowania została sklasyfikowana jako niebezpieczna dla partii
rządzącej, w 1981roku podjęto decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, władzę otrzymała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, z przewodniczącym generałem Jaruzelskim, dopiero w roku
1983 Rada Państwowa ogłosiła zakończenie stanu wojennego.
Następstwem jałowej reformy gospodarczej było nasilenie inflacji oraz proces prywatyzacji i przeniesienia praw własności do
publicznego majątku na rzecz aktywistów partyjnych i państwowych, utworzono Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny. Władze
PRL podjęły dialog z siłami opozycji politycznej, motywem przewodnim decyzji rozpoczynających obrady Okrągłego Stołu były
strajki oraz katastrofalna pozycja kraju na arenie międzynarodowej.
Wypracowany kompromis polegał na wdrożeniu licznych reform
zarówno gospodarczych jak i politycznych m.in. nastąpiło przywrócenie prezydentury i senatu. Dnia 4 VI 1989 odbyły się kontraktowe
wybory do sejmu oraz zupełnie wolne wybory do senatu, bezapelacyjny sukces odnieśli reprezentanci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Począwszy od 1990 roku wicepremier Leszek Balcerowicz
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przygotował pakiet reform gospodarczych, głównym celem opracowanych narzędzi była likwidacja niebezpiecznej hiperinflacji oraz
restrukturyzacja i prywatyzacja majątku państwowego.
Redukcja zadłużenia zaciągniętego w zagranicznych bankach centralnych i państwach przyniosła efekt w postaci odzyskania przez Polskę suwerenności międzynarodowej. Nowe realia nie
pozostawiły miejsca dla dotychczasowych sojuszy, nastąpił rozpad Układu Warszawskiego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, w 1999 Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO,
natomiast w 2004 roku wstąpiła do Unii Europejskiej6.
Nowe realia
Kraje Grupy Wyszehradzkiej wstępując w struktury Unii Europejskiej udowodniły, że chcą być aktywnymi członkami, ponadto potrafią samodzielnie wyznaczać sobie ambitne cele i konsekwentnie dążyć do ich osiągnięcia. Głównym motywem utworzenia ugrupowania było nawiązanie dialogi z Zachodem, w pełni
udało się tego dokonać w maju 2004r. Misja Grupy Wyszehradzkiej nie dobiegła jednak końca, ostatnie zawirowania na scenie
politycznej, kryzys migracyjny, pokazują jak ważną rolę odgrywa
na arenie Unii. Państwa o zbliżonym poziomie rozwoju gospodarczego potrafią wspólnie osiągać cele, które nie znalazły by się
w zakresie żadnego z nich, działającego w pojedynkę, akcesja w
struktury Unii doprowadziła do sytuacji, w której cztery kraje
wdrażają autonomiczną politykę zewnętrzną. Zyskały bezpieczeństwo i możliwości, dzięki którym mogą realizować indywidualne ścieżki dalszego rozwoju, scharakteryzowanego poniżej.
Tabela 1. PKB per capita według PPP w krajach Grupy Wyszehradzkiej (ceny bieżące) (w dolarach międzynarodowych)
Kraj/lata
Czechy
Polska
Słowacja
Węgry
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1995
13822
7446
8480
9115

2000
16287
10611
11160
12073

2004
20990
13053
15016
16389

2010
27051
20757
24432
21478

2014
30445
24882
27585
24498

Przyrost
16623
17436
19105
15383

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Historia;4575043.html (07,05.2016)

Źródło:
Opracowanie
własne
na
podstawie:
http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa [dostęp 07.05.2016].

Rozbieżności w liczbie ludności między badanymi krajami musi
determinują różnice w wysokości PKB per capita, statystycznie gospodarka Polski plasuje się wśród czterdziestu największych gospodarek
świata, pozostali członkowie ugrupowania nie są klasyfikowani w
tym zestawieniu ze względu na niewielki obszar terytorialny. Odnosząc się do danych, zamieszczonych w tabeli należy podkreślić iż, najlepiej rozwiniętym krajem są Czechy, jednak Słowacja, dzięki najwyższemu przyrostowi jest bliska osiągnięcia ich poziomu, nieco gorzej
prezentuje się sytuacja na Węgrzech i w Polsce, których PKB per capita
jest niemal identyczne. W każdym z analizowanych podmiotów występuje zjawisko konwergencji, dzięki niemu gospodarki słabiej rozwinięte mogą przyśpieszyć tempo wzrostu, doganiając tym samym
zamożniejsze państwa. Działanie mechanizmu jest proste, każdy kraj
dysponuje określoną funkcją produkcji, jednocześnie najwyższe produkty krańcowe osiągane są w państwach w których na jednego zatrudnionego przypada minimalna liczba jednostek kapitału. Każda
następna inwestycja, przeznaczona na rzecz przyrostu kapitału pobudza wzrost gospodarczy, nabywając prawa do wykorzystywania zagranicznych technologii i patentów, które charakteryzują się większą
wydajnością produkcji przy jednoczesnej niższej kapitałochłonności,
zwielokrotnieniu ulegają możliwości wytwórcze.
Efekty omawianego procesu widać najlepiej na przykładzie
Słowacji i Polski, najsłabiej wypada gospodarka węgierska7.
Tabela 2. Stopa bezrobocia według wieku – ogółem (15-74) w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Kraj/lata
1995
2000
2004
2010
2014
Czechy
4,0
8,8
8,2
7,3
6,1
Polska
13,4
16,1
19
9,6
9,0
Słowacja
13
19,1
18,6
14,4
13,2
Węgry
10,2
6,6
5,8
11,2
7,7
R. Hall, J. Taylor , Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s.63-73.
7
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa [dostęp 07.05.2016].

Równie istotnym miernikiem jest stopa bezrobocia, najmniej
optymistyczna sytuacja dotyczy Słowacji, która jest liderem jeśli
chodzi o tą wielkość makroekonomiczną. Kolejne miejsce zajmuje
Polska, jednak problem jest zdecydowanie mniejszy, ponieważ na
przełomie lat 2000/2004 nastąpił znaczmy spadek przewagi podaży nad popytem na czynnik oferowany na rynku pracy. Pomimo
pogorszenia kondycji w 2010 roku Węgrom udało się zredukować
bezrobocie, by 4 lata później osiągnąć wskaźnik równy 7,7%, bezapelacyjnie, najlepiej sytuacja prezentuje się w Czechach.
Omawiany problem jest wieloaspektowy, motywy przewagi
podaży pracy nad popytem zgłaszanym przez potencjalnych pracodawców są różne, jako przykład można wskazać emigrację zarobkową wykształconej kadry lub czynniki demograficzne. Problem „odpływu” specjalistów legitymujących się wysokim kompetencjami jest charakterystyczny dla gospodarek rozwijających
się, niewystarczająca atrakcyjność ofert na rynku pracy stanowi
główny motyw migracji zarobkowej8.
Tabela 3. Przyrost naturalny w krajach Grupy Wyszehradzkiej
(rok poprzedni =100)
kraj/lata
1995
2000
2004
2010
2014
Czechy
-2,1
-1,8
-0,9
1,0
0,4
Polska
1,2
0,3
-0,2
0,9
0,0
Słowacja
1,6
0,5
0,4
1,3
0,7
Węgry
-3,2
-3,7
-3,7
-4,0
-3,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa [dostęp 07.05.2016]

Problem starzejącego się społeczeństwa dotyka największe
gospodarki światowe, również w Grupie Wyszehradzkiej kwestia
ta jest aktualna. Drastyczny przyrost ludności w wieku poprodukW. Balicki, Makroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006, s.131-136.
8
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cyjnym stwarza problemy dla repartycyjnego systemu emerytalnego, pracujący muszą zapewniać utrzymanie coraz większemu
odsetkowi emerytów i rencistów, natomiast wzrost obciążeń nakładanych na wynagrodzenie zmniejsza motywację do podejmowania aktywności zawodowej, wzrastają koszty zatrudnienia. Determinuje to sytuację, w której cześć społeczeństwa, mająca inne
źródło dochodu nie zgłasza podaży na rynku pracy, wybierając
alternatywną formę zagospodarowania czasu, którym dysponuje.
Największy przyrost naturalny występuje na Słowacji i w Czechach, odpowiednio 0,7% oraz 0,4%, w gospodarce polskiej mamy
do czynienia ze stagnacją, niewątpliwie, najgorszą sytuację notują
Węgry, których przyrost naturalny konsekwentnie przyjmuje
ujemne wartości.
Tabela 4. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) w krajach Grupy Wyszehradzkiej (rok poprzedni=100)
Kraj/lat
2000
2004
2010
2014
2000-2014
a
(średnia)
Czechy
103,9
102,6
101,2 100,4 102,0
Polska
110,1
103,6
102,7 100,1 104,1
Słowacja 112,2
107,5
100,7 99,9
105,1
Węgry
110,0
106,8
104,7 100,0 105,4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa [dostęp 07.05.2016].

Wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług oferowanych w
danej gospodarce określamy mianem inflacji, negatywną konsekwencją procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza. Wskaźnik
HICP (inflacja bazowa, Harmonised Index of Consumer Proces) został
wprowadzony przez Komisję Europejską w celu obliczania przez
wszystkie państwa członkowskie wskaźniki cen konsumpcyjnych w
oparciu o ujednolicona metodologię. Krajowe Urzędy Statystyczne
gromadzą dane odnoszące się do cen dóbr i usług , w oparciu o
wielkość spożycia indywidualnego każdej wielkości przyporządkowana zostaje właściwa waga. Eurostat gromadzi dane charaktery-
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styczne dla państw, wchodzących w skład gospodarczo – politycznego związku i oblicza wskaźnik HICP dla strefy euro9.
Analizując dane zamieszczone w tabeli 4, stwierdzam iż,
najbardziej zrównoważona sytuacja występowała w Czechach,
inflacja kształtowała się na korzystnym poziomie, kolejne miejsce
zajmuje Polska, badana wielkość była wyższa o 2,1 punktu procentowego, nieznacznie gorzej sytuacja prezentuje się w gospodarce Słowacji, przeciętna inflacja w analizowanym kraju wynosiła 5,1%. Najmniejszą stabilnością cen charakteryzują się Węgry,
należy podkreślić iż, różnica jest niewielka, stabilność gospodarcza nie jest zagrożona w żadnym z rozpatrywanych przypadków.
Tabela 5. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w
krajach Grupy Wyszehradzkiej ( w % PKB)
Kraj/lata
2000
2004
2010
2014
Czechy
17,0
28,5
38,2
42,7
Polska
36,5
45,3
53,3
50,5
Słowacja
49,6
40,6
40,8
53,9
Węgry
55,1
58,5
80,6
75,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa [dostęp 07.05.2016]

Całkowita kwota niespłaconych przez rząd i samorząd terytorialny zobowiązań określana jest mianem długu publicznego.
Głównym determinantem powstania problemu jest powtarzający
się w kolejnych latach deficyt budżetowy, finansowany kredytami
i pożyczkami krajowymi lub zagranicznymi jak również emisja
papierów wartościowych ( obligacje, bony skarbowe)10. Zjawisko
zaobserwowano już w starożytności, przykładowo w Mezopotamii, w której instytucja banku istniała już w VI wieku p.n.e.
Odnosząc się do sytuacji krajów Grupy Wyszehradzkiej należy podkreślić że, mimo wzrostu zadłużenia, w żadnym z krajów
9 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskaznikicen/zharmonizowane-wskazniki-cen-konsumpcyjnych-hicp,4,2.html
10 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2013.885
ze późń. zm., art. 72-73.
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członkowskich nie wystąpiły główne konsekwencje w postaci zahamowania wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji. Niestety, w
2010 roku Węgry przekroczyły dopuszczany poziom zadłużenia,
ustalony w traktacie z Maastricht, legitymując się najgorszą sytuacją na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej. Zdecydowanie lepiej
wygląda sytuacja Słowacji, której dług publiczny nie przekracza
54%, porównywalną wielkość badany wskaźnik przyjmuje w Polsce, pomimo znacznego wzrostu zadłużenia w relacji do PKB, odnotowanego w 2010 roku, w kolejnych latach zaobserwowano redukcję wierzytelności, najlepszą sytuację w finansach publicznych, na tle ugrupowania odznaczają się Czechy.
Podsumowanie
Grupa Wyszehradzka w maju 2004 roku zakończyła sukcesem przedsięwzięcie, zapisane w deklaracji wyszehradzkiej, dzięki nawiązaniu dobrowolnej współpracy cztery niezależne państwa, na przestrzeni lat, wspierały się, aby przyśpieszyć wspólny
cel- wstąpienie do Unii Europejskiej. Kraje różniły się w wielu
aspektach, należy wspomnieć o obawach, że Polska jako największy kraj będzie chciała odgrywać decydującą rolę w ugrupowaniu,
niepokój okazał się nieuzasadniony, wszyscy członkowie Grupy
byli równorzędnymi partnerami w procesie integracji z Zachodem. Moim zdaniem, osobno również mogły wstąpić do sojuszu,
jednak kooperacja przyśpieszyła sprawę.
Kryzys migracyjny w Europie pokazał, że misja wyszehradzkiej czwórki nie zakończyła się, nabrała jedynie nowego znaczenia, w obecnych realiach kraje, prezentujące identyczne poglądy odnoście najnowszego problemu, który musi rozwiązać Unia,
„mówią jednym głosem”, stanowisko jest bardziej respektowane.
Z analizy danych wynika iż, wiodąca rola w odniesieniu do sytuacji gospodarczej należy do Czech, dynamicznie rozwijająca się
Słowacja, z największym przyrostem naturalnym znajduje się na
drugim miejscu. Należy podkreślić, że sytuacja coraz lepiej prezentuje się w Polsce, wysoki wzrost gospodarczy oraz spadek bezrobocia,
przy utrzymaniu tendencji dostarczą efektu w postaci poprawy lokaty w klasyfikacji, stabilna sytuacja w finansach publicznych jak rów187

nież brak zagrożenia inflacyjnego kształtują pozytywny obraz kraju.
Najgorzej sytuacja przedstawia się na Węgrach, różnice są jednak
nieznaczne, szczególnie w odniesieniu do Polski.
Streszczenie
Grupa Wyszehradzka jest nieinstytucjonalnym sojuszem
czterech krajów: Czech, Polski, Słowacji i Węgier, utworzonym w
1991 roku. Głównym celem ugrupowania była integracja ze strukturami Zachodu: NATO i Unią Europejską, przedsięwzięcie nie
wykluczyło możliwości realizacji indywidualnych zamierzeń,
każdy członkowski kraj zachował zdolność do autonomicznego
kształtowania ekonomicznej i politycznej sytuacji. Artykuł składa
się ze Wstępu i trzech części zatytułowanych: Charakterystyka członków Grupy Wyszehradzkiej po II wojnie światowej, Nowe realia i Podsumowanie. W pierwszym podrozdziale ukazane zostały wybrane
momenty z historii każdego z krajów, aż do włączenia w struktury Unii Europejskiej, potwierdza to autentyczność stwierdzenia iż,
Czechy, Polska, Słowacja i Węgry legitymują się podobną historią.
Część główna zatytułowana Nowe Realia analizuje wybrane
wskaźniki makroekonomiczne: PKB per capita, stopę bezrobocia,
przyrost naturalny, zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych.
W podsumowaniu potwierdzę iż, utworzenie Grupy Wyszehradzkiej było potrzebna. Przedstawię również wnioski dotyczące sytuacji ekonomicznej w każdym kraju po dziesięciu latach
członkostwa w strukturach Unii Europejskiej.
Abstract
Polish political and economic situation against Visegrad Group
The Visegrad Group is a non-institutional grouping consisting of the four countries: the Czech Republic, Poland, Slovakia
and Hungary. It was established in 1991.The group’s main aim
was regional partnership and integration with Western structures:
NATO and the European Union. This project does not exclude
realization of individual aims. Each of the member countries has
the ability to shape their economic and political situation. The ar188

ticle consists of an introduction and three parts entitled : Characteristics of the members of the Visegard Group after World War II, New
realities and Summary. The first chapter presents selected moments
from the history of each country, up to the stage of joining the European Union structures. This confirm the statement that the
Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary hold a similar history. The chief part entitled New realities analyses selected macroeconomics indicators: GDP per capita, unemployment rate, birthrate, HICP and debt of the general gavernment sector. In Summary I confirm that the formation of the Visegrad Group was
needed. I also present conclusions about economic situation in
each country after ten years of membership in the European Union structures.
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Marta Pietrycha

Szacunek i zaufanie wśród państw grupy wyszehradzkiej
Wstęp
Zarówno w małej, jak i w dużej grupie społecznej niezbędnym rolę przypisuje się więziom społecznym. Mówiąc o więziach
społecznych mamy na uwadze dwa czynniki – szacunek i zaufanie. Szacunek jest miękkim przejawem więzi, zaś zaufanie – podstawą równowagi społecznej1. I tak ,,dodatnie sprzężenia zwrotne
prowadzą do równowagi społecznej, dla której typowy jest wysoki poziom współpracy, zaufania, odwzajemnienia, obywatelskiego
zaangażowania i wspólnego dobrobytu. Te cechy określają wspólnotę obywatelską. I odwrotnie – niedostatek tych cech we wspólnocie nieobywatelskiej jest także samowzmacniający się”2. Zdaniem P. Sztompki terminowi szacunek towarzyszy zaufanie. Nie
można oddzielić tych dwu wartości, które się wzajemnie uzupełniają i które są warunkiem poprawnych relacji społecznych.
1. Aksjologia
Jakość sfery aksjologicznej jest podstawowym zasobem i
kapitałem podmiotowości społeczeństwa. Na kapitan ten składają
się dwojakie zasoby. Pierwszy z nich to zasoby strukturalne, a
więc formy organizacyjne i instytucjonalne (prawne, ekonomiczne
i polityczne). Drugie z kolei to zasoby ludzkie, czyli kompetencje,
kwalifikacje, poziom wiedzy, umiejętności, mentalność członków
społeczeństwa oraz ich postawy3.
Wartość zatem jest podstawową kategorią aksjologii. Oznacza wiec ,,wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel
J. Urban, Mniejszości narodowe krajów Grupy Wyszehradzkiej w procesach integracyjnych Europy – tożsamość młodzieży mniejszości autochtonicznych, Toruń 2014,
s. 80 – 81.
2 M. S. Szczepański, A. Śliz (red.), Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i
szkice socjologiczne, Opole – Tychy 2004, s. 43.
3 J. Urban, jw. s. 78.
1
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ludzkich dążeń”4. Wartość to również ,,cecha stanowiąca o nieprzeciętnych walorach kogoś lub czegoś”5.
Zdaniem H. Kurczab ,,wartości istnieją w doświadczeniu
każdego człowieka i decydują o jakości życia”6. Wpływają one na
kształtowanie osobowości. Są również podstawowym kryterium
rozwoju duchowego jednostki. Według Z. Zarona człowiek ,,stoi
w centrum wartości, jest on nosicielem i to on właśnie je realizuje,
internalizuje, a czasami odrzuca, kwestionuje, podważa ich sens”7.
Dzięki nim ,,człowiek staje się człowiekiem”8.
Idąc za J. Gajda każde życie ludzkie wpisane jest w realizację
wartości w ramach danej struktury społecznej i określonego typu
kultury9. Konieczne staje się zatem otwieranie na świat wartości.
Bowiem jak twierdzi I. Wojnar ,,odczuwamy głęboką potrzebę
refleksji nad problematyką wartości, instynktownie szukamy ich
korzeni, łudzimy się, że pomóc nam mogą w uratowaniu gasnącego człowieczeństwa”10.
R. Jedliński wartości dzieli na dwie grupy. Pierwszą stanowią wartości transcendentne (Bóg, wiara, świętość, zbawienie). Do
drugiej zaś grupy – nietranscendentalnych zalicza wartości poznawcze, estetyczne, społeczne, witalne, utylitarne, prestiżowe,
hedonistyczne i moralne11. Do wartości moralnych zalicza się takie
wartości jak: sprawiedliwość, przyjaźń, szacunek, zaufanie,
uczciwość, wierność12.

4 B. Petrozolin – Skowrońska, Nowa encyklopedia powszechna, t. VI, Warszawa
1998, s. 664.
5 S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka (red.), Słownik języka polskiego,
Warszawa 1968, s. 879.
6 H. Kurczab, Z problemów wartości i wartościowania (wybrane zagadnienia),
,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria fizjologiczna, Dydaktyka 8”, 2012, nr 79, s. 3.
7 M. Karwatowska, Uczeń w świecie wartości, Lublin 2010, s. 9.
8 Tamże.
9 J. Gajsa, Wartości w życiu człowieka. Prawda – miłość – samotność, Lublin
1997, s.16.
10 Tamże, s. 15.
11 M. Karwatowska, jw. s. 16 – 17.
12 Tamże.
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Zatem szacunek i zaufanie wpisują się w fundament aksjologicznego wymiaru sfery publicznej. Zdaniem M. Ossowskiej szacunek jako wartość moralna ,,wiąże się z wartością akceptacji drugiego człowieka. Wynika z tego tolerancja i otwartość na innych”13. Potrzeba szacunku związana jest ściśle z potrzebą bezpieczeństwa, gdyż ,,szanujący danego człowieka ludzie nie zagrażają
mu, on zaś ich się nie boi”14. Idąc za W. Tatarkiewicz: ,,szacunek
był i jest stosunkiem do wielkości, a zaufanie – do bliskości (…)
wielkość i bliskość są dla człowieka w ciągu całego życia kategoriami jego widzenia, rozumienia, odczuwania świata. (…) I są
miarami, którymi świat ten mierzymy”15.
2. Zaufanie
W ciągu ostatnich dwudziestu lat termin zaufania stał się
najczęściej analizowanym zjawiskiem w światowej socjologii. Dla
filozofów pojęcie to rozważają w z perspektywy moralności i ładu
społecznego. Z kolei politycy stosują go w nadmiarze w hasłach
programów wyborczych. Najczęściej jednak zaufanie traktuje się
jako jeden z podstawowych elementów ,,podłoża stosunków i
więzi zarówno na poziomie bezpośrednich relacji między ludźmi,
jak i makrostruktury społecznej”16. W języku polskim termin zaufanie oznacza wiarę w kogoś bądź też całkowite zawierzenie się
komuś. Powiedzieć coś w zaufaniu to ,,przekazać komuś jakąś
informację, licząc na jego dyskrecję”17. Zaufanie to także większe
prawdopodobieństwo ,,dotrzymania zobowiązań – czynnik stymulujący do wzrostu przedsiębiorczości, wyzwalający inicjatywę i
pobudzający aktywność”18.
W literaturze przedmiotu zaufanie związane jest z relacją, ze
współpracą, z tendencją osobowościową oraz z regułą kulturową.
M. Kosiorek, Wartości moralne – podstawą autorytetu, ,,Edukacja i dialog”,
1999, nr 5, s. 8.
14 Tamże.
15 W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978, s. 130,134.
16 H. Domański, Społeczeństwa europejskie. Satysfakcja i systemy wartości,Warszawa 2009, s. 142.
17 M. Z. Stepulak, Psycholog jako zawód zaufania społecznego, Lublin 2007, s. 19.
18 H. Domański, jw. s.143.
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Zaufanie jest cechą relacji. Początkowo wyraża się ona jedynie poprzez jednostronne oczekiwanie i zaangażowanie. Ostatecznie
jednak jej skutkiem jest nawiązanie relacji bezpośredniej bądź pośredniej. Wymiana bezpośrednia wywołuje reakcję wzajemności,
czy też odwzajemnienia. Z kolei o charakterze pośrednim dotyczy
relacji jedynie w naszym umyśle bądź wyobraźni19.
Zdaniem S. Szałach istniej taka wartość, ,,wspólna dla
wszystkich ludzi, relacji, zespołów, rodzin, organizacji, narodów i
cywilizacji na całym świecie, która troskliwie rozwijana ma w sobie moc przyciągania, niebywałego sukcesu i powodzenia we
wszystkich sferach życia”20. I tą wartością zdaniem autora jest zaufanie. Według M. Z. Stepulak zaufanie oznacza ,,coś więcej niż
tylko poczucie bezpieczeństwa czy też przywiązanie, które jest
także charakterystyczne dla zwierząt wyższych”21. W jego rozumieniu zaufanie jest ,,zjawiskiem psychologicznym, właściwością
specyficznie ludzką i osobową”22. Stąd też zdaniem autora zaufanie stanowi ,,podstawowy czynnik holistycznego i osobowego
rozwoju jednostki ludzkiej”23.
H. Domański zaufanie określa zjawiskiem świadomościowym. Z kolei J. Coleman twierdzi, że jest ,,podklasą postaw, z którymi związany jest element ryzyka”24. W tym też kontekście socjolog R. Putman mówi o zaufaniu. Według niego formułuje się ono
na podstawie ,,wzajemnego świadczenia przysług i uczciwego
spłacania zobowiązań, czego korzyści dla wszystkich stron najłatwiej jest dostrzec w długiej perspektywie czasowej”25.
O zaufaniu możemy mówić również w polityce. Polega ono
na ,,wzmocnieniu stabilności systemu społecznego i legitymizacji
klasy rządzącej”26. Występuje tu obustronna zależność. Bowiem
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 135.
S. Szałach, Zaufanie w relacjach interpersonalnych – wybrane aspekty,
,,Edukacja Humanistyczna”, 2013, nr 1 (28), s. 176.
21 M. Z. Stepulak, jw. s. 21.
22 Tamże.
23 Tamże.
24 H. Domański, s. 143.
25 Tamże.
26 Tamże.
19
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zaufanie ,,rozpatrywane na poziomie relacji między ludźmi przekłada się na zaufanie do polityków i instytucji państwowych. I
odwrotnie (…) ludzie ufają sobie w tym stopniu, w jakim mają
zaufanie do władzy”27.
Mówiąc o zaufaniu nie sposób przywołać danych statystycznych. Wysuwa się pytanie: jaki wskaźnik zaufania występuje w
Państwach Grupy Wyszehradzkiej? Według Europejskiego Sondażu Społecznemu (ESS) w latach 2002, 2004 i 2006 największy
wskaźnik zaufania osiągnęła Czechy i Węgry. Poniższa tabela
przedstawia szczegółowe dane.
Tabela 1. Wskaźnik zaufania28
Kraj
Czechy
Polska
Słowacja
Węgry

Wskaźnik zaufania
2002
2006
13,4
–
11,4
12,4
–
13,1
12,9
13,4

2010
–
13,3
13,1
14,0

2012
14,1
12,8
12,1
14,6

Żyjemy i działamy w świecie stworzonym przez innych ludzi. Dlatego też w pewnym zakresie istnieje ryzyko, że ,,inne osoby mogą podjąć działania dla nas szkodliwe”29. Jednakże takiego
ryzyka nie możemy uniknąć. Bowiem ,,wchodzenie w interakcje z
innymi ludźmi jest niezbędnym warunkiem normalnego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie”30. A zaufanie jest swoistym
kapitałem, który aktywujemy w ciągłym ryzyku kontaktów z innymi. Stąd też zaufanie umożliwia ,,zredukowanie niepewności i
przyjęcie założenia, że inne osoby będą zachowywać się w sposób
niezagrażający lub nawet korzystny dla podmiotu”31.
Najbardziej złożonym procesem zaufania jest współpraca.
Zdaniem S. I. Benn i R. S, Richard ,,znaczenie zaufania wynika bez-

Tamże.
Opracowanie własne na podstawie: P. B. Sztabiński, F. Sztabiński (red.),
Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002 – 2012,Warszawa 2014, s. 12.
29 B. Hołyst, Bezpieczeństwo jednostki, Warszawa 2014, s. 482.
30 Tamże.
31 Tamże.
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pośrednio z natury ludzi jako istot społecznych, które potrafią zaspokajać większość swoich potrzeb wyłącznie dzięki skoordynowanym i opartym na współpracy działaniom”32. Warto zaznaczyć, iż
ludzie działają najczęściej w obecności innych i w ich połączeniu.
Stąd też do tak rozumianej współpracy dochodzi wówczas, gdy
,,działając wspólnie, zmierzają razem ku jakiemuś celowi, którego
nie da się osiągnąć samodzielnie”33. Sukces jednostki zależeć będzie
jedynie od działań podejmowanych przez inne podmioty. Zwiększać
się będzie również ryzyko i niepewność. Dlatego tak istotne znaczenie przybiera zaufanie. Jest ono warunkiem koniecznym oraz produktem udanej współpracy. Według P. Dasgupta ,,zaufanie to smar
ułatwiający współpracę”34. Z kolei zdaniem J. M. Barbalet zaufanie to
,,emocjonalna podstawa współpracy”35.
Mówiąc o zaufaniu jako skłonności osobowościowej mamy
na uwadze przymioty osoby obdarzającej zaufaniem niż relację z
partnerem. Jest to podejście zaczerpnięte z psychologii społecznej,
gdzie występują takie określenia jak: zaufanie podstawowe, fundament ufności czy też impuls zaufania. W tym znaczeniu zaufanie jest wynikiem udanej socjalizacji w serdecznym i przyjaznym
klimacie. Gdy impuls zostanie zaszczepiony to gotowość jednostki
do zaufania zostanie skojarzona z kolei z pozytywnymi emocjami.
Dlatego też J. M. Barbalet zalicza je do uczuć społecznych36.
Ostatnim wymiarem zaufania jest kontekst kulturowy. W
tym znaczeniu zaufanie jawi się już nie jako skłonność psychologiczna jednostki, ale jako reguła kulturowa. Należy ona zatem do
całej społeczności, a nie pojedynczych jednostek37.
Pokrewnym pojęciem wobec zaufania jest ufność. Idąc za
Małym słownikiem języka polskiego ufność oznacza zaufanie oraz
wiarę, Stąd też można stwierdzić, iż pojęcie ufności jest synonimem zaufania. Ufność to ,,przeświadczenie, że komuś lub czemuś
P. Sztompka, jw. s. 138.
Tamże.
34 Tamże.
35 Tamże.
36 Tamże, s. 142.
37 Tamże, s. 143 – 144.
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można ufać, wierzyć, że można polegać na danej osobie”38. Ufność
w odniesieniu do zaufania jest pojęciem teologicznym. Dlatego też
twierdzi się, że dla człowieka wierzącego jest aspektem wiary.
3. Szacunek
Zdaniem P. Sztompki szacunek jest ,,nieodzownym
towarzyszem zaufania”39. Jest on warunkiem poprawnych relacji
społecznych. W krajach Europy Środkowo – Wschodniej jedną z
cen wolności i demokracji była erozja szacunku. W tym kontekście
oznaczała ona ,,patologię podstawowej tkanki społecznej”40. Jak
twierdzi dalej autor ,,najważniejszy wymóg szacunku wynika z
wymogu współżycia mimo nierówności, z których wśród
powszechników kulturowych łączy się dwie reguły: wymóg
wzajemności i wymóg sprawiedliwości”41. Nierówności te
pojawiają się w różnych wymiarach ,,ze względu na hierarchiczne
ukształtowanie własnych przekonań lub kulturowo narzuconych
kryteriów, przekonaniu o wyższości – niższości, lepszym –
gorszym”42. Szacunek to również ,,miękki przejaw uznania,
bardziej subtelny i trudniej uchwytny, choć dla wieku cenniejszy
od nagród”43. Zdaniem K. Olbrycht ,,szacunek jak każda postawa,
wymaga systematycznego kształcenia”44. Nie powinien być zatem
wyrazem uznania i akceptacji dowolnie przyjmowanych wartości.
4. Pojęcie Grupy Wyszehradzkiej
Pojęcie Grupy Wyszehradzkiej pojawiło się na początku lat
90. XX wieku jako efekt ,,wspólnej inicjatywy trzech państw Europy Środkowej: Czechosłowacji, Polski i Węgier”45. Grupa WyszehM. Z. Stepulak, jw. s. 22.
J. Urban, jw. s. 79.
40 Tamże, s. 86.
41 Tamże, s. 79.
42 Tamże.
43 Tamże.
44 T. Lewowicki, E. Ogrodzka – Mazur, A. Gajdzicka (red.), Socjopatologia
pogranicza a edukacja, Cieszyn – Warszawa , s. 231.
45 A. Czyż, Samorząd terytorialny w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Dąbrowa
Górnicza 2010, s. 36.
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radzka zwana również Wyszehradzką czwórką bądź V4 to
,,nieformalna organizacja regionalna skupiająca państwa Europy
Środkowej: Polskę, Czechy, Węgry i Słowację. Jej nazwa pochodzi
od miasta położonego w północnych Węgrzech – Wyszehrad,
gdzie w 1335 roku królowie Czech, Węgier i Polski spotkali się by
uzgodnić współpracę pomiędzy swoimi królestwami w dziedzinie
handlu oraz polityki. 665 lat później, a więc w lutym 1991 roku
prezydenci takich państwa jak: Czechosłowacji, Węgier i Polski w
tym samym miejscu inicjują współpracę46.
5. Inspiracja – motywy powstanie grupy
Inspiracją do powstania Grupy Wyszehradzkiej było wewnętrzne przekonanie o potrzebie ich współpracy oraz chęć wypełnienia pustki, jaka ,,pojawiła się w tej części Europy po rozpadzie bloku wschodniego”47. W tej sytuacji współpraca regionalna
miała być dla tych krajów ,,cennym doświadczeniem na drodze do
pełnej integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi”48.
Motywy utworzenia Grupy Wyszehradzkiej z jednej strony
wynikały ze stanowiska państw zachodnich, dla których to
współdziałanie w regionie miało ,,uchronić kraje wyszehradzkie
przed destabilizującymi skutkami rozpadu systemu komunistycznego”49. Z drugiej zaś strony wynikały z podobieństwa losów tych
państw oraz naturalnej bliskości geograficznej. Dlatego też u progu lat 90. kraje te ,,stanęły w obliczu konieczności określenia swego miejsca na kontynencie europejskim oraz zdefiniowania celów
swej polityki zagranicznej, gdyż załamał się ich dotychczasowy
system bezpieczeństwa”50.
Kraje wyszehradzkie decydując się na podjęcie współpracy
kierowały się w głównej mierze: ,,potrzebą uregulowania na nowo
stosunków ze Wschodem, poszukiwania gwarancji bezpieczeńKancelaria Senatu, Biuro spraw międzynarodowych i Unii Europejskiej,
,,Informacja na temat Grupy Wyszehradzkiej”, 2012 (6), s. 3.
47 Tamże, s. 36.
48 Tamże.
49 Tamże.
50 Tamże.
46
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stwa oraz nawiązania bliższych kontaktów z Zachodem, przede
wszystkim z Europejską Wspólnotą Gospodarczą (…) i Sojuszem
Północnoatlantyckim”51.
6. Rys historyczny Grupy Wyszehradzkiej
Historię współpracy można podzielić na cztery etapy:
1. lata 1989 – 1992 to krystalizowanie się idei i wszelkich
form współpracy w okresie przełomu
2. lata 1993 – 1998 to kryzys współpracy wyszehradzkiej po
rozpadzie Czechosłowacji,
3. lata 1999 – 2003 to odbudowa współpracy wyszehradzkiej
przed przystąpieniem do wspólnoty europejskiej
4. od 2004 to współpraca wyszehradzka w ramach
współpracy europejskiej i euroatlantyckiej52.
W latach osiemdziesiątych XX wieku zrodziła się koncepcja
,,ścisłej współpracy Polski, Czechosłowacji i Węgier w celu umacniania pozycji w regionie i na arenie międzynarodowej”53. Do planu powrócono dopiero po przemianach, które miały miejsce w
Europie Środkowej i Wschodniej w 1989 roku. Jego zamiarem było
,,wypełnienie pustki politycznej, gospodarczej i wojskowej”54 jaka
zaistniała w Europie środkowej ,,po rozpadzie systemu komunistycznego, ZSRR oraz po zjednoczeniu Europy”55.
Pierwsze posiedzenie prezydentów, premierów i ministrów
spraw zagranicznych odbyło się 9 kwietnia 1990 roku w Bratysławie lecz nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Bowiem przyjęto wówczas ,,ogólnikową deklarację o celowości dalszej współpracy”56. Kolejne spotkanie odbyło się w dniach 12 – 15 luty 1991 roku w Budapeszcie i Wyszehradzie. I tak w Wyszehradzie 15 lutego przyjęto ,,Deklarację o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej,
Czeskiej i Słowackiej Republiki Federalnej oraz Republiki WęgierTamże.
Tamże.
53 E. Dynia, Integracja Europejska, Warszawa 2004, s. 232.
54 Tamże.
55 Tamże.
56 Tamże.
51
52
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skiej w dążeniu do integracji europejskiej”57. W Deklaracji zwrócono uwagę na tradycję, dawne kontakty, dziedzictwo kulturowe i
duchowe oraz korzenie tradycji religijnych. Stąd też do ich głównych celów należało wówczas:
 pełne przywrócenie niezależności państwowej, demokracji i
wolności,
 likwidacja
wszystkich
istniejących,
społecznych,
gospodarczych i duchowych przejawów systemu totalitarnego,
 budowa demokracji parlamentarnej, nowoczesnego
państwa prawa, poszanowania praw człowieka i podstawowych
wolności,
 stworzenie gospodarki rynkowej,
 włączenie się w pełnym zakresie w europejski system
polityczny i gospodarczy oraz system bezpieczeństwa i
prawodawstwa”58.
Już na początku istnienia państwa członkowskie za cel
przyjęli sobie budowę ,,nowoczesnego państwa prawa”59 oraz
,,poszanowanie praw człowieka i podstawowych wartości”60. Zaś
jednym z praw człowieka jest prawo do edukacji.
Od początku swego istnienia Trójkąt Wyszehradzki nie by
sojuszem, ani formalną organizacją międzynarodową. Bowiem
chodziło raczej o stworzenie podstaw rozwoju współpracy między
państwami członkowskimi. Współpraca ta miała na celu zadania
adaptacyjne61. Obejmuje ona dziedzinę ,,polityczną, gospodarczą,
obronną, społeczną (…) ekologiczną, transportową, turystyczną”62. Spotkania dotyczą konkretnych problemów, które są rozwiązywane z udziałem poszczególnych krajów. Zdaniem F. Gołębski i A. Kupich negatywną stroną takich rozwiązań jest zbyt
A. Przyborowska – Klimczak, E. i E. Skrzydło – Tefelska (red.), Dokumenty
europejskie, t. II, Lublin 1999, s. 133 – 135.
58 Tamże, s. 133.
59 Tamże.
60 Tamże.
61 F. Gołębski, A. Kupich, Grupa Wyszehradzka – próba realizacji koncepcji wielostronnej współpracy w Europie Środkowej, ,,Sprawy Międzynarodowe”, 1994, nr. 3, s. 61.
62 E. Dynia, jw. s. 233.
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luźny charakter współpracy oraz brak instrumentów umożliwiających przestrzeganie przyjętych ustaleń63.
Członkami Grupy Wyszehradzkiej w połowie 1995 roku były
już cztery państwa: Czechy, Słowacja, Polska i Węgry64.
Nowy rozdział w historii Grupy Wyszehradzkiej otworzyło
spotkanie, które odbyło się w maju 1999 roku. Wówczas to zaakceptowano najważniejszy dokumentu ugrupowania ,,od chwili
uchwalenia Deklaracji z 1991 roku”65, a więc Treść współpracy
wyszehradzkiej. Dokument ten składa się z dziewięciu części dotyczących ,,polityki zagranicznej i wewnętrznej; edukacji, kultury,
społeczeństwa, młodzieży i sportu; nauki i techniki; ochrony środowiska i infrastruktury”66. Na spotkaniu wyrażono również wolę
,,powołania do życia wspólnego funduszu wyszehradzkiego, który wspierałby przedsięwzięcia w zakresie edukacji, kultury i sportu”67. Grupa Wyszehradzka ma swój dorobek kulturalny, społeczny i polityczny. Współpraca czterech państw członkowskich przyczyniła się do rozbudzenia tożsamości regionalnej68.
7. Współpraca
Według Nowego słownika pedagogicznego współpraca
oznacza ,,współdziałanie ze sobą jednostek lub grup ludzi, wykonujących swoje cząstkowe zadania, aby osiągnąć jakiś wspólny
cel”69. Współpraca ta opiera się na ,,wzajemnym zaufaniu i lojalności oraz na podporządkowaniu się celowi, należycie uświadomionemu sobie przez wszystkie jednostki lub grupy”70. Mówiąc o
państwach Grupy Wyszehradzkiej mamy na uwadze kilka pozytywnych czynników wpływających na rozwój współpracy tychże
państw. Zalicza się do nich m. in. ,,podobny potencjał i poziom
63
64

F. Gołębski, jw. s. 63 – 64.
Z. M. Doliwa – Klepacki, Europejska integracja gospodarcza, Białystok 1996,

s. 276.
E. Dynia, jw. s. 235.
Tamże.
67 Kancelaria Senatu, Biuro spraw międzynarodowych i Unii Europejskiej, jw. s. 7.
68 E. Dynia, jw. s. 236.
69 W. Okoń (red.), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004, s. 461.
70 Tamże.
65
66
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rozwoju gospodarki oraz zaawansowanie przemian gospodarczych i politycznych, powszechność procesów demokratyzacji,
bliskość geograficzną, wspólne korzenie cywilizacyjne, podobieństwo najnowszych doświadczeń historycznych, (…) wspólne priorytety w polityce zagranicznej71.
We współpracy wyszehradzkiej wyróżnia się cztery etapy
rozwoju. Pierwszy z nich obejmuje lata 1991 – 1993. W tym obszarze występuje rozwój współpracy politycznej. O podjęciu współpracy zdecydowały przede wszystkim przesłanki polityczne.
Współpraca ta szła w dwóch kierunkach. Pierwszy wynikał z
,,potrzeby konsultacji i uzgodnień, by stworzyć wspólny front
wobec Związku Radzieckiego”72. Ważył się wówczas los Układu
Warszawskiego oraz Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
Drugi
zaś
kierunek
związany
był
z
koniecznością
,,koordynowania zabiegów o przynależność do zachodnich struktur integracyjnych”73.
Drugi z nich to lata 1994 – 1998. W tym okresie następuje
uśpienie współpracy politycznej, zaczyna rozwijać się współpraca
gospodarcza – CEFTA. Pojawiły się wówczas obawy ze strony czeskich polityków. Politycy twierdzili, że ,,ściślejsze związki w ramach
ugrupowania mogą opóźnić bądź utrudnić proces integracji europejskiej”74. Stąd też państwa wyszehradzkie zaczęły ze sobą rywalizować. Inną przyczyną uśpienia współpracy była oferta ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na jego podstawie państwa zaczęły
podpisywać indywidualne programy współpracy by stać się przyszłym członkiem NATO. Tylko Słowacja z czwórki wyszehradzkiej
nie wstąpiła do sojuszu w 1999 roku, lecz w 200475. Kolejne lata to
1999 – 2004. Następuje rewitalizacja współpracy politycznej. Przyczyniło się do tego zwycięstwo demokracji w wyborach parlamentarnych na Słowacji. Wówczas nowy rząd zadeklarował współpracę. Za główny cel postawiono – ,,pomoc Słowacji w osiągnieciu
A. Czyż, jw. s. 36.
Tamże, s. 38.
73 Tamże.
74 Tamże.
75 Tamże, s. 38 – 39.
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członkostwa w NATO”76. Czwarty obszar obejmuje lata od 2004
do chwili obecnej. Zmieniają się wówczas priorytety współpracy
związane z członkostwem do Unii Europejskiej i NATO77. Państwa wyszehradzkie wyrazili wówczas chęć podtrzymania dalszej
współpracy. Dużą rolę i znaczenie nadano Międzynarodowemu
Funduszowi Wyszehradzkiemu, który odpowiadał za realizacje
nowych celów i idei.
8. Wnioski
Od początku powstania Grupy Wyszehradzkiej państwa
członkowskie współpracują ze sobą w kilku obszarach. Wypracowali już sobie swój dorobek kulturalny, społeczny i polityczny.
Państwa te rozbudzili również tożsamość regionalną, która stała
się cennym doświadczeniem na drodze do ich pełnej integracji z
państwami zachodnioeuropejskimi.
Współpraca czwórki Wyszehradzkiej polega na wspólnym
umocnieniu pozycji państw w regionie i na arenie międzynarodowej. Opiera się w głównej mierze na szacunku i zaufaniu jako
podstawowych wartościach społecznych. I tak szacunek jest jednym z warunków życia społecznego, zaś zaufanie podstawową
więzią rozwoju społeczeństwa78.
Streszczenie:
Podstawowym zasobem i kapitałem społeczeństwa jest jakość sfery aksjologicznej. Sferę tę tworzą wartości, które nie tylko
kształtują człowieka, ale również i grupę, i państwa. Wartości te
decydują o jakości wspólnych oddziaływań, relacjach. Stąd też we
współpracy państw czwórki Wyszehradzkiej niezbędną rolę odgrywają takie dwie wartości jak – szacunek i zaufanie. Zatem,
czym jest szacunek i zaufanie? Kiedy powstała Grupa Wyszehradzka? Jakie były jej motywy powstania? W jakich obszarach
współpracują?

Tamże, s. 39.
Tamże, s. 40.
78 J. Urban, jw. s. 84.
76
77
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Niniejszy artykuł porusza kwestie szacunku i zaufania
wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Omawia zagadnienie aksjologii. Definiuje pojęcie zaufania i szacunku. Charakteryzuje
Grupę Wyszehradzką. Podaje motywy jej powstania. Opisuje
współpracę Grupy Wyszehradzkiej.
Summary:
Respect and Trust Among Visegrad Group Countries
The primary resource and capital of society is the quality of
it’s axiological sphere. This sphere fashions values that not only
shape people, but also groups and entire nations – these same values determine the quality of joint interactions and relationships.
Therefore, two very important values play essential roles in the
cooperation of countries belonging to the Visegrad Four - respect
and trust. So what is respect and what is trust? When was the Visegrad Group formed? In what fields do members cooperate?
The following article is on the issues of respect and trust
among the countries of the Visegrad Group. It discusses sociology
and defines the concepts of trust and respect. It also characterizes
the Visegrad Group, cooperation between it’s members and provides the motives behind it’s creation.
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Agnieszka Bernecka

Ochrona środowiska naturalnego celem Państw
Grupy Wyszehradzkiej
1. Historyczne regulacje ochrony środowiska naturalnego
w Polsce
Jednym z pierwszych dokumentów regulujących ochronę
środowiska naturalnego i wykorzystywania zasobów naturalnych
w Polsce jest Statut Wiślicki z 1430 roku. Znajdowały się w nim
normy prawne chroniące środowisko naturalne. Każdej normie
przypisane były sankcje jakie groziły w przypadku niezastosowania się do przepisów. Uregulowane zostało między innymi wycinanie lasów: „Porąbiw dąb cudz, winę jemu (temu) ośm groszów zapłaci w czyjem państwie jest porąbion”1.
Rozwój ochrony środowiska przypadł na XX wiek. W Polsce
pierwszą ustawą chroniącą środowisko była ustawa o ochronie i
kształtowaniu środowiska2. Uchwalenie jej miało pokazać, że
ochrona środowiska jest istotnym elementem składającym się na
strukturę państwa. Nazywana była „kodeksem środowiska”. Po
kilkunastu latach obowiązywania wprowadzono ustawę o ochronie przyrody3. Była ona znacznie obszerniejsza od swojej poprzedniczki, a na głównym miejscu postawiono szczególne formy
ochrony przyrody4. Wśród nich można było znaleźć formy składające się na krajowe systemy ochrony takie jak: parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu; ochronę gatunkową roślin i zwierząt, a także formy
A. Grzywacz, Problemy interpretacji postanowień Statutu Warckiego z 1423 roku w zakresie ochrony cisa,„Sylwan”2008, nr 3, Warszawa, s. 3.
2 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r., o ochronie i kształtowaniu środowiska, Dz.
U. z 1980, Nr 3 poz. 6.
3 Ustawa z dnia 16 października 1991 r., o ochronie przyrody, Dz. U. z 1991 Nr
114 poz.492.
4 M. Pchałek, B. Rakoczy, Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2010, s.95-96.
1
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ochrony indywidualnej, do której można zaliczyć: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe5. Po niepełnej dekadzie obowiązywania wprowadzono ustawę o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie6, która została uchylona przez obowiązującą
dziś ustawę prawo ochrony środowiska7.
2. Regulacje w Konstytucji RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej8, jako akt najwyższy
rangą w państwie, reguluje zabezpieczenie środowiska, co oznacza, że inne ustawy w tym zakresie muszą być z nią zgodne. W
art. 5 pojawia się zobowiązanie państwa do strzeżenia dziedzictwa narodowego i zapewnienia ochrony środowiska, kierując się
zasadą zrównoważonego rozwoju. Artykuł ten zawiera kierunki
rozwoju państwa9. „Koncepcja zrównoważonego rozwoju to
kompleksowa odpowiedź na środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wyzwania współczesnego świata, które znacząco rozszerza
zakres dyskusji prowadzonej do tej pory w ramach ochrony środowiska”10. Również w art. 68 ust. 4 znajdziemy odniesienie do
ochrony środowiska to jest zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Oznacza to zapewnienie
bezpieczeństwa ekologicznego. Termin ten wskazuje na „obowiązek podejmowania przez władze publiczne konkretnych działań
mających na celu ochronę obywateli oraz ich przyszłych pokoleń
przed zagrożeniami wynikającymi z niedostatecznie zharmonizowanego rozwoju gospodarczego i społecznego, z wymogami
Ustawa z dnia 16 października 1991 r., o ochronie przyrody, Dz. U. z 1991 Nr
114 poz.492, art. 3.
6 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r., o dostępie do informacji o środowisku i jego
ochronie, Dz. U. 2000 Nr 109, poz. 1157.
7 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001 Nr
62 poz. 627.
8 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U.
1997 nr 78 poz. 483.
9 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz., Warszawa
2013, s.19-20.
10A. Pawłowski, Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008, s.9.
5
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ochrony środowiska”11. Celemsą jak najlepsze warunki zdrowia,
ustalane poprzez ocenę ich narażenia na warunki, które szkodzą
ich zdrowiu, oraz określenie zasad jakie pomogą zapobiegać skutkom zanieczyszczeń biologicznych, chemicznych oraz fizycznych12. Przy interpretacji tego artykułu należy zawsze pamiętać o
najważniejszej wartości czyli zdrowiu człowieka13.
Artykuł 74 konstytucji, nakłada na władze publiczną obowiązki w aspekcie prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym i przyszłym pokoleniom
oraz pomoc obywatelom w działaniach na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Zapewnia każdemu obywatelowi dostęp do
informacji o stanie i ochronie środowiska.„Bezpieczeństwo ekologiczne służy przede wszystkim dążeniu do stworzenia środowiska bytowania człowieka wolnego od zagrożeń, które mogłyby
niekorzystnie wpływać na jego zdrowie lub zagrażać jego życiu”14. Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości środowiska. Zgodnie z Trybunałem
Konstytucyjnym to „uzyskanie takiego stanu środowiska, który
pozwala na bezpieczne przebywanie w tym środowisku i umożliwia korzystanie z tego środowiska w sposób zapewniający rozwój człowieka”15. W kolejnym orzeczeniu Trybunał wskazał, że
„bezpieczeństwo ekologiczne, które ma być zapewnione przez
władze publiczne to stan środowiska pozwalający na bezpieczne
przebywanie w nim i korzystanie z niego. Instrumentem zapew11 R. Paczuski, Bezpieczeństwo ekologiczne jako kryterium koniecznych działań na
rzecz zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, (red.)A. Papuziński, Bydgoszcz 2005, s. 120–121.
12 P. Korzeniowski, Prawo ochrony środowiska, [w:] Prawo ochrony środowiska,
M. Górski, J. S. Kierzkowska (red.), Bydgoszcz 2006, s. 55.
13 N. Leśniak, Obowiązki państwa w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
<
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/53685/39_Nina_Lesniak.pdf > (12
V 2016), s.744.
14 A. Surówka, Bezpieczeństwo ekologiczne a gospodarowanie odpadami w świetle
prawa konstytucyjnego, Warszawa 2012, s. 155.
15 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r., K 23/05,
OTK – A 2006, nr 6, poz. 62.
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nienia tego bezpieczeństwa jest ochrona środowiska – chroniąc je
ustawodawca winien kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju”16. Zadania te „mają charakter typowy dla określania zadań
(zasad polityki) państwa, nie rodzą natomiast bezpośrednio jakichkolwiek praw podmiotowych po stronie jednostki”17. Obowiązek Państwa w tym zakresie będzie przejawiał się we wszystkich aktach prawnych, które wejdą w zakres ochrony środowiska
oraz przepisów ustrojowych dot. władz publicznych18. „Obowiązek zapewnienia polityki bezpieczeństwa ekologicznego, jeżeli
będzie wykonywana prawidłowo, sam stoi na straży zachowania
praw i wolności konstytucyjnych, w szczególności w zakresie
ochrony zdrowia”19.
Ostatnim artykułem w konstytucji dotyczącym środowiska,
jest art. 86 nakładający obowiązek dbałości o stan środowiska, na
każdego, oraz odpowiedzialności za pogorszenie jego stanu.
Ustawodawca w tym przepisie nie wskazuje tylko na obywateli
RP, ale na każdego przebywającego na jej terytorium. Odnosi się
to nie tylko do osób fizycznych, ale i prawnych, a także jednostek
organizacyjnych20. Każda osoba, która przyczyni się do zniszczenia środowiska naturalnego w jakikolwiek sposób, w tym zakresie
będzie musiała ponieść odpowiedzialność21.
3. Charakterystyka ustawy prawo ochrony środowiska
Jej wprowadzenie związane było z implementacją przepisów
wspólnotowych dotyczących środowiska. Najważniejsze z nich to:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2009 r., Kp 2/09.
L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003, s. 2.
18 Z. Bukowski, Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony
środowiska, ”Prawo i Środowisko”2002, nr 4, Warszawa, s. 70.
19 B. Rakoczy, Ograniczanie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006, s.250.
20 A. Surówka, Bezpieczeństwo …
21 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008, s. 517.
16
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Obserwacji Środowiska22, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska
oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości23, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i
programów na środowisko24, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami
związanymi z substancjami niebezpiecznymi25 oraz dyrektywa
parlamentu europejskiego i rady w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy26. To tylko przykłady dyrektyw i
rozporządzeń jakie Polska musiała implementować do swojego
prawa, łącznie jest ich szesnaście.
Obowiązująca ustawa o ochronie środowiska zawiera regulacje ochrony środowiska jako całości systemu oraz w kontekście
zanieczyszczeń, wymienia czynniki, które je tworzą. Wśród nich
można znaleźć: substancje chemiczne, substancje zubożające warstwę ozonową czy odpady. Celem ustawy jest podstawowa
ochrona elementów składających się na środowisko przyrodnicze.
Zawiera zasady, które rządzą prawem do ochrony środowiska.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 401/2009 z dnia 23
kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci
Informacji i Obserwacji Środowiska, Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, s. 13.
23 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja
2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych
planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i
96/61/WE, Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, s. 17.
24 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, s. 30.
25 Dyrektywa 2012/18/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca
2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami
niebezpiecznymi, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE, Dz. Urz. UE L
197 z 24.07.2009, s. 1.
26 Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, Dz. Urz. UE L
152 z 11.06.2008, s. 1.
22
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Nie jest w tym zakresie jednak kompleksowa, ustawa w której
znajdują się pozostałe zasady, składające się na ten katalog to
ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ustawa została podzielona na tytuły: przepisy ogólne,
ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, poważne awarie, środki finansowo-prawne, odpowiedzialność w ochronie środowiska, organy administracji i instytucje
ochrony środowiska, programy dostosowawcze27. W ustawie wyróżniono trzy grupy podmiotów korzystające ze środowiska,
pierwsza to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
oraz osoby prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w
zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, oraz
osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej
praktyki, druga to jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami i trzecia to osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami28.
4. Regulacje prawne ochrony środowiska w Unii Europejskiej
Ochrona środowiska nie była priorytetem przy tworzeniu
Europejskiej Wspólnoty. Wzrost zainteresowania środowiskiem
zaczął się w latach 70, gdy doszło do znacznej degradacji środowiska naturalnego po przez rozwój gospodarczy. „Rok 1972 uznaje
się za początek budowania wspólnej polityki środowiskowej, wieloletnich programów działania w ochronie środowiska oraz opartego na zawartych w nich priorytetach prawa w postaci dyrektyw
i rozporządzeń”29. Powołano do życia trzy programy na latach
1973-1975, 1976-1981 i 1982-1986, które miały dać zaczątek polityki
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001 nr
62 poz. 627.
28 J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa
2009, s.22.
29 Geneza polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej,
http://archiwum.ekoportal.gov.pl/prawo_dokumenty_strategiczne/PolitykaO
chronySrodowiskaUE/GenezaPolitykiOchronySrodUE.html (18 V 2016).
27
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ochrony środowiska, jednak w efekcie działania wspólnoty koncentrowały się na likwidacji skutków zanieczyszczeń. Czwarty
program na lata 1986-1992 okazał się przełomowym, do traktatu
EWG wprowadzono tytuł „środowisko naturalne”, a przepisy w
nim zawarte stanowiły zasady, między innymi: ostrożności, prewencji, naprawy szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu
w pierwszym rzędzie u źródła, odpowiedzialności sprawcy za
degradację środowiska, integracji z innymi politykami Wspólnoty
oraz subsydiarności. W programie tym skupiono się na zapobieganiu naruszeń, niż na ich likwidacji. Piąty program w latach
1993-1997 został wydłużony do 2000 roku i otrzymał tytuł „ku
zrównoważeniu”. „Bazował na wzroście świadomości ekologicznej, zastosowano w nim po raz pierwszy tzw. podejście horyzontalne, w którym bierze się pod uwagę wszelkie przyczyny zanieczyszczeń. Przemysł, energetykę, transport, rolnictwo i turystykę
uznano za sektory mające największy wpływ zarówno na rozwój
gospodarczy jak i stan środowiska”30. Szósty program w latach
2001-2010 nosił nazwę „nasza przyszłość zależy od naszego wyboru”, w nim głównie zajęto się problematyką zmian klimatycznych,
to jest efektu cieplarnianego, zwiększenia obszarów chronionych,
dbałość o wpływ środowiska na zdrowie oraz rozsądną gospodarkę odpadami31. Oprócz programów, Parlament Europejski i
Rada wydają szereg dyrektyw i rozporządzeń regulujących
ochronę środowiska naturalnego.
Można wyróżnić zasady jakimi kieruje się polityka Unii Europejskiej w celu ochrony środowiska naturalnego są to: „ogólne
zasady traktatowe bezpośrednio powiązane z ochroną środowiska
zasada pomocniczości, proporcjonalności oraz integralności; zasady szczególne polityki w dziedzinie ochrony środowiska: zasada
ostrożności, zasada działania zapobiegawczego, zasada naprawiania szkody, w pierwszym rzędzie u źródła, zasada, która mówi, że zanieczyszczający ponosi odpowiedzialność za dokonanie

30
31

Ibidem.
Ibidem.
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zanieczyszczeń”32. Stosowanie zasad musi odbywać się przy
uwzględnieniu takich kryteriów jak: „dostępność danych naukowo-technicznych, uwzględnianie różnych warunków środowiska
naturalnego w różnych regionach Wspólnoty, potencjalne zyski i
koszty działań lub ich braku, rozwój społeczny i gospodarczy”33.
Odpowiedzialność za naruszenie środowiska dzielimy na
karną lub cywilną. W przepisach UE nie występuje jednoznaczna
sankcja na naruszenia. Odpowiedzialność w tym zakresie powinna być regulowana na poziomie, każdego państwa członkowskiego. W zakresie prawa karnego przyjęto dyrektywę w sprawie
ochrony środowiska poprzez prawo karne34. Obejmuje ona przestępstwa umyślne, nieumyślne oraz rażące zaniedbanie w aspekcie ochrony środowiska. Odpowiedzialność cywilna sprowadza
się do odpowiedzialności za środowisko, zapobiegania i likwidowania szkód wyrządzanym środowisku naturalnemu35.
Ochrona jakości powietrza jest regulowana przez dyrektywy
UE. Jakość powietrza oceniania jest w odniesieniu do innych
związków chemicznych takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu i tlenki azotu, pyłu zawieszonego ołowiu, benzenu, tlenku
węgla. „Celem zaawansowanej ochrony środowiska jest ustanowienie środków, które pozwalają na zdefiniowanie i określenie
celów dotyczących jakości powietrza, ocenę jakości powietrza,
uzyskiwanie informacji na temat jakości powietrza i jej udostępnienie społeczeństwu, utrzymanie jakości powietrza i jego poprawę, promowanie współpracy między państwami w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza”36.
Zmiany klimatyczne zgodnie z zaleceniami UE nie powinny
być regulowane wyłącznie w aspekcie wspólnotowym, ale ich zakres ochrony powinien rozpoczynać się już na poziomie regionalM. M.Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej, Warszawa
2012, s.20.
33 Ibidem.
34 Dyrektywa z dnia 2008 r. Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE w
sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne, Dz. Urz. UE L 328 z 6.12.2008, s. 28.
35 M. M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej, Warszawa
2012, s.32-34.
36 Ibidem.s.28-29
32
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nym. Ochrona tej części środowiska jest ważna ze względu na potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Od 2007 roku
przyjęto koncepcje zintegrowanej regulacji na rzecz ochrony klimatu, założenia opierały się na dążeniu do zmiany polityki klimatycznej i energetycznej o wysoko wydajnej i niskiej, pod względem emisji gazów cieplarnianych, gospodarkę37.
5. Środowisko naturalne łączące państwa Grupy Wyszehradzkiej
„Nadrzędnym celem dla Państw Grupy Wyszehradzkiej była
integracja ze strukturami Euroatlantyckimi i Unią Europejską.
Wówczas to stwierdzono, że zbieżność celów w polityce zagranicznej, podobieństwo doświadczeń historycznych oraz bliskość
geograficzna predestynują do powołania nowego związku regionalnego, zwanego Grupą Wyszehradzką lub Czwórką Wyszehradzką. Od 1993 r. tworzą ją cztery państwa: Polska, Węgry, Republika Czeska i Słowacja. Podczas spotkania przywódców w
Krakowie (5 października 1991 r.) ustalono, że współpraca czterech państw obejmie takie strefy, jak polityka zagraniczna, gospodarka, transport, ochrona środowiska i nauka”38.
Środowisko naturalne łączące państwa V4 to lasy przygraniczne, gleba czy pasma gór takich jak Sudety i Karpaty, a także
zmieniający się ciągle klimat.
6. Polska i Czechy razem na rzecz czystego powietrza
W 2004 roku utworzono polsko – czeską Grupę Roboczą ds.
Jakości powietrza w Rejonach przygranicznych. Celem projektu
było opracowanie programów ochrony powietrza dla województwa śląskiego i regionu śląsko – morawskiego39.
W 2011 roku podczas spotkania grupy Wyszehradzkiej na
Słowacji podtrzymano projekt ochrony środowiska w zakresie
Ibidem. s.34
M. Wróbel, Grupa Wyszehradzka,
<http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/grupa-wyszehradzka (20 V 2016).
39 Polska i Czechy razem na rzecz czystego powietrza, <
http://gate.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/16656_polska_i_czechy_razem_
na_rzecz_czystego_powietrza. Html> (20 V 2016).
37
38
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poprawy jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem
ograniczenia emisji pyłów. Kolejnym założeniem było efektywniejsze wykorzystanie instrumentów zarządzania jakością powietrza, a także wykorzystywanie środków finansowania europejskiego (programy UE) w tym zakresie40.
W celu realizacji powyższych założeń utworzono dwa programy. AIR SILESIA, którego celem są „zadania z zakresu inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeń, realizacja wspólnych pomiarów zanieczyszczeń powietrza, oceny transgranicznego charakteru zanieczyszczeń oraz wdrożenia systemu przekazu informacji o zanieczyszczaniu powietrza”41. CLEANBORDER jego celem jest „ocena roli emisji pyłu z procesów ogrzewania mieszkań
w kształtowaniu stężeń zanieczyszczenia powietrza i wskazaniu
działań prowadzących do obniżenia tej emisji na przykładzie
trzech wybranych gmin po polskiej i czeskiej stronie”42.
Na spotkaniu komisji V4 + 2 (Bułgaria i Rumunia) ds. zmian
klimatu i środowiska w 2014 roku zajmowano się polityką klimatyczną UE po 2020 roku. Projekt zakłada, że do 2030 roku dojdzie
do obniżenia o 40% emisji gazów cieplarnianych i zostanie zwiększone wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł43.
8 maja 2016 roku odbyło się XVII spotkanie Ministrów Środowiska Grupy Wyszehradzkiej, na którym zauważono znaczną
rolę zielonego funduszu, dzięki któremu będzie możliwość finansowania działań, które będą miały na celu ograniczenie emisji i
adaptacji zmian klimatycznych. Ustalono również, że trzeba powołać siódmy program na rzecz ochrony środowiska. Założenia
programu miałyby się opierać na efektywnym wykorzystywaniu
zasobów naturalnych, ochronie różnorodności biologicznej, a także usług ekosystemowych44.
Ibidem.
Ibidem.
42 Ibidem.
43 Grupa wyszehradzka o klimacie,
<https://archiwum.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/22122_grupa_wyszehra
dzka_o_klimacie.html> (20 V 2016)
44 Wspólne stanowisko państw grupy wyszehradzkiej w sprawie ochrony środowiska, <http://www.ekologia.pl/wiadomosci/srodowisko/wspolne-stanowisko40
41
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7. Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii
Pod tym hasłem odbyło się V Forum Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej. Podczas tego spotkania jednoznacznie
stwierdzono, że racjonalne wykorzystywanie energii stanowi
istotny element utrzymania rozwoju regionu w aspekcie ekologiczno-energetycznym. Ponadto wyzwanie stanowi spadek surowców naturalnych oraz wzrastający rozwój gospodarczy, a przy
tym starania o poprawę jakość środowiska naturalnego. Poprawy
jakości środowiska można upatrywać we wzroście udziału w gospodarce źródeł energii odnawialnej, a co za tym idzie redukcję
zanieczyszczeń do atmosfery oraz ilość wytwarzanych odpadów.
W celu realizacji powyższych zadań przyjęto pakiet ekoenergetyczny Unii Europejskiej z dnia 23 stycznia 2007 roku. Podjęto także współpracę ekspercką (przedstawiciele regionów V4) z
dziedziny energetyki i środowiska naturalnego, a także ponowną
potrzebę przeanalizowania wykorzystania energii jądrowej, gdyż
nie jest możliwe uzupełnienie braków energii tylko i wyłącznie
przez odnawialne źródła energii45.
8. Pilotażowy program wymiany edukatorów leśnych
Od stycznia 2015 roku Polska, Słowacja, Węgry i Czechy realizują „Pilotażowy program wymiany edukatorów leśnych”. Celem projektu jest wymiana doświadczeń z zakresu metodologii
nauczania o leśnictwie, poprawa jakości prowadzonych zajęć oraz
rozwój jednolitego trendu w ich prowadzeniu. Podczas szkoleń
przedstawiciele powyższych państw wymienią się zdobytą wiedzą na temat lasów jako ekosystemu, a także jego związku, z działalnością ludzi nie tylko na poziomie kulturowym i społecznym,
ale przede wszystkim gospodarczym. Kolejnym celem programu
jest poznanie problemów i trudności innych państw w tym zakre-

panstw-grupy-wyszehradzkiej-w-sprawie-ochrony-srodowiska,15015.html
>
(20 V 2016).
45 Deklaracja V Forum Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej,<http://archiwum.kujawskopomorskie.pl/files/wspolpraca/20080704_grupa/deklaracja.pdf> (20 V 2016).
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sie, a także pomoc w ich rozwiązaniu46. Jest to istotne ze względu
na ilość lasów przygranicznych, w pewien sposób łączą one państwa w zakresie położenia geograficznego w zakresie nie tylko ich
utrzymania, ale także w efekcie czystszego powietrza powinny
być w odpowiedni i jednolity sposób zabezpieczone przed zagrożeniami. Edukacja młodzieży w tym zakresie jest zatem bardzo
istotna, pozwala ona mieć nadzieję, na poprawę środowiska naturalnego na poziomie lokalnym i globalnym oraz jego opiekę w
kolejnych latach. Efektem przeprowadzanych szkoleń była publikacja wydana w językach państw uczestniczących, w celu skuteczniejszego nauczania, a tym samym lepszej ochrony środowiska leśnego, przez przyszłe pokolenia. Projekt miał wykształcić
dwudziestu czterech wykwalifikowanych pedagogów leśnych,
którzy będą nauczać ochrony środowiska, występującego w państwach grupy wyszehradzkiej, wdrażać nowe standardy, a także
pokazywać przyszłym pokoleniom jak istotna i konieczna jest
ochrona środowiska naturalnego47.
Partnerami projektu są PGL LP Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach, Lasy Słowackiej Republiki, Lasy Republiki Czeskiej oraz Ipoly Forest PLC. Ze strony Polskiej w projekt zaangażowały się takie jednostki jak nadleśnictwa – Bielsko,
Katowice, Kobiór, Prudnik, Ustroń, Wisła oraz Zespół ds. Programów Pomocowych w RDPL w Katowicach. Całkowity koszt projektu to 15 724, 25 euro48.
9. Podsumowanie
Margaret Atwood napisała „Wszelkie bogactwo jest darem przyrody. Bez niej nie istniałaby żadna gospodarka”49, nie sposób nie zgodzić się z tymi słowami. To motto pojawiające się na stronie interPilotażowy program wymiany edukatorów leśnych,<http://www.katowice.lasy.gov.pl/miedzynarodowy-funduszwyszehradzki/-/asset_publisher/4Yow/content/pilotazowy-programwymiany-edukatorow-lesnych#.Vz2SKlSLQ1L> (20 V 2016).
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 http://ec.europa.eu/environment/basics/home_pl.htm> (20 V 2016).
46
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netowej Komisji Europejskiej ds. środowiska, wydaje się być motywem przewodnim w pracach komisji. Projekty tworzone i
współfinansowane przez Unię Europejską mają nie tylko poprawić zanieczyszczone już środowisko, ale uświadamiać obywatelom poziom zanieczyszczenia i sposoby przywrócenia jego stanu
pierwotnego. Głównym wyzwaniem jest uświadamianie młodych
obywateli w przyszłościowym dbaniu o środowisko, a także
kształcenie w nich postaw, dzięki którym można zapobiegać degradacji lasów, mórz, gleby czy klimatu.
Streszczenie:
Autor w swojej publikacji porusza problem ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Przypomina on historię ochrony środowiska, rozpoczynającą się już od 1430 roku, to jest od Statutu
Wiślickiego. Wykazuje przegląd ustaw dotyczących ochrony środowiska, a także przedstawia charakterystykę ustawy prawo
ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Wskazuje regulacje
znajdujące się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które nie
tylko chronią środowisko, ale także pociągają do odpowiedzialności za jego naruszenie. Na płaszczyźnie europejskiej, także występuje ochrona środowiska naturalnego, regulowana rozporządzeniami i dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady. Autor
zwrócił uwagę na szereg programów, jakie były podejmowane
przez Unię Europejską, aby zapobiec degradacji lasów, powietrza,
klimatu, wód oraz gleby. W drugiej części publikacji wskazuje
aspekty środowiska łączące Państwa Grupy Wyszehradzkiej. Po
przez występowanie podobieństwa naturalnego w tych państwach, na rzecz jego ochrony, podjęto takie programy jak: „Polska i Czechy na rzecz czystego powietrza”, „Pilotażowy program
wymiany edukatorów leśnych”, a także program mający na celu
ochronę środowiska w kontekście odnawialnych źródeł energii.
Słowa kluczowe: prawo, środowisko naturalne, przyroda,
las, powietrze, klimat
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Summary:
Protection of natural environment objective of the Visegrad Group
The author in the publication discusses the problem of environmental protection in Poland. It reminds the history of environmental protection, starting from 1430 years it is of the Statute
Wiślicki. Performed a review of the laws on environmental protection, as well as the characterization of the Law environmental law
of 27 April 2001.Indicated the regulations contained in the Constitution of the Republic of Polish, which not only protect the environment but also involve the responsibility for its violation. At the
European level, there is also environmental protection, adjustable
Regulations and Directives of the European Parliament and the
Council. The author pointed out a number of programs that were
undertaken by the European Union to prevent forest degradation,
air, climate, water and soil. I n the second part of the publication
identified environmental aspects linking the Visegrad Group. After the occurrence of similarities natural in these countries, to protect it, it was such programs as: "Poland and the Czech Republic
for clean air", "pilot exchange program for educators forest", as
well as a program aimed at protecting the environment in the context of renewable energy sources .
Key words: law, natural environment, nature, forest, air,
climate
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Mateusz Gabryel

Wpływ prawa UE na odpowiedzialność odszkodowawczą
linii lotniczych
Wstęp
Podróże lotnicze zyskują w ostatnim czasie coraz większą
popularność. Przewoźnicy lotniczy oferują szeroki wachlarz tras
umożliwiając dostanie się w stosunkowo szybki i wygodny sposób niemal do każdego miejsca na Ziemi. Pomimo licznych zalet
tego środka przemieszczania się, zdarzają się sytuacje, gdy prawa
pasażerów linii lotniczych są naruszane, co powinno skutkować
odpowiednią rekompensatą.
Większość obowiązujących w Polsce norm dotyczących bezpieczeństwa oraz praw pasażerów linii lotniczych, wynika z aktów prawnych stworzonych w ramach Unii Europejskiej. Wielość
przepisów wchodzących w życie zarówno w Polskim porządku
prawnym jak też w UE sprawia, że świadomość na temat praw
pasażerów linii lotniczych jest stosunkowo niewielka1. Dlatego też
celem niniejszego artykułu jest podkreślenie znaczenia prawa powstającego w ramach Unii Europejskiej, wskazanie jego miejsca w
polskim porządku prawnym oraz przybliżenie praw pasażerów
linii lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od linii lotniczych.
Hierarchia aktów prawnych
Dokładne zrozumienie znaczenia i możliwości oddziaływania na prawa pasażerów linii lotniczych w Polsce, wymaga przypomnienia hierarchii aktów prawnych. Źródła prawa powszech-

1 Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Grant Thornton w 2015 r. w
Polsce wprowadzono do porządku prawnego 29843 strony maszynopisu nowego prawa (ustaw, rozporządzeń),<http://barometrprawa.pl/> (dostęp:
10.06.2016 r.).
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nie obowiązującego w Polsce zostały unormowane w Konstytucji2
RP z 1997 roku. Zgodnie z art. 87 można wyróżnić ich dualistyczny charakter w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym3. O tym
podziale niejednokrotnie wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny
w swoich orzeczeniach zaznaczając, że „ustrojodawca w sposób w
pełni zamierzony i jednoznacznie wyrażony przyjął w konstytucji
przedmiotowo i podmiotowo zamknięty system źródeł prawa
powszechnie obowiązującego”4. Kolejnym istotnym elementem
jest charakter zamknięty tego systemu5, co oznacza, że obowiązujące mogą być jedynie źródła prawa wskazane w Konstytucji RP, a
ich katalog nie może być rozszerzany przez ustawy.
Wyłączenia w aspekcie przedmiotowy dotyczą form aktów
prawnych zawierających normy prawa powszechnie obowiązującego. Na podział ten składają się: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty prawa
miejscowego6. Konstytucja RP jest aktem prawnym najwyższym
rangą spośród źródeł prawa w Polsce. Reguluje najważniejsze
dziedziny gospodarki i działalności państwa, a jej naczelny charakter podkreśla skomplikowana procedura uchwalania przez
Zgromadzenie Narodowe większością kwalifikowaną 2/3 głosów,
z zachowaniem kworum wynoszącego co najmniej połowę członków Zgromadzenia oraz obligatoryjnym poddaniem pod referendum narodu7.
Ustawy są drugim, co do rangi, aktem prawa stanowionego8.
Ich moc prawna przejawia się, po pierwsze w samoistności, co
oznacza, że jest wdawania wyłącznie na podstawie konstytucji; po
2

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z
1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), dalej: Konstytucja RP.
3 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne – zarys wykładu, Warszawa 2012, s. 124.
4 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r., sygn. akt K25/99.
5 M. Pichlak, Zamknięty system źródeł prawa. Studium instytucjonalizacji dyskursu prawniczego., Wrocław 2013, s.20-25.
6 Art. 87 konstytucji
7 P. Sarnecki, System źródeł prawa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
http://biurose.sejm.gov.pl/seminarium/sarnecki.pdf
8 K. Działocha, Konstytucyjne cechy ustawy, [w:] Postępowanie ustawodawcze
w polskim prawie konstytucyjnym, J. Trzcińskiego (red.), Warszawa 1994, s. 24.
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drugie możliwością zmiany, uchwalenia lub zawieszenia tylko na
podstawie innego aktu taką samą rangą; po trzecie obowiązkiem
zgodności ze wszystkimi aktami rangi wyższej. Mają one charakter jednorodny, co oznacza, iż moc obowiązywania każdej z nich
jest taka sama, choć zdarzają się wyjątki o wyższej radze, np.
ustawa budżetowa9.
Ratyfikowane umowy międzynarodowe to kolejne źródło
prawa. „Przepis art. 9 przenosi na grunt prawa polskiego szeroko
rozumianą zasadę pacta suntservanda, dzięki czemu naruszanie
zobowiązań międzynarodowych pociąga za sobą podwójną kwalifikację: prawnomiędzynarodową i prawnokonstytucyjną”10. Trybunał Konstytucyjny zajął stanowisko w sprawie tego źródła prawa traktując, że „Art. 9 Konstytucji jest nie tylko doniosłą deklaracją wobec społeczności międzynarodowej, ale także zobowiązaniem organów państwa, w tym rządu, parlamentu i sądów, do
przestrzegania prawa międzynarodowego wiążącego Rzeczpospolitą Polską. Realizacja tego obowiązku wymagać może – obok
stosownych zmian w krajowym porządku prawnym – również
podejmowania przez organy władzy publicznej, w ramach przypisanych im kompetencji, konkretnych zachowań”11.
Do ostatniej, ale za to najliczniejszej grupy stanowionego
prawa zaliczamy rozporządzenia. Akty te mają charakter wykonawczy i zwykle służą realizacji postanowień aktu wyższego rzędu, wydawane są przez organ władzy wykonawczej upoważnionej w ustawie i w celu jej wykonania, upoważnienie to musi być
konkretne, wskazywać organ właściwy do jego wydania oraz zakres spraw jaki należy uregulować12.
Ograniczenie tego katalogu w aspekcie podmiotowym dotyczy organów jakie mogą stanowić prawo. Na gruncie konstytucyjB. Skwara, Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie
konstytucyjnym, Warszawa 2010, s. 83.
10 M. Masternak-Kubiak, Odesłania do prawa międzynarodowego w konstytucji
RP, Wrocław 2013, s. 52.
11 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn. akt P 1/05.
12 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 110-111.
9
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nym13 oraz ustaw prawo to posiada parlament, jednak w stanach
nadzwyczajnych prezydent może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy14. Przechodząc na grunt rozporządzeń prawo ich stanowienia ma znacznie liczniejsza grupa podmiotów to są: prezydent15, Rada Ministrów16, prezes Rady Ministrów17, ministrowie
kierujący określonymi działami administracji rządowej oraz
przewodniczący komitetów18 z art. 147 ust. 4, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji19 oraz na poziomie prawa miejscowego kompetencje takie otrzymują organy samorządu terytorialnego oraz
terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach ustawy20.
Hierarchiczność budowy tego systemu wiąże się z zakazem
regulacji pewnych dziedzin prawa przez akty niższego szczebla
niż określone tzw. wyłączność ustawy, a także oznacza, że akty
niższego rzędu muszą być zgodne z aktami rzędu wyższego oraz
nie mogą być wydawane bez upoważnienia wynikającego z aktu
wyższego rzędu, awszelkie zmiany w prawie winny być dokonywane przez akt tego samego lub wyższego rzędu21.
Implementacja aktów prawa UE
Ratyfikacja aktów międzynarodowych, jak wskazano powyżej, rodzi obowiązek przestrzegania ich treści. Podpisanie traktatów wspólnotowych i akcesja Polski do UE wiążą się zatem z koniecznością przestrzegania prawa unijnego.Akty prawa Unii Europejskiej dzielą się na pierwotne, do których zaliczamy „prawo
konstytucyjne UE, zaliczane jako traktaty założycielskie, reformujące i akcesyjne oraz wtórne prawo tworzone przez instytucje UE
Art. 235 Konstytucji RP.
Art. 234 Konstytucji RP.
15 Art. 142 ust.1 Konstytucji RP.
16 Art., 146 ust.4 pkt.2 Konstytucji RP.
17 Art. 148 ust.3 Konstytucji RP.
18 Art. 149 ust. 2 i 3 Konstytucji RP.
19 Art. 213 ust.2 Konstytucji RP.
20 Art. 94 Konstytucji RP.
21 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne – zarys wykładu, Warszawa 2012, s.
128-130.
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na podstawie upoważnienia traktatowego w ramach przyznanych
im kompetencji przez państwa członkowskie, które tym samym
ograniczyły częściowo swoją suwerenność, przekazując UE
uprawnienia do stanowienia prawa”22. Na potrzeby publikacji
zostaną omówione tylko akty prawa pochodnego.
Traktat Lizboński dokonuje podziału tego prawa na: akty prawodawcze w tym rozporządzenia, dyrektywy i decyzje; akty nieprawodawcze, na które składają się akty delegowane, akty wykonawcze oraz inne akty nieprawodawcze; instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; instrumenty Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz akty niewiążące23.
Rozporządzenia są podstawowym źródłem prawa wspólnotowego i to właśnie w nich uregulowane zostały kwestie praw
pasażerów linii lotniczych czy odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźników lotniczych. Akty te są prawnie wiążące na całym terytorium UE24. Charakteryzują się ogólnością, abstrakcyjnością oraz bezpośrednią i natychmiastową skutecznością, co powoduje, że sądy krajowe mają obowiązek ich przestrzegać i chronić25.
Moc wiążącą otrzymują po publikacji w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Wchodzą w życie co do zasady po 15 dniach od
publikacji, chyba że przepis końcowy rozporządzenia określa inną
datę. Wprowadzanie ich służy ujednolicaniu prawa wszystkich
państw, dlatego też co do zasady nie istniej potrzeba ich implementacji do porządków krajowych26. Ichpodobieństwo do ustaw

A. Szachoń-Pszenny, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, A. Kuś (red.),
Lublin 2012, s. 205-206.
23 Tamże, s. 222.
24
http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_pl.htm>
(dostęp: 10.06.2016 r.).
25 C. Herma, Reforma systemu aktów prawa pochodnego UE w Traktacie z
Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 5, s. 32.
26 Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej Zapewnienie
efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym,
<http://www.rcl.gov.pl/079_Wytyczne_v04_2009.pdf
s.28-30>
(dostęp:
10.06.2016 r.).
22

226

występujących w porządkach państw europejskich27, w tym również Polski sprawiło, że omawiane kwestie nie zostały powtórzone
czy zmodyfikowane w naszym porządku prawnym.
Prawapasażerów linii lotniczych w Polsce
Prawa pasażerów linii lotniczych w Polsce w dużej mierze
uzależnione są od przepisów obowiązujących w ramach Unii Europejskiej. W porządku prawnym Unii Europejskiej znajduje się co
najmniej 10 aktów odnoszących się do praw pasażerów linii lotniczych. Wśród licznych uprawnień obok oczywistych, takich jak
prawo do bezpiecznego, z godnego z planem i oferowanym standardem lotu odnaleźć można również inne, np. prawo do informacji o tożsamości przewoźnika lotniczego, prawo do zmiany
planu podróży, prawo do zwrotu ceny biletu, prawo do opieki,
prawo do złożenia reklamacji, czy prawo do złożenia skargi na
przewoźnika lotniczego. Te dwa ostatnie uprawnienia z perspektywy niniejszego artykułu są najbardziej istotne, bowiem to skorzystanie właśnie z nich będzie wiązało się z możliwością otrzymania odszkodowania.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że rozporządzeniem (WE) nr 2027/9728 implementowano do porządku prawa
Unii Europejskiej konwencję montrealską29, której Polska była już
stroną. Następnie rozporządzeniami wspólnota europejska zmodyfikowała a dokładniej rozszerzyła zakres uprawnień pasażerów, których obecny kształt zostanie przedstawiony w dalszej części artykułu.
Zanim przejdziemy do omówienia konkretnych uprawnień,
a co za tym idzie przysługujących pasażerom linii lotniczych odA. Łazowski, Rozporządzenie jako źródło prawa Wspólnot Europejskich, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 3, s. 12 – 14.
28 Rozporządzenie (WE) nr 2027/97 z dnia 30 maja 2002 r włączające konwencję montrealską do prawa UE w zakresie ujednolicenia niektórych przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (t.j. Dz. U. L 140 z
dnia 30 maja 2002 r.).
29 Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska) z dnia 28 maja 1999 r.
(t.j. Dz.U. 2007 Nr 37, poz. 235).
27

227

szkodowań, na potrzeby niniejszego artykułu warto wyjaśnić pojęcie „osoby uprawnionej do odszkodowania”. Zdefiniowano je w
następująco „osoba uprawniona do odszkodowania oznacza pasażera lub każdą osobę uprawnioną do występowania z roszczeniem w imieniu tego pasażera, zgodnie z obowiązującymi przepisami”30. Należy zauważyć, że z osobami uprawnionymi do występowania z roszczeniem będą między innymi przedstawiciele
ustawowi oraz pełnomocnicy poszkodowanych. Trzeba jednak
wskazać, że celowym byłoby zaliczenie do kręgu uprawnionych
osób, które z winny linii lotniczych, np. w wyniku katastrofy straciły osobę bliską. Rozważenia wymaga w takiej sytuacji, czy odszkodowanie to należy rozumieć jako zadośćuczynienie, czy jako
odrębne, dodatkowe świadczenie.
Kolejne istotne pojęcie, które winno być wyjaśnione to
„przewoźnik lotniczy”. Oznacza ono „przedsiębiorstwo transportu lotniczego z ważną licencją na działalność”31.To właśnie tym
pojęciem posługuje się ustawodawca unijny w tworzonych przez
niego przepisach. Choć próba uregulowania tego pojęcia dla potrzeb relacji linii lotniczych z pasażerami wydaje się uzasadniona
to wątpliwości może budzić przedstawiona definicja. Wyobrazić
można sobie bowiem sytuację, w której dany przewoźnik z jakiegoś względu traci licencję i dalej wykonuje przewóz bądź utracił ją
na przykład w wyniku kontroli przeprowadzonej po katastrofie
lotniczej, która spowodowana była zaniedbaniami owego przewoźnika, przykładowo, w serwisowaniu samolotu. Sytuacja taka
może się okazać bardzo dotkliwa dla możliwości dochodzenia
roszczeń pasażerów lub ich bliskich, w związku z faktem, że dany
przedsiębiorca nie będzie już przewoźnikiem lotniczym.
Oczywiście, gdyby sprawa trafiła przed niezawisły sąd ten z
pewnością orzekłby, że pasażer nie miał wiedzy, że nie podróżuje
Rozporządzenie (WE) nr 889/2002 z 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2027/97 ( Dz. U. L 140 z dnia 30 maja 2002 r.) włączające konwencję montrealską do prawa UE w zakresie ujednolicenia niektórych przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (t.j. Dz. U. L 194 z
18 lipca 2001 r.).
31 Rozporządzenie (WE) nr 889/2002…
30
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z przewoźnikiem lotniczym w rozumieniu prawa, bądź w momencie podróży usługodawca przewoźnikiem jeszcze był a więc
wszelkie roszczenia są zasadne. Jednak wiązałoby się to z długotrwałym procesem, w którym pełnomocnik przewoźnika dążyłby
do uniknięcia odpowiedzialności przez jego mocodawcę.
Zagadnienia ogólne o odszkodowaniach
Odszkodowanie to rodzaj świadczenia jakie poszkodowany
może uzyskać za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot. Aby
powstała odpowiedzialność odszkodowawcza, muszą zaistnieć
określone przesłanki, po pierwsze musi nastąpić zdarzenie, z którym związany jest obowiązek naprawienia szkody, po drugie powstanie w związku z nim szkody i po trzecie związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a powstaniem szkody32.
Najważniejszą z nich jest adekwatny związek przyczynowy,
gdyż odwołuje się on do obiektywnych reguł ustalania związku, a
nie posiadanej wiedzy. Szkoda natomiast może dotyczyć sfery
niemajątkowej lub majątkowej, pierwsza odnosi się do dóbr osobistych i określana jest mianem krzywdy, a odpowiedzialność w
tym zakresie nazywana jest zadośćuczynieniem, druga to szkoda
sensu stricte(majątkowa), dzielona na stratę tj. umniejszenie majątku poszkodowanego oraz utracone korzyści tj. nie dopuszczenie do zwiększenia majątku poszkodowanego33.
Wskazać należy, że w przypadku, gdy przewoźnik lotniczy
odmawia wypłaty należnego odszkodowania lub zaniża jego
kwotę pasażer może dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym lub Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub śmierć pasażera
W prawie Unijnym, obowiązującym w Polsce, odszkodowanie z tytułu śmierci bądź uszkodzenia ciała pasażera również zostało po części uregulowane34. Choć w zakresie tego typu odszko32 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania część ogólna, Warszawa 2012, s.
85-95.
33 Z. Radwański, …
34 Rozporządzenie (WE) nr 889/2002…
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dowań, dominujące znaczenie będą miały Konwencja Warszawska35 oraz przepisy prawa krajowego, które nie są przedmiotem
niniejszego artykułu, to prawodawca unijny odniósł się odszkodowań zauszkodzenie ciała lub śmierć pasażera wskazując, iż nie
mogą być one ograniczone kwotowo. Ponadto, zgodnie z implementowaną do porządku unijnego Konwencją Montrealską,w
omawianym przypadku przewoźnik lotniczy nie może kwestionować roszczeń o odszkodowanie za do Kwoty 100 000 SDR, przeliczanych na walutę lokalną36. Odszkodowanie to powinno być
wypłacone niezwłocznie po wypadku37. Powyżej tej kwoty przewoźnik lotniczy może bronić się przed roszczeniami wykazując,
że nie dopuścił się zaniedbańbądź nie zawinił w inny sposób.
Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot
Prawo UE, a dokładnie rozporządzenie WE nr 261/200438
prezentuje konkretne procedury jakich powinien przestrzegać
przewoźnik lotniczy w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu.Należy podkreślić, że opisywane powinności dotyczą lotów
które odbywają się w granicach UE, z jej obszaru bądź spoza, ale
na teren UE.
Na podstawie art. 5 ust. 3 rozporządzenia39 pasażerowie,
których lot został odwołanyuprawnieni są do otrzymania odszkodowania od obsługującego ich przewoźnika. Wysokość odszkodowania, któregowypłata powinna nastąpić niezwłocznie uzależ35 Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (t.j. Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49 z późn. zm.).
36 Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 37, poz. 235 z późn. zm.).
37 Pkt 14 preambuły do rozporządzenia (WE) nr 889/2002…
38 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 — oświadczenie Komisji (t.j. Dz.U. L 46 z
17.2.2004, s. 1–8).
39 Tamże.
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niona jest od odległości jaką miał przebyć pasażer w przypadku
lotu do 1500 km pasażer winien otrzymać 250 EUR, kwota 400
EUR przewidziana została dla pasażerów odwołanego lotu o zasięgu powyżej 1500 do 3500 km zaś za odwołanie lotu powyżej
3500km pasażer uprawniony jest do otrzymania odszkodowania
opiewającego na 600 EUR40.
Wymienione wyżej kwoty odszkodowania mogą jednak zostać pomniejszone o 50% jeśli przewoźnik zaoferuje alternatywny
lot, którym pasażer będzie mógł dotrzeć do miejsca przeznaczenia, z zastrzeżeniem, że dla lotów do 1500 km opóźnienie nie będzie większe niż dwie godziny, a w przypadku lotów od 1500 do
3500 km trzy godziny. Dla lotów alternatywnych dłuższych niż
3500 km „dopuszczalnym” opóźnieniem będą wówczas cztery
godziny.
Niestety, dla pasażerów, przewoźnik może się ekskulpować i
nie wypłacić żadnego odszkodowania jeżeli udowodni, że odwołanie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych
okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia
wszelkich racjonalnych środków. Tożsamy mechanizm dotyczy
lotów opóźnionych41. Problematyczne okazuje się jednak ustalenie
czym w rzeczywistości są owe, nadzwyczajne okoliczności.
Należy przychylić się do stanowiska głoszącego, iż odwołania lotu z powodu wtargnięcia na teren portu lotniczego stada
dzikich zwierząt stanowi dla przewoźnika lotniczego przyczynę
zewnętrzną, a w związku z tym jest to okoliczność nadzwyczajna,
której przewoźnik nie mógł uniknąć mimo zastosowania wszelkich racjonalnych środków42.
Wątpliwości budzi jednak usterka silnika, co do której nawet w
polskim orzecznictwie pojawiły się odrębne interpretacje. W 2006 r.43
Tamże, art. 7 ust. 1 lit. a-c.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07, Sturgeon i inni.
42 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca
2012 r., sygn. akt I OSK 555/11 (LEX nr 1264847).
43 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15
czerwca 2006 r., sygn. VI Sa/Wa 749/06, (LEX nr 502529).
40
41
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że usterka
techniczna była nadzwyczajną okolicznością uzasadniającą odwołanie lotu, uznając jednocześnie za słuszną odmowę wypłaty odszkodowania za opóźnienie44. Natomiast w 2014 r. NSA stwierdził, że
usterka samolotu mieści się w granicach ryzyka związanego z normalną działalnością przewoźnika i w związku z tym nie jest okolicznością nadzwyczajną45. Wydaje się, że mimo nieprzewidywalności
powstania ewentualnych usterek drugi pogląd jest bardziej zasadny.
Niezależnie od dochodzenia odszkodowania pasażerowie
mają prawo do żądania zwrotu ceny biletu w ciągu siedmiu dni
lub prawo do żądania lotu do innego miejsca przeznaczenia, co
wiąże się z uprawnieniem do zmiany planu podróży i odbycia jej
na porównywalnych warunkach oraz w najwcześniejszym możliwym terminie46.
Kolejne uprawnienia pasażerów wynikają z szeroko rozumianego prawa do opieki. Odnajdzie się w nim prawo do posiłków i napoi w ilościach odpowiednich do czasu oczekiwania,
prawo do zakwaterowania w razie konieczności (np. w razie pobytu przez jedną lub więcej nocy);prawo do transportu z lotniska
do miejsca noclegu;prawo do dwóch rozmów telefonicznych, wysłania dwóch faksów lub dwóch maili. Jednak zgodnie z orzecznictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego „Przewoźnik
lotniczy ma prawo zaniechać opieki nad pasażerami, jeżeli zapewnienie jej może de facto spowodować dalsze opóźnienie.47”.
Stanowisko to wydaje się nie do końca słuszne, bowiem daje
przewoźnikowi możliwość do uciekania się od odpowiedzialności
za niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia opieki pasażerom
oczekującym na lot, poprzez twierdzenie, iż wynikało to ze skon-

M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, wyd. 5, Warszawa 2016, s. 202.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt I OSK 1971/12 (LEX nr 1487768).
46 A. Konert, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa 2010,
Wolters Kluwer S.A., s.230.
47 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3
października 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 891/07 (LEX nr 395313).
44
45
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centrowania na działaniach zmierzających do skrócenia czasu
oczekiwania (niezależnie od powodzenia tych dążeń).
Odszkodowanie za brak miejsca na pokładzie
Brak miejsca na pokładzie samolotu mimo zakupu biletu
może wydawać się czymś absurdalnym, wręcz nie możliwym.
Okazuje się jednak, że linie lotnicze (nie wszystkie, ale wiele z
nich) często sprzedają więcej biletów niż liczba dostępnych miejsc
na pokładzie. Zjawisko to, zwane overbookingiem, spowodowane
jest tym, że wielu pasażerów rezygnuje z lotu kilka dni przednim,
a linie lotnicze starają się optymalizować dochody właśnie w ten
sposób48. Oczywiście fakt nie wpuszczenia na pokład (tzw. bumping49) wiąże się z koniecznością spełnienia określonych obowiązków względem pasażera.
Zgodnie z treścią art.4 ust.1 rozporządzenia WE nr 261/200450
przewoźnik lotniczy, który ma podstawy, by podejrzewać, iż nastąpi
koniecznośćodmowy przyjęcia na pokład pasażerów powinien znaleźć chętnych do dobrowolnej rezygnacji z lotu w zamian za korzyści
uzgodnione pomiędzy pasażerem i przewoźnikiem. A. Konert
wskazuje, że w praktyce przewoźnik licytuje z pasażerami kwotę za
rezygnację z lotu, do momentu zaakceptowania jejprzez pasażera51.
Jednak jeśli w opisany powyżej sposób nie znajdą się chętni do rezygnacji z lotu dany przewoźnik lotniczy może, nawet wbrew woli
pasażerów, odmówić przyjęcia ich na pokład52. Sugeruje się, że wybór pasażerów do„bumpingu” powinien zostać dokonany losowo, z

A. Synowiec, Overbooking – ryzykowny, ale sprytny sposób na tanie latanie,
<http://www.podroze.pl/poradnik/overbooking-ryzykowny-alesprytny-sposob-na-tanie-latanie/875/> [dostęp: 10.06.2016r.].
49 A. Syn….
50 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z
dnia 11 lutego 2004 r. …
51A. Konert, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa 2010,
Wolters Kluwer S.A., s.228.
52 Art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
261/2004 z dnia 11 lutego 2004
48
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uwzględnieniempriorytetów w stosunku do dzieci podróżujących
bez opieki oraz osób z niepełnosprawnością53.
Obowiązkiem przewoźnika lotniczego w stosunku do osób nie
wpuszczonych na pokład z powodu nadmiarowej liczby zarezerwowanych miejsc, jest jednoczesne zapewnienie opieki zgodnie ze
standardami opisanymi w paragrafie dotyczącym odszkodowania
za opóźniony lub odwołany lot oraz wypłata odszkodowania, również według omówionych już powyżej zasad54. Należy jednak dodać, że w przypadku overbookingu pojawiają się często dodatkowe
problemy z wypełnieniem obowiązków przez przewoźnika lotniczego. Wynikają one z faktu, iż praktyka rezerwowania miejsc powyżej limitu dotyczy głównie tanich linii lotniczych, których usługi
wykonywane są zwykle z małych portów lotniczych, nie posiadających odpowiedniego zaplecza techniczno-gastronomicznego55. Wiąże się z tym często niemożność zapewnienia odpowiedniej ilości posiłków i napojów podczas oczekiwania na następny lot56. Ponadto
„większość tanich linii lotniczych nie posiada, w przeciwieństwie do
bogatszych przewoźników, porozumień, które umożliwiają w razie
konieczności zmianę planu podróży z pomocą innych przewoźników po niższej cenie na zasadach wzajemności. Dlatego też przewoźnicy low-costpreferują zwrot kosztów podróży lub w ostateczności pozostawiają pasażerów w godzinnym oczekiwaniu na ich
następny lot”57.
Odszkodowanie za zgubiony lub zniszczony bagaż
Przewoźnicy lotniczy ponoszą również odpowiedzialność za
szkody względem bagażu pasażera. Podstawowe zastosowanie w
A. Konert, Odpowiedzialność…, s.228.
Art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r
55 A. Konert, Odpowiedzialność…, s.229.
56 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady na mocy art.
17rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w sprawie funkcjonowania i skutków tego
rozporządzenia, ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, COM (2007) 0168.
57 A. Konert, Odpowiedzialność…, s.229.
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tym zakresie znajduje Konwencja Montrealska58. Na jej podstawie
przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za zarejestrowany
bagaż pasażera. Oznacza to, że przewoźnik ponosi odpowiedzialność za bagaż zarejestrowany od momentu oddania go przewoźnikowi59, niezależnie czy jest to bagaż odprawiony czy nie60. Warunkiem odpowiedzialności przewoźnika lotniczego jest wówczas
powstanie szkody w wyniku zdarzenia, które powinno być rozumiane szerzej niż wypadek61. W przypadku bagażu nie zarejestrowanego, a wiec zwykle podręcznego, przewoźnik ponosi za
niego odpowiedzialność na zasadzie winy, a więc wypłata odszkodowania możliwa jest, gdy powstała z winy przewoźnika lub
z winy osób za niego działających62.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku uszkodzenia bagażu przewoźnik nie może odmówić przyjęcia reklamacji jeśli zostałazłożona w terminie 7 dni od chwili odebrania bagażu, a w przypadku bagażu opóźnionego – w ciągu 21 dni od dnia
odebrania go63. Za zniszczone walizki lub zagubione bagaże linie
lotnicze odpowiadają do kwoty 1000 SDR, trzeba jednak pamiętać,
że przewoźnicy, co do zasady, wyłączają swoją odpowiedzialność
za „cenne rzeczy”umieszczone bagażu64.

Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 37, poz. 235 z późn. zm.).
59 A. Konert, Odpowiedzialność…, s.167.
60 Art.2 ust 1 lit. d rozporządzenia (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października
1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną (Dz.U. L 285, s. 1), zmienionego
rozporządzeniem (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13
maja 2002 r. (Dz.U. L 140, s. 2).
61 A. Konert, Odpowiedzialność…, s.169.
62 Art. 17 ust. 2 Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących
międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu dnia 28
maja 1999 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 37, poz. 235 z późn. zm.).
63 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 889/2002…
64
M.
Jędrzejczak,
Gdy
bagaż
się
zgubi
lub
uszkodzi,
<http://www.pasazer.com/news/2734/gdy,bagaz,sie,zgubi,lub,uszkodzi.html
> [dostęp: 10.06.2016 r.].
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Zakończenie
Powyższe rozważania ukazują jak znaczący wpływ na prawa pasażerów lotniczych mają normy pochodzące z porządku
prawnego Unii Europejskiej. Fakt kompleksowej i jednolitej regulacji obowiązującej na tak dużym obszarze jest niewątpliwie zaletą
i pozwala pasażerom na świadome korzystanie ze swych praw.
Problematyczne może okazać się jednak regulowanie nieścisłości
w przepisach. Państwa członkowskie nie mogą bowiem samodzielnie uściślać norm zawartych w rozporządzeniach UE. Kwestie budzące wątpliwości mszą zatem rozstrzygać sądy, których
orzeczenia nie są jednolite, co wykazano powyżej.
Mimo pewnych zrzutów co do treści przepisów, trzeba
przyznać, iż ustawodawca unijny przydał pasażerom linii lotniczych szeroki zakres uprawnień, wśród których znalazło się również omówione prawo do dochodzenia odszkodowań za poniesione straty. Wskazanie minimalnych kwot odszkodowań oraz
jednoznaczne opowiedzenie się za koniecznością zasługuje na
aprobatę. Niestety wzgląd na ograniczone rozmiary artykułu
spowodował, iż w mogły się w nim znaleźć jedynie najbardziej
istotne kwestie w tej, jakże ciekawej, materii.
Streszczenie:
Artykuł, pt. „Wpływ prawa UE na odpowiedzialność odszkodowawczą linii lotniczych” poświęcony jest regulacjom prawnym
powstałym lub implementowanym do prawa Unii Europejskiej, a
dotyczącym praw pasażerów linii lotniczych ze szczególnym podkreśleniem możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
od przewoźników lotniczych. W tekście odniesiono się do hierarchii
aktów prawnych w Polsce i podjęto próbę wyjaśnienia dlaczego w
Polsce nie stworzono norm prawnych w tym zakresie, zaś oparto się
na przepisach unijnych. Następnie autor wskazał zasadnicze prawa
pasażerów linii lotniczych, a wśród nichprawo do bezpiecznego, z
godnego z planem i oferowanym standardem lotu, prawo do informacji o tożsamości przewoźnika lotniczego, czy prawo do zmiany
planu podróży. Wspomniano również o prawie do zwrotu ceny biletu, opieki, do opieki, do złożenia reklamacji, oraz skargi na prze236

woźnika lotniczego. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest odszkodowaniom, których mogą domagać się pasażerowie od przewoźników lotniczych. Omówiono odszkodowanie za uszczerbek na
zdrowiu pasażera lub jego śmierć, odszkodowanie za opóźniony
bądź odwołany lot, odszkodowanie za brak miejsca na pokładzie
oraz odszkodowanie za zniszczony lub zagubiony bagaż. Autor
wskazał także sytuacje, w których przewoźnik lotniczy może się
ekskulpować bądź odszkodowanie może zostać obniżone. Zwrócono uwagę, na fakt, iż w prawie Unii Europejskiej dotyczącym
uprawnień pasażerów i możliwości dochodzenia odszkodowania
pojawiają się różne nieścisłości, których interpretacja pozostawiona
jest organom krajowym rozstrzygającym w sposób ostateczny spory
pomiędzy uprawnionymi a zobowiązanymi. Powoduje to często
odmienne orzeczenia a przez to nierówności w traktowaniu pasażerów. Podkreślono jednak, że kompleksowa regulacja ze wskazaniem
konkretnych kwot minimalnych odszkodowań zasługuje na aprobatę. Fakt jej obowiązywania na terytorium całej Unii Europejskiej pozytywnie wpływa na kształtowanie praw pasażerów.
Słowa kluczowe: prawo lotnicze, prawo UE, odszkodowanie, pasażerowie, linie lotnicze
Abstrakt:
The impact of EU Law on airlines’ liability for damages
The impact of EU law on airlines’ liability for damages" is
dedicated to the legal regulations which are created or
implemented into European Union Law and to the rights of airline
passengers with particular emphasis on the possibility of
compensation claims from airlines. In the text, reference is made to
the hierarchy of legal acts in Poland and tries to clarify why in
Poland have not established legal norms in this regard, and is
based on EU regulations. The author pointed to fundamental
rights of airline passengers, among them the right to a safe,
dignified with the plan and offered a standard flight, the right to
information about the identity of the airlines, or the right to rerouting. Also mentioned the right to reimbursement of care, to
care, to lodge a complaint, and the complaint to the airlines. The
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main part of the article is devoted and damages, which may
require passengers from the airlines. It discusses compensation for
bodily injury or death of the passenger, the compensation for
delayed or canceled flights, compensation for lack of space on
board and compensation for damaged or lost luggage. The author
also pointed situations in which the airlines can exonerate itself or
compensation may be reduced. It was pointed out to the fact that
European Union Law concerning the rights of passengers and the
possibility to claim damages arise various inconsistencies, the
interpretation of which is left to national authorities in
determining definitively disputes between authorized and
obliged. This often results in a different decision and thus
inequality passengers. However, comprehensive regulation with
an indication of specific minimum amounts of compensation
deserves approval. The fact that its validity throughout the
European Union has a positive effect on the development of
passenger rights.
Keywords: Aviation Law, EU Law, compensation, passengers, airlines
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Joanna Wieczorek-Orlikowska

Rola Grupy Wyszehradzkiej w obliczu kryzysu
Unii Europejskiej
1. Wstęp
W obliczu dwudziestu pięciu lat istnienia Grupy Wyszehradzkiej wielu ekspertów zadaje sobie pytanie o zasadność jej istnienia. Pierwotne cele porozumienia zostały zrealizowane ostatecznie w 2004 roku, a co za tym idzie, wieszczono jego kategoryczny koniec. Tak się jednak nie stało. Pojawiły się bowiem nowe
wyzwania i priorytety, które w kontekście licznych trudności na
arenie międzynarodowej skłoniły państwa Europy Środkowej do
dalszej, jeszcze ściślejszej współpracy.
Celem niniejszego artykułu jest określenie roli Grupy Wyszehradzkiej w kontekście szeroko pojętego kryzysu Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego, a także kryzysu imigracyjnego. W trakcie analizy zastosowano głównie podejście konstruktywistyczne z użyciem metod
jakościowych. Tekst stanowi jedynie preludium, ujęcie skrótowe,
wskazujące na konieczność dalszych, wieloaspektowych badań,
które pozwolą na kompleksowe zrozumienie tematu.
Unia Europejska od lat zmaga się z wieloma problemami, których rozwiązanie wymaga nie tylko ogromnych nakładów finansowych, ale przede wszystkim współpracy i kompromisu między państwami. Niestety, ten czynnik często decyduje o porażce wielu
przedsięwzięć unijnych – partykularne interesy krajów członkowskich uniemożliwiają kooperację na wymaganym poziomie. Kryzys
gospodarczy, zadłużenie, brak bezpieczeństwa energetycznego, czy
konflikty zbrojne na wschodzie coraz bardziej pogłębiają rozłam
wewnątrz UE i nie pozwalają na pozytywne prognozy. Znaczenie
Grupy Wyszehradzkiej zdaje się więc rosnąć i stanowić szansę na
nową jakość w polityce europejskiej. Co oznacza to dla Europy
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Środkowej? I jak czwórka wyszehradzka poradzi sobie z wypracowaniem jedności?
2. Rys historyczny
Podział kontynentu europejskiego na część wschodnią i zachodnią miał swoje podłoże w uwarunkowaniach historycznych –
najpierw wyróżniano cywilizowane Południe i barbarzyńską Północ, potem cesarstwo rzymskie: wschodnie i zachodnie. Specyfika
obszaru wschodnioeuropejskiego zaczęła kształtować się wraz z
powstawaniem na terenach Europy Środkowej pierwszych państw,
będących od początku swego istnienia na granicy dwóch światów –
cesarstwa zachodniorzymskiego i Bizancjum. Dopiero jednak w
XIX wieku zaczęto wyróżniać nowy, odrębny region, czyli Europę
Środkową. Tak naprawdę więc można traktować ten okres jako
początek wspólnotowości w ramach tej części kontynentu1.
W przeciągu kilku stuleci państwa z tego obszaru stały się na
tyle silne, aby mieć istotne znaczenie dla całej Europy. Ich losy na
przestrzeni wieków były ze sobą silnie powiązane, co w znacznej
mierze wpłynęło na podobieństwo kulturowe i wspólną przeszłość
historyczną. Dopiero jednak ukształtowanie się nowego ładu międzynarodowego po 1918 r. sprawiło, że Polska, Węgry, Czechy i
Słowacja zostały niejako zmuszone do poszukiwania sojuszników i
partnerów ekonomicznych wśród swoich sąsiadów. Można to traktować za jedną z pierwszych przesłanek ścisłej współpracy. Po II
wojnie światowej całkowicie zmieniła się sytuacja geopolityczna –
Europa Środkowa znalazła się w strefie wpływów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, co jeszcze mocniej zacieśniło więzy między państwami regionu, nie mającymi bezpośredniej styczności z demokratycznym zachodem2. Dopiero upadek bloku
wschodniego pozwolił krajom Europy Środkowej samodzielnie
kształtować własną politykę i stał się bezpośrednim przyczynkiem
do wypracowywania nowych kanałów współpracy.
1 A. Czyż, S. Kubas, Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 13.
2 Ibidem, s. 20-23.
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Początków Grupy Wyszehradzkiej można upatrywać już w
latach 80. XX wieku, kiedy miały miejsce nielegalne spotkania
przedstawicieli środowisk opozycyjnych Polski, Węgier i Czechosłowacji. Już wtedy uznano, że przy zmianie sytuacji międzynarodowej i uzyskaniu suwerenności, państwa te powinny ze sobą
współpracować, aby umocnić swoją pozycję w regionie i na całym
kontynencie. Do pomysłów tych powrócono wraz z Jesienią Ludów w 1989 r.3
Po raz pierwszy kwestię ściślejszej współpracy polskoczechosłowacko-węgierskiej poruszono 22 stycznia 1990 r., podczas wizyty polskiego premiera Tadeusza Mazowieckiego w Pradze. Ówczesny prezydent Czechosłowacji, Vaclav Havel, wyraził
podczas tego spotkania wyraźną chęć wprowadzenia pomysłów
integracji środkowoeuropejskiej w życie, co potwierdził podczas
oficjalnego pobytu w Rzeczpospolitej trzy dni później, mówiąc:
Wspólne lata analogicznych losów i podobnej walki o podobne ideały powinny dziś zrodzić prawdziwą przyjaźń i wzajemny szacunek. Z tej rzeczywiście autentycznej przyjaźni [...] powinna wyrastać naprawdę dobra
koordynacja naszej polityki w procesie, który my i wy nazywamy powrotem do Europy. W tej dziedzinie powinniśmy jak najściślej koordynować
nasze wysiłki również z Węgrami [...]. Po raz pierwszy mamy przed sobą
realną szansę historyczną, by czymś sensownym wypełnić wielką polityczną próżnię. Mamy szansę zmienić Europę Środkową, będącą do tej
pory fenomenem głównie historycznym i duchowym w fenomen polityczny [...]. Obudziliśmy się, więc musimy obudzić i tych, którzy na Zachodzie przespali nasze przebudzenie. Zaś tym lepiej uda nam się wykonać to zadanie, im bardziej razem będziemy działali4.
Gdy 15 lutego 1991 roku przywódcy Polski, Czechosłowacji i
Węgier spotkali się na wyszehradzkim zamku, by omówić strategię współpracy przy ubieganiu się o członkostwo w strukturach
euroatlantyckich, nikt nie przypuszczał, że w tym momencie tworzy się historia. Prezydenci Lech Wałęsa i Vaclav Havel, a także
3 F. Gołembski, A. Kupich, Grupa Wyszehradzka [w:] Europejskie struktury
współpracy, pod red. S. Parzymies, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2000, s. 189.
4 K. Kołodziejczyk, Start do innej przyjaźni, „Rzeczpospolita”, 27 – 28.01.1990 r.
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premier József Antall podpisali wtedy „Deklarację o współpracy
Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej”. Miejsce było szczególne – to właśnie w Wyszehradzie w
1335 r. odbył się zjazd królów Polski, Czech i Węgier. Pasowało
więc idealnie do zapoczątkowania nowego wymiaru współpracy
w ramach regionu5.
Przyjęty dokument wskazywał na najważniejsze cele współpracy, wśród których należy wymienić dążenie do pełnej niezależności państw, upowszechnienia demokracji i wolności, usunięcie wszelkich przejawów systemu totalitarnego, budowę nowoczesnego państwa prawnego, stworzenie gospodarki wolnorynkowej, a także szeroko pojętą integrację z państwami Europy Zachodniej (nacisk położono przede wszystkim na Wspólnoty Europejskie i NATO). 6 Od momentu podpisania deklaracji porozumienie Polski, Czechosłowacji i Węgier nazywano Trójkątem Wyszehradzkim. Zmieniło się to w 1993 r., wraz z podziałem Czechosłowacji – od tej pory funkcjonuje jako Grupa Wyszehradzka.
Część założonych w deklaracji celów udało się osiągnąć bardzo szybko. W 1991 r. rozwiązano Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, a także Układ Warszawski. Wszystkie państwa porozumienia zostały stosunkowo prędko przyjęte do Rady Europy.
Ogromnym sukcesem stały się umowy stowarzyszeniowe z Europejską Wspólnotą Gospodarczą podpisane 16 grudnia 1991 r. w
Brukseli. Właśnie wtedy zdano sobie sprawę, że porozumienie z
Wyszehradu przynosi pozytywne rezultaty i jest ważnym elementem stabilizującym w regionie. Postanowiono więc kontynuować
współpracę7.
Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej nigdy nie należała do łatwych – na tle licznych sukcesów rozbrzmiewały także
konflikty i rozbieżności interesów między państwami członkowskimi. Porozumienie to miało jednak niezwykle mocne fundamenA. Czyż, S. Kubas, op. cit., s. 167.
P. Deszczyński, M. Szczepaniak, Grupa Wyszehradzka. Współpraca polityczna i gospodarcza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1995, s. 12.
7 A. Czyż, S. Kubas, op. cit., s.168-169.
5
6
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ty –podobieństwo doświadczeń historycznych, bliskość geograficzną, wspólnotę kulturową, porównywalny potencjał ekonomiczny i postęp demokratyzacji, a także zbieżne priorytety w polityce zagranicznej. Wszystko to przesądziło o sukcesie wspólnych
działań, zwieńczonych przystąpieniem 1 maja 2004 r. państw
Grupy do Unii Europejskiej. Założone cele zostały więc osiągnięte.
Uważano, że nastąpił niezaprzeczalny koniec porozumienia – historia pokazała jednak, że jest inaczej.
3. Znaczenie Grupy Wyszehradzkiej w dobie kryzysu
struktur unijnych
Od kilku lat Unia Europejska boryka się z wieloma problemami, z którymi nie zawsze potrafi skutecznie sobie radzić, dlatego bardzo często w mediach mówi się o kryzysie struktur europejskich. Konflikt rosyjsko-gruziński z 2008 r., kryzys energetyczny z
2009 r., zahamowanie przemian demokratycznych we wschodniej
Europie, czy kwestia aneksji Krymu postawiły przed państwami
Grupy Wyszehradzkiej nowe, wspólne wyzwania. Osiągnięcie
celów ugrupowania zależy przede wszystkim od umiejętności
formułowania wspólnych inicjatyw oraz pozyskiwania grupy sojuszników wśród innych państw członkowskich Unii. Trzeba więc
zadać sobie pytanie – czy Grupa Wyszehradzka ma realny wpływ
na politykę unijną? I przede wszystkim – czy jest w stanie wyjść
ponad podziały i konflikty interesów, żeby mówić jednym głosem
w tak trudnym czasie?
Istnienie Europy Środkowej jako odrębnego regionu jest niezaprzeczalnym faktem, w jej interesie jest więc jak najbliższa współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Między państwami porozumienia można zauważyć wiele podobieństw, które ułatwiają kooperację – położenie geopolityczne, uwarunkowania historyczne, czy
doświadczenia związane z transformacją ustrojową. Powoduje to
także zbliżone problemy i wyzwania w skali całego regionu, co może
stanowić istotną płaszczyznę wspólnych działań.
Decyzję o przyszłości Grupy podjęto jeszcze w maju 2004 r.,
zaraz po przystąpieniu wszystkich czterech państw członkowskich do Unii Europejskiej. Uznano wtedy, że porozumienie może
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być dobrą podstawą do budowania sojuszy, wynikających ze
zbieżnych interesów. Świetnym przykładem wspólnego głosu V4
był szczyt dotyczący unijnej polityki klimatyczno-energetycznej z
2008 r., gdy uniknięto restrykcyjnych norm emisji CO2, które
wpłynęłyby bardzo negatywnie na gospodarkę w Europie Środkowej. Grupa Wyszehradzka pokazała wtedy wyraźnie, że stanowi ważny głos w skali całego kontynentu8.
Korzyści płynące z dalszego istnienia V4 są ogromne – na
arenie międzynarodowej kształtuje się wizerunek Europy Środkowej jako regionu silnego, o wielkim potencjale i przede wszystkim posiadającego zbieżne interesy. Współpraca w ramach ugrupowania odbywa się na wielu płaszczyznach, m.in. kultury, obrony, transportu, sprawiedliwości, czy ochrony środowiska. Dla
wsparcia realizacji wspólnych projektów powstał w 2000 r. specjalny Fundusz Wyszehradzki, obejmujący rozmaite inicjatywy.
Co ważne, Grupa Wyszehradzka stała się swoistym forum wymiany poglądów, stanowisk i opinii, a także wypracowywania
wspólnych celów9. Jest to bardzo ważne wyzwanie, które prowadzi do umocnienia regionu pod względem politycznym, ekonomicznym i społecznym.
Specyfiką Grupy Wyszehradzkiej jest brak określonych form
instytucjonalnych – współpracę realizuje się na podstawie wspólnych ustaleń, podjętych podczas nieregularnych spotkań szefów
państw i rządów, czy ministrów. Postanowienia te nie mają jednak
charakteru wiążącego, trudno więc w praktyce o ich egzekwowanie. Mają one raczej służyć jako impuls do podejmowania konkretnych działań przez grupy robocze państw członkowskich. Pozwala to na sporą elastyczność, nieograniczoną żadnymi ramami
organizacyjnymi. Stanowi to sporą różnicę w stosunku do Unii
Europejskiej10.

8 A. Sadecki, Grupa Wyszehradzka – środkowoeuropejski przykład współpracy regionalnej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2013, z.1, s. 101.
9 A. Czyż, Grupa Wyszehradzka – 20 lat współpracy, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2014, nr 42, s. 22.
10 A. Czyż, S.Kubas, op. cit., s. 172.
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Najważniejszym obszarem współdziałania państw porozumienia jest współpraca na forum Unii Europejskiej. Położenie
geograficzne, podobny poziom rozwoju gospodarczego, porównywalna zamożność mieszkańców, czy duże znaczenie środków
płynących z budżetu unijnego, sprawiają, że Polska, Czechy, Słowacja i Węgry mają zbieżne interesy co do decyzji i polityki UE. W
instytucjach wspólnotowych po zsumowaniu mają one sporą liczbę przedstawicieli, co stanowi spory potencjał dla przeforsowywania korzystnych dla siebie rozwiązań. Współpraca w kwestiach
związanych z NATO jest także jak najbardziej wskazana dla realizacji interesów Europy Środkowej. Warto więc prowadzić w ramach sojuszu różne projekty związane z modernizacją wojska i
przemysłem obronnym11.
Znaczenie Grupy Wyszehradzkiej unaoczniło się także w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, kiedy konflikt pomiędzy
Rosją i Ukrainą w 2009 r. doprowadził do przerw w dostawach
gazu, na czym najmocniej ucierpiała Słowacja. Uzależnienie od
jednego dostarczyciela gazu powoduje, że współdziałanie w ramach porozumienia jest jak najbardziej zasadne. Samodzielnie
żadne z państw sojuszu nie osiągnie wielkich sukcesów na tym
polu, natomiast wspólnie są w stanie wypracować o wiele bardziej
efektywne rozwiązania. Od spotkania szefów rządu 3 czerwca
2009 r. w Wieliczce, dotyczącego infrastruktury energetycznej,
mają miejsce regularne spotkania w tej dziedzinie, na których podejmowane są próby wypracowania wspólnego stanowiska wobec
Rosji, a także utworzenia tzw. Korytarza Energetycznego PółnocPołudnie12.
Wspólnota interesów państw Europy Środkowej wydaje się
czymś oczywistym, trzeba jednak mieć na uwadze, że często cele
przez nie założone wychodzą poza zakres wytyczony przez priorytety polityki unijnej. Świetnie obrazuje to właśnie brak wspólnej
polityki energetycznej, a zwłaszcza jednego stanowiska wobec
zewnętrznych podmiotów. Poza tym wystarczy spojrzeć chociażT. Kubin, Grupa wyszehradzka – perspektywy dalszej współpracy, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2014, nr 42, s. 29-30.
12 Ibidem, s. 31-32.
11
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by na politykę klimatyczną UE, której wymogi dla państw V4 są
mocno niekorzystne. Gospodarki tych krajów są o wiele mniej
stabilne, niż w Europie Zachodniej, co w sporej mierze zostało
pominięte przy tworzeniu unijnych rozwiązań klimatycznych.
Liczne niedociągnięcia polityki UE w tych kwestiach można zniwelować właśnie poprzez bliską współpracę regionalną Polski,
Czech, Węgier i Słowacji, ale także innych państw tego obszaru.
Tylko silny, jednomyślny głos Europy Środkowej może przynieść
jej prawdziwe korzyści i doprowadzić do debaty w ramach całej
Unii13.
Grupa Wyszehradzka jest niezwykle ważna dla Polski i jej
znaczenia w Europie. Rzeczpospolita powinna w dalszym ciągu
wykorzystywać sojusz do budowania wizerunku istotnego gracza
w regionie, który aktywizuje sąsiednie państwa do wspólnych
przedsięwzięć i wypracowywania jednolitego stanowiska w poszczególnych sprawach, a w konsekwencji do stabilizacji całego
regionu. Aby to osiągnąć, należy jasno zarysować główne obszary
działania Grupy Wyszehradzkiej.Tylko wypracowanie odpowiedniego poziomu współpracy może doprowadzić do pozytywnych rezultatów. Jak wiemy, tej zgodności jeszcze brakuje i należy
nad tym pracować.
Istnieje wiele obszarów, w których kooperacja Grupy Wyszehradzkiej jest jak najbardziej wskazana. Niestety, nie oznacza
to, że nastąpi ona w każdej dziedzinie, ponieważ istnieje wiele
rozbieżności pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami.
Najbardziej znaczącym czynnikiem, wpływającym na nieporozumienia w ramach sojuszu, jest różnica potencjałów pomiędzy państwami V4, a dokładniej między Polską i pozostałymi partnerami.
Rzeczpospolita pretenduje do roli „lidera” w ramach regionu, co
nie podoba się pozostałym krajom. Często też kierują się one indywidualnymi interesami, umniejszając znaczenie współpracy, co

P. Szlagowski, Regionalizacja polityki energetycznej UE, [w:] Bezpieczeństwo
energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak zmieniają się relacje energetyczne w
Europie, pod red. J. Świątkowskiej, Instytut Kościuszki, Kraków 2011, s. 91-92.
13
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niestety ma negatywne przełożenie na rzeczywistość społecznopolityczną i znaczenie Europy Środkowej14.
G4 trwa, bo jest dziś w świecie dyplomacji międzynarodowej uznaną marką, jako sojusz regularnie odnawiany mimo niekończących się
wewnętrznych różnic – co po raz kolejny pokazał finał kryzysu imigracyjnego15. W obliczu tak dużego problemu Grupa Wyszehradzka
pokazała, że jest ważnym graczem europejskim i jej głos ma istotne znaczenie. Stanowi więc przeciwwagę dla państw Europy Zachodniej, które reprezentują odmienne interesy. Zdaniem amerykańskiego New York Times Grupa Wyszehradzka „jest jednym z małych
bloków politycznych, które powstają obecnie w Europie wobec chaotycznej i niestosownej odpowiedzi kontynentu na największy kryzys migracyjny od II wojny światowej”. NYTprognozuje, że „Grupa Wyszehradzka może stać się siłą, która zagrozi planom niemieckiej kanclerz Angeli
Merkel”16.
Państwa Grupy Wyszehradzkiej solidarnie sprzeciwiają się
relokacji migrantów pomiędzy członków Unii Europejskiej, a także karom za odmówienie ich przyjęcia. Rozwiązania sygnowane
przede wszystkim przez Niemcy są wyjątkowo niekorzystne dla
całego regionu i stoją w sprzeczności z interesami sojuszu. W kontekście coraz większych rozdźwięków unijnych, V4 pokazała więc,
że potrafi wyprowadzić wspólne stanowisko i być realną alternatywą dla państw Zachodu. A to znacznie podnosi jej rangę w skali
międzynarodowej.
Unia Europejska boryka się aktualnie z kilkoma kryzysami
naraz i wobec żadnego nie ma długoterminowej strategii. Kraje
zachodniej Europy wydają się tkwić w swego rodzaju szoku, i
wydaje się, że nie rozumieją przyczyn swoich problemów. W tym
samym czasie kraje Grupy Wyszehradzkiej proponują konkretne
działania, i wciągają w nie inne państwa regionu. I tego właśnie
T. Kubin, op. cit., s. 35-36.
T. Maćkowiak, Grupa Nielojalności,
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1634607,2,grupawyszehradzka--co-to-za-byt-i-czy-jeszcze-ma-sens.read, 05.06.2016 r.
16 Prasa międzynardowa: Grupa Wyszehradzka może osłabić pozycję Merkel,
http://www.pch24.pl/prasa-miedzynarodowa--grupa-wyszehradzka-mozeoslabic-pozycje-merkel,41270,i.html, 05.06.2016 r.
14
15
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potrzebuje Unia, aby przezwyciężyć wszystkie swoje słabości. Potrzebny jest nowy, silny fundament, który pozwoli Unii pokonać
wszelkie trudności. Co więc należy zrobić? Przede wszystkim dążyć do umocnienia V4, mówiącej jednym głosem, reprezentującej
wspólne interesy i szukać w niej szczególnego miejsca dla Polski.
Choć rola Grupy Wyszehradzkiej często jest jeszcze bagatelizowana na arenie międzynarodowej, to powoli się to zmienia i trzeba
tej zmianie wyjść naprzeciw. Możemy zyskać na tym nie tylko
jako Polacy, ale przede wszystkim jako Europejczycy.
4. Pokolenie V4
W kontekście dwudziestu pięciu lat funkcjonowania Grupy
Wyszehradzkiej coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że interesy
Europy Środkowej to coś więcej, niż tylko zbieżność priorytetów
politycznych i ekonomicznych. Siłę tego porozumienia dostrzega
się bowiem przede wszystkim w bliskości geograficznej, podobnych doświadczeniach historycznych, ale przede wszystkim we
wspólnej kulturze. Właśnie dlatego ta współpraca ma realne szanse sukcesu i zdaje się być ważnym fundamentem dla zupełnie
nowej jakości w Europie.
Wydaje się, że świadomość podobieństw i tych samych celów, a przede wszystkim siły płynącej z kooperacji, jest wśród
obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej coraz większa. W kontekście tym coraz częściej używa się określenia „tożsamość środkowoeuropejska”, która ma być wspólna dla całego regionu.
Trzeba więc zadać sobie pytanie – czy istnieje ona naprawdę? I w
jaki sposób się przejawia?
Jesteśmy prawdopodobnie pierwszym pokoleniem, które określa siebie mianem Środkowoeuropejczyków […]. Dla nas powiedzieć o sobie:
„Jestem Środkowoeuropejczykiem”, jest prawie tak samo naturalne, jak
powiedzenie „Jestem Polakiem” czy „Jestem Węgrem” […] Czujemy
emocjonalną więź z rówieśnikami z innych państw Europy Środkowej.
Młodzi Polacy mają więcej wspólnego z młodymi Węgrami czy Słowakami, niż z Francuzami, Niemcami lub Portugalczykami […]. Łączy nas
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coś w rodzaju braterstwa, choć jest ono ciągle trudne do zdefiniowania
[…]17– tak tłumaczy to zjawisko Dominika Sztuka.
Czy tożsamość ma w przypadku Europy Środkowej rację bytu? Co ją wyznacza? O tożsamości regionalnej można mówić w
kontekście wspólnego terytorium, cech kulturowych, czy gospodarczych, które wyróżniają dany obszar18. Państwa środkowoeuropejskie zdecydowanie te kryteria spełniają. Mam jednak wrażenie, że dla tożsamości w pełnym znaczeniu potrzeba jeszcze świadomości tej wspólnoty, a tej często brakuje. Nadzieją jest młode
pokolenie, które zupełnie inaczej pojmuje przeszłość historyczną,
a także aktualną rzeczywistość społeczno-polityczną – to właśnie
ono może być przyczynkiem do wytworzenia zupełnie nowej jakości współpracy regionalnej. Im szybciej to nastąpi, tym więcej
korzyści dla całej Europy.
5. Wnioski
Grupa Wyszehradzka do niedawna była traktowana jako porozumienie o niewielkim znaczeniu w kontekście sytuacji międzynarodowej. Po wstąpieniu Polski, Czech, Węgier i Słowacji do
Unii Europejskiej w 2004 r. wydawało się, że jej formuła została
wyczerpana – założone cele zrealizowano, a rozbieżność interesów stawała się coraz wyraźniejsza. Mimo to współpraca między
czterema państwami nie zakończyła się – osiągnęła zupełnie nowy
poziom, w związku z nowymi wyzwaniami, istotnymi nie tylko
dla całego regionu, ale i dla kontynentu. Okazało się, że obszarów
współpracy jest naprawdę wiele i razem państwa V4 mogą osiągnąć o wiele więcej, niż w pojedynkę.
Kapitałem Grupy Wyszehradzkiej, również w ramach UE,
jest bliskość geograficzna i podobieństwo kulturowe, gospodarcze
D. Sztuka, Ważny punkt odniesienia, [w:] D. Sztuka, J. Bako, P. Zenkner, L.
Klapacova, Pokolenie V4 z punktu widzenia młodych, Instytut Kościuszki, Warszawa 2012, s. 9.
18 M. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir, Kulisi naszych czasów. Między ciągłością i
zmianą – metamorfozy tożsamości indywidualnych i zbiorowych, [w:] Etniczność,
pamięć, asymilacja, pod red. L. Nijakowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2009, s. 18-37.
17
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oraz wspólnota interesów, wynikająca z przynależności do tego
samego regionu. Ważne jest więc, aby wspierać wizerunek państw
wyszehradzkich, które działają wspólnie nie tylko w ramach
współpracy politycznej, ale tworzących także regionalną wspólnotę o wyraźnej tożsamości kulturowej i społecznej. Dzięki temu
państwa Europy Środkowej mają praktyczne możliwości odegrania szczególnej roli w tworzeniu zasad polityki unijnej, a także jej
realizacji.
Przyszłości Grupy Wyszehradzkiej należy zatem upatrywać
w roli platformy promowania interesów regionalnych na poziomie unijnym. Osiągnięcie celów ugrupowania zależy przede
wszystkim od umiejętności formułowania wspólnych inicjatyw
oraz pozyskiwania grupy sojuszników wśród innych państw
członkowskich UE. I właśnie to jest największe wyzwanie dla sojuszu. Tak długo, jak rozbieżności i nieporozumienia będą miały
decydujący wpływ na wzajemne stosunki w ramach czwórki wyszehradzkiej, nie będzie można mówić o silnym regionie, mającym
realny wpływ na politykę unijną. Sojuszowi brak także długofalowej strategii rozwoju, niezależnej od zmian i kryzysów. Dopóki
więc państwa V4 nie wyjdą ponad własne interesy, dopóki będą
bardziej rywalami, niż kooperantami, nie można mówić o realnej
współpracy.
Wypracowanie wspólnej tożsamości regionalnej, która pozwoli pominąć podziały i sprzeczności jest zadaniem trudnym i
wymagającym wielu kompromisów. Wydaje się jednak, że Europa
Środkowa ma realne podstawy ku jej osiągnięciu – nie tylko bliskość geograficzną i podobną przeszłość historyczną, ale przede
wszystkim wspólną kulturę. Im szybciej państwa należące do
Grupy Wyszehradzkiej zdadzą sobie z tego sprawę i zaczną działać razem w interesie całego regionu, tym szybciej będzie widać
pozytywne rezultaty tej kooperacji. A to stanowi szansę nie tylko
dla nich, ale przede wszystkim dla Unii Europejskiej jako całości.
Streszczenie
Założona w 1991 r. Grupa Wyszehradzka jest współczesnie
stabilną formą współpracy w Europie Środkowej. Po osiągnięciu
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kluczowych celów, do ktorych należało członkowstwo w NATO i
Unii Europejskiej, przed sojuszem pojawiły się nowe wyzwania i
priorytety. Głównym celem artykułu jest rola Grupy Wyszehradzkiej w kontekście kryzysu UE. Czy mamy do czynienia z nową jakością w polityce europejskiej? I czy Grupa Wyszehradzka
będzie potrafiła mówić wspólnym głosem?
Summary
The role of the Visegrad Group in the face of crisis of the European
Union
Founded in 1991, the VisegradGroup is today a stable form
of cooperation in Central Europe. After the achievement of its key
objectives, which were membership in NATO and the EU, V4 hascomeupagainstnewchallenges and targets. The mainsubject of the
articleis the role of the Visegrad Group in the context of crisis of
the European Union. Are we facing a new quality in European
policy? Will the Visegrad Group be able to speak with one voice?
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Magdalena Osińska-Wilińska

Prawo patentowe a Wyszehradzki Instytut Patentowy
1. Cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym.
W dniu 26 lutego 2015 r. cztery państwa Grupy Wyszehradzkiej, tj. Rzeczypospolita Polska, Republika Czeska, Węgry, i
Republika Słowacka, podpisali w Bratysławie Umowę o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym (WIP). Natomiast w 2013r. Węgierski Urząd Własności Intelektualnej wyszedł z pomysłem
utworzenia Instytutu. Wyszehradzki Instytutu Patentowy będzie
działać jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych w rozumieniu Układu o współpracy patentowej (PCT) sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19
czerwca 1970 r. poprawionego dnia 28 września 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303). Nadto,
układ PCT jest administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie.
Wyszehradzki Instytut Patentowy jest otwarty także dla innych zainteresowanych państw europejskich. Głównymi celami
Instytutu jest zapewnienie łatwiejszego i przyjaznego niż dotychczas dostępu do systemu PCT. Zgłaszający z umawiających się
państw uzyskają możliwość przeprowadzenia międzynarodowych poszukiwań i badań wstępnych w swoim urzędzie krajowym, korzystając przy tym ze zniżek z tytułu wykorzystania wyników krajowego poszukiwania w stanie techniki, co jest szczególnie ważne dla osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i uniwersytetów, instytutów badawczych oraz organizacji non-profit1.
Aktualnie polscy zgłaszający, ubiegając się o ochronę swoich
wynalazków za granicą, mogą skorzystać:
Uzasadnienie do Ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie
Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015r.
1
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– z trybu krajowego przed urzędami patentowymi w poszczególnych państwach,
– z trybu regionalnego przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) skutecznego na obszarze 38 państw europejskich lub
– z trybu międzynarodowego na podstawie Układu o
współpracy patentowej, którego stronami jest 148 państw.
Poprzez tryb międzynarodowy możne dokonać zgłoszenia
międzynarodowego albo za pośrednictwem krajowego urzędu
własności przemysłowej, który pełni funkcję urzędu przyjmującego, albo bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym WIPO.
W zgłoszeniu międzynarodowym zgłaszający może dokonać
międzynarodowego zgłoszenia tylko w jednym z języków urzędowych EPO, który obecnie jest dla polskich zgłaszających Międzynarodowym Organem Poszukiwań i Badań Wstępnych. Natomiast za pośrednictwem krajowego urzędu własności przemysłowej może on dokonać zgłoszenia w języku polskim, ale w ciągu
jednego miesiąca od daty takiego zgłoszenia zobowiązany jest do
dostarczenia tłumaczenia na jeden z języków urzędowych EPO.
Zgłoszenie poddawane jest międzynarodowej procedurze przed
Międzynarodowym Organem Poszukiwań i, opcjonalnie na wniosek zgłaszającego, przed Międzynarodowym Organem Badań
Wstępnych. Organy te sporządzają odpowiednio sprawozdanie z
poszukiwania i sprawozdanie z badania wstępnego. Sprawozdania te stanowią dla zgłaszającego podstawę do oceny jego szans na
uzyskanie patentu.
Państwa Grupy Wyszehradzkiej powołują Wyszehradzki Instytut Patentowy, który będzie działał jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych.
Zadania związane z przeprowadzaniem międzynarodowego poszukiwania oraz międzynarodowego badania wstępnego będą
wykonywały urzędy własności przemysłowej umawiających się
państw, przy czym każdy dla swoich podmiotów, umożliwiając
tym samym prowadzenie procedury w języku krajowym państwa
członkowskiego. Zgłaszający polski uzyska więc możliwość wniesienia zgłoszenia międzynarodowego do Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) w języku polskim, przy czym
256

będzie zobowiązany do dostarczenia dla celów publikacji tłumaczenia na jeden z 10 języków wskazanych w Regulaminie PCT w
ciągu 14 miesięcy od daty pierwszeństwa.
Zgodnie z art. 3 Umowy, Instytut posiada autonomię administracyjną i finansową. Organem zarządzającym jest Rada Administracyjna, sekretariat sprawuje funkcje administracyjne, który
zarządzany jest przez Dyrektora.
Instytut będzie mógł wykonywać „inne podobne zadania z
zakresu współpracy patentowej”, czyli prowadzić poszukiwania i
badania na zlecenie innych urzędów patentowych, które nie posiadają odpowiedniej kadry ani odpowiednich narzędzi, lub też
mają tak dużą liczbę zgłoszeń, że muszą korzystać z pomocy innych instytucji, i wówczas podział pracy będzie dokonywany według ustalonego przez Radę Administracyjną klucza. Rada będzie
podejmowała decyzje w tym zakresie na zasadzie jednomyślności,
zgodnie z art. 13 (4) Umowy, w związku z czym nie ma możliwości, aby narzucono urzędom krajowym zadania wbrew woli danego państwa-strony.
WIP posiada osobowość prawną oraz reprezentowany jest
przez Dyrektora WIP. Siedziba WIP będzie znajdować się w Budapeszcie, oddziały Instytutu będą ulokowane w urzędach własności przemysłowej umawiających się państw. WIP z tytułu zobowiązań umownych oraz pozaumownych, poddając tę odpowiedzialność regulacjom odpowiednio rozporządzenia (WE) nr
593/2008 (Rzym I) i rozporządzenia nr 864/2007 (Rzym II). Przewiduje się również odpowiedzialność urzędów krajowych wobec
WIP oraz odpowiedzialność WIP wobec urzędów krajowych w
związku z wykonywaniem zadań statutowych, choć prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji rodzących taką odpowiedzialność jest znikome, gdyż w interesie urzędów będzie przeprowadzenie całej procedury poszukiwań i badań jak najlepiej i jak najszybciej w celu uzyskania wynagrodzenia za włożoną pracę. W
związku z tym jakiekolwiek nadużycie w tej sferze jest wykluczone. Warunki tej odpowiedzialności określi Rada Administracyjna,
przy czym przyjęcie decyzji w tej sprawie będzie również wymagało jednomyślnej zgody umawiających się państw reprezento257

wanych w Radzie w myśl art. 13 (4) Umowy. Sądem właściwym
do rozstrzygania sposób jest sąd umawiającego się Państwa, w
którym doszło do szkody.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż mienie oraz przychody Instytutu są zwolnione ze wszelkich podatków bezpośrednich. Zaś
zwolnień nie udziela się w stosunku do cła i podatków, które stanowią jedynie wynagrodzenie za usługi użyteczności publicznej.
Nadto, budżet Instytutu jest zrównoważony. Opracowuje się
go zgodnie z zasadami księgowości określonymi w Regulaminie
finansowym. Podlegam on również korektom jak i uzupełnieniom. Instytut pokrywa wydatki z własnych środków tj. wpływy
z opłat i innych źródeł – rezerwy WIP, których wysokość ustalana
jest przez Radę Administracyjną. Rachunek dochodów i wydatków jak i bilans roczny podlegają kontroli nienależnych i bezstronnych audytorów wybieranych przez Radę Administracyjną.
Wraz z Umową o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym
strony podpisały wspólne oświadczenie, w którym zobowiązały
się do:
– opracowania, przed ratyfikacją Umowy, projektów Regulaminu wykonawczego i Regulaminu finansowego,
– zapewnienia, że postanowienia przedmiotowych regulaminów w żadnym razie nie będą naruszały przepisów krajowych
państw-stron Umowy,
– zawarcia w Regulaminie wykonawczym zasad i warunków
odpowiedzialności urzędów wobec Instytutu i Instytutu wobec
urzędów, o których mowa w art. 7 ust.4.
2. Skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i
prawne
„Utworzenie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego będzie miało korzystny wpływ dla krajowych użytkowników systemu PCT, zwłaszcza dla MŚP. Dzięki temu, że UPRP będzie wykonywał pracę Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Badań
Wstępnych, polscy użytkownicy zyskają dodatkową możliwość
wyboru tego organu (oprócz Europejskiego Urzędu Patentowego),
a tym samym możliwość procedowania w języku polskim we
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własnym kraju. Dla użytkowników, którzy wybiorą Wyszehradzki Instytut Patentowy, przewiduje się możliwość uzyskania refundacji części opłaty za sporządzenie sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania, o ile zgłaszający korzysta z pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego i przedstawi sprawozdanie z krajowego poszukiwania. Podobnie jak w innych Międzynarodowych
Organach PCT, zakładana wysokość refundacji wyniesie około
40%. Dodatkową korzyścią będzie również możliwość odroczenia
konieczności dostarczenia tłumaczenia zgłoszenia dla celów publikacji do 14 miesięcy od daty pierwszeństwa (na podstawie zasady 12 ust. 4 Regulaminu wykonawczego PCT), a w przypadku
uzyskania negatywnej opinii Organu Międzynarodowego zgłaszający może wycofać zgłoszenie i wówczas nie będzie musiał ponosić żadnych kosztów tłumaczenia.
Utworzenie WIP będzie dla Polski z punktu widzenia gospodarczego neutralne.
Członkami założycielami WIP są cztery państwa Grupy Wyszehradzkiej, które poniosą koszty jego utworzenia. Utworzenie
WIP będzie wymagało wniesienia przez umawiające się państwa
tzw. wkładu początkowego, niezbędnego do rozpoczęcia jego działalności. Wkład początkowy będzie przeznaczony na wyposażenie
WIP w niezbędny sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem
oraz meble. Koszty te mają być finansowane solidarnie przez umawiające się państwa i nie powinny przekroczyć łącznie 15 tys. euro.
Tak więc przewiduje się, że na każde państwo członkowskie przypadnie udział w kosztach w wysokości około 3,5 tys. euro. Kwota
ta powinna zostać sfinansowana ze środków UPRP. WIP ma być
instytucją samofinansującą się, to znaczy, że jego wydatki będą pokrywane z własnych środków, którymi będą głównie dochody z
opłat za przeprowadzenie poszukiwania w stanie techniki lub za
badanie wstępne w ramach systemu PCT. Ponadto będzie możliwość finansowania także z innych źródeł, o ile WIP będzie świadczył podobnego typu usługi poza tym systemem, na przykład będzie przeprowadzał poszukiwanie lub badanie na zlecenie na rzecz
urzędów własności przemysłowej innych krajów. Zakłada się, że
podobnie do innych tego rodzaju organów międzynarodowych
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PCT, WIP będzie osiągał dochody umożliwiające nie tylko zapewnienie równowagi budżetowej, ale również osiągnięcie zysków.
Niemniej Umowa przewiduje, że w przypadku wystąpienia deficytu umawiające się państwa przekażą na rzecz WIP specjalne wkłady finansowe, których wysokość ustali Rada Administracyjna na
podstawie Regulaminu finansowego. Ewentualna wpłata specjalnych wkładów budżetowych będzie dokonywana ze środków
UPRP. Wejście w życie Umowy nie będzie generowało innych
kosztów dla sektora finansów publicznych. Ustalona przez WIPO
opłata, którą zgłaszający wnioskujący o przeprowadzenie poszukiwania wnosi do Międzynarodowego Organu Poszukiwań/Badań
Wstępnych (np. WIP) wynosi 1875 euro. Jeśli zgłaszający przedstawi sprawozdanie z krajowego poszukiwania, wówczas 40% tej
opłaty zostanie mu zrefundowane. Przewiduje się, że refundacji
będzie podlegało około 75% opłat (w 25% przypadków będą to
nowe zgłoszenia patentowe i eksperci nie będą dysponowali sprawozdaniami z krajowych poszukiwań, które uprawniają do refundacji). Opierając się na danych statystycznych dotyczących liczby
zgłoszeń międzynarodowych PCT dokonywanych w państwach
Grupy Wyszehradzkiej i kilku państwach Europy Środkowej i
Wschodniej, które wyraziły zainteresowanie korzystaniem z usług
WIP (Chorwacja, Litwa, Rumunia, Serbia i Słowenia), założono w
planie biznesowym, że w pierwszym roku działalności WIP wpłynie do niego około 100 wniosków o przeprowadzenie poszukiwania. Dochód z opłat wyniesie około 130 tys. euro uwzględniając
40% refundacji dla zgłaszających. Przewidziane koszty po stronie
urzędów krajowych wykonujących poszukiwanie wyniosą około 50
tys. euro, a koszty bieżące związane z działalnością WIP (wynajem
pomieszczeń, wynagrodzenie dla personelu, obsługa finansowa,
koszty administracyjne itp.) ponad 70 tys. euro. Zysk osiągnięty w
pierwszym roku nie przekroczy 10 tys. euro. Dopiero w trzecim
roku, zgodnie z planem biznesowym, powinien osiągnąć poziom
około 65 tys. euro. Zysk ten będzie dzielony pomiędzy umawiające
się państwa według kryteriów ustalonych w Regulaminie finansowym przyjętym przez Radę Administracyjną. Przypadająca Polsce
część zysku będzie odprowadzana do budżetu państwa. Zakłada
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się, że podstawowym kryterium będzie liczba przeprowadzonych
poszukiwań. Dopuszcza się również możliwość zastosowania innych kryteriów, o ile takie zostaną uzgodnione w ramach grupy
negocjacyjnej i zaakceptowane przez Radę Administracyjną w Regulaminie finansowym. Plan biznesowy dla WIP przewiduje, że w
pierwszym roku działania Instytutu jedynie 15% zgłaszających wybierze WIP jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań. Natomiast
w latach następnych liczba wniosków o takie poszukiwanie powinna sukcesywnie wzrastać. Działalność WIP jako Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych nie jest brana pod uwagę w
planie biznesowym, gdyż, jak wynika z praktyki innych Międzynarodowych Organów, badania wstępne stanowią niewielki procent
ich działalności (mniej niż 5%). Urzędy własności przemysłowej
umawiających się państw będą otrzymywały zwrot kosztów poniesionych w związku z pracą wykonywaną na rzecz WIP. Ustalono,
że koszt jednostkowy za przeprowadzenie poszukiwania będzie
wynosił 800 euro, a jeśli ekspert dysponuje już sprawozdaniem z
poszukiwania, które zostało wykonane w jego urzędzie, koszt jednostkowy zostanie zredukowany o 40% i wyniesie 480 euro. Założono, że przeprowadzenie poszukiwania wymaga nakładu 20 godzin pracy eksperta, którego stawka godzinowa oszacowana została na 40 euro.
Utworzenie WIP będzie miało bardzo korzystne skutki dla
polskich zgłaszających, gdyż opłata za przeprowadzenie międzynarodowego poszukiwania, wynosząca 1875 euro, będzie zredukowana o 40%, w przypadku gdy zgłaszający posiada sprawozdanie z poszukiwania sporządzone przez Urząd Patentowy RP.
Będzie to możliwe w 75% przypadków zgłoszeń międzynarodowych, gdyż przeciętnie tylko 1/4 wszystkich zgłoszeń międzynarodowych to zgłoszenia nowe, a 3/4 to zgłoszenia powołujące się
na zgłoszenia krajowe. Ponadto zgłaszający, który wybierze WIP
jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań, będzie miał możliwość
odroczenia konieczności tłumaczenia swojego zgłoszenia międzynarodowego dla celów publikacji przez Biuro Międzynarodowe
WIPO o jeden miesiąc w stosunku do obecnej sytuacji (obecnie jest
to 13 miesięcy, gdyż zgłaszający musi dostarczyć do WIPO w tym
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terminie tłumaczenie do celów poszukiwań, które przeprowadza
EPO w swoich językach urzędowych)
Utworzenie Instytutu nie pociągnie za sobą żadnych skutków politycznych. Skutki prawne Utworzenie Instytutu będzie
wymagało dokonania zmiany jedynie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r w sprawie dokonywania i
rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.
U. Nr 102, poz. 1119, z 2005 r. Nr 109, poz. 910 oraz z 2015 r. poz.
366). Obecnie UPRP działa jedynie jako urząd przyjmujący. Rozporządzenie będzie więc wymagało odpowiedniego uzupełnienia
jego przepisów w odniesieniu do UPRP jako Międzynarodowego
Organu Poszukiwań i Badań Wstępnych PCT. Szczególnie ważne
dla zgłaszających będzie wskazanie języka polskiego jako języka,
w którym zgłaszający może dokonać zgłoszenia międzynarodowego za pośrednictwem UPRP”2.
3. Prawo patentowe w RP.
W literaturze wyrażono pogląd, że prawo do patentu jest
podmiotowym prawem powstającym z chwilą dokonania wynalazku. Przedmiotem tego prawa jest „ten wynalazek” którego dokonał twórca (w sprawie twórcy), lub do którego szczególny
przepis ustawy przyznaje prawo innej osobie. Ujęcie to wynika z
podstawowej ogólnej zasady każdego współczesnego systemu
prawnego, że każdy powinien mieć prawo do rezultatów swojej
pracy. W interesie postępu technicznego i gospodarki należy
chronić wszelkie wynalazki, niezależnie od tego, czy zostały opatentowane, choć patent jest prawem wyłącznym do takiego wynalazku. Oczywiście dopiero przy patencie spotykamy się z przedmiotowo rozszerzoną wyłącznością nieznajdującą pod względem
formalno-konstrukcyjnym odpowiednika na gruncie innych bezwzględnych praw podmiotowych, nie wyłączając prawa własności. Innymi słowy, sytuacja prawna uprawnionego z patentu
jest o wiele mocniejsza dzięki przekształceniu prawa do patentu w
prawo o przedmiotowo rozszerzonej wyłączności. Według tego
Uzasadnienie do Ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie
Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015r.
2
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poglądu, mamy już jednak do czynienia z prawem do wynalazku,
którego treścią jest między innymi dozwolone korzystanie z jego
przedmiotu przez współuprawnionych.
Treść prawa współwynalazców już przed opatentowaniem
wynalazku stwarza uprawnionemu możliwość korzystania z
przedmiotu tego prawa w sposób dowolny, byle niesprzeczny z
ustawą, z zasadami współżycia społecznego oraz zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Gdy twórcami
jest kilka osób to wszyscy oni są współuprawnionymi do takiego
wykorzystywania wynalazku jeszcze przed jego opatentowaniem
i następstwem uzyskania z tego tytułu korzyści przez każdego z
nich jest powinność rozliczenia się z niej z pozostałymi
współtwórcami3.
Korzystanie z cudzego wynalazku przez jego oferowanie jest
objęte uprawnieniem zakazowym uprawnionego z patentu, przewidzianym w ustawie. Chociaż nie budzi kontrowersji stwierdzenie, że
pojęcie „oferowania” nie jest tożsame z czynnością składania oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego, to i tak pozwany kwestionował
zakwalifikowanie jego określonych działań jako „oferowania”, o
którym mowa w art. 66 ust. 1 p.w.p.
Przez „oferowanie” w ujęciu Prawa własności przemysłowej
rozumie się wszystkie czynności zmierzające do zachęcenia osób
trzecich do nabycia produktu będącego przedmiotem opatentowanego wynalazku. Pojęcie to obejmuje zatem różnorodne działania marketingowe, w szczególności reklamowe i promocyjne, w
tym prezentacje na wystawach, zamieszczanie ogłoszeń i informacji o możliwości nabycia w katalogach, cennikach i innych materiałach, a także w czasopismach i na stronach internetowych danego podmiotu. Krąg osób, do których są kierowane takie działania może mieć charakter otwarty lub ograniczony. Ustalone w ramach podstawy faktycznej zachowania pozwanego mieszczą się
w tak rozumianym pojęciu oferowania i oceny tej nie zmienia fakt,
że [...] nie był jedyną i oddzielnie wymienianą substancją; pozwany zresztą nie wyjaśnił, jaki inny cel, niż zachęcenie do nabycia od
3

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2016r. sygn. V CSK 331/15.
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niego między innymi tego produktu miały zamieszczone w fachowym czasopiśmie i w Internecie informacje, obejmujące „listę
oferowanych substancji”.
Wprowadzenie do obrotu wyrobu objętego opatentowanym
wynalazkiem, którego postacią niewątpliwie jest sprzedaż, należy
do uprawnień składających sięna zastrzeżoną prawem wyłączność
uprawnionego. Według pozwanego, sprzedanie przezeń substancji chronionej patentem powoda podmiotom zagranicznym nie
stanowiło naruszenia patentu ze względu na wyłączenie wynikające z zasady terytorialności ochrony patentowej. Chociaż trzeba
przyznać rację skarżącemu, że nie przekonują argumenty Sądu
dotyczące
miejsca
zawarcia
umowy
oraz
„wewnątrz
wspólnotowego” charakteru sprzedaży, to nie oznacza to,
żedziałanie pozwanego, oceniane całościowo, plasowało się poza
granicami ochrony patentowej. Sprzedaż chronionego produktu
pozostawała w tym wypadku w nierozerwalnym związku z jego
niedozwolonym – naruszającym prawo powoda – wytworzeniem.
Wywiezienie produktu za granicę było poprzedzone czynnościami na rynku krajowym, jego wytworzeniem, oferowaniem,
a następnie umownym zbyciem, co nie pozwala zaprzeczyć
związkowi tych czynności z terytorium krajowym. Proponowany
przez pozwanego sposób rozumienia art. 63 w zw. z art. 66 ust. 1
p.w.p. prowadziłby do wyłączenia prawa bezwzględnego przyznanego patentem, bezzasadnie sprzecznego z normalnym wykorzystaniem patentu.
Na
gruncie
Prawa
własności
przemysłowej
w
piśmiennictwie został wyrażony pogląd, iż w przypadku uzyskania przez współuprawnionego korzyści z wynalazku nieopatentowanego, w braku odmiennej umowy rozliczenia powinny nastąpić stosownie do art. 72 ust 4 p.w.p. za okres od zgłoszenia do
opatentowania wynalazku w Urzędzie Patentowym. Dodać należy, że zapatrywanie to obecnie zaczyna przeważać w najnowszej
literaturze. Na jego poparcie podniesiono, że wystąpienie z wnioskiem patentowym, wiąże się z powstaniem stanu oczekiwania na
prawo wyłączne. Przyjęcie, że prawo do patentu jest ekspektatywą prawa z patentu pozwala uznać dopuszczalność stosowania
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tych samych zasad do zarządu i eksploatacji wynalazku przed
opatentowaniem, jak i po udzieleniu na niego patentu4.
W doktrynie i orzecznictwie ustalony jest pogląd, zgodnie z
którym rejestracja znaku towarowego, odpowiadającego oznaczeniu innego przedsiębiorstwa, używanemu przez nie przed zarejestrowaniem znaku, narusza dobra osobiste tego przedsiębiorstwa.
Przyjmuje się jednocześnie, iż ingerencja w sferę dóbr osobistych,
a konkretnie - prawa do nazwy przedsiębiorcy może nastąpić także w przypadku wykorzystania części tej nazwy, jeżeli jest to
część spełniająca w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, umożliwiająca jej jednoznaczną identyfikację i
odróżnianie od innych osób. Analogiczne stanowisko należy przyjąć w przypadku rejestracji znaku słowno-graficznego, który w
warstwie słownej zawiera nazwę (firmę) innego podmiotu lub
istotny (zasadniczy) jej element.
W przypadku kolizji prawa ochronnego na znak towarowy z
dobrem osobistym, w tym prawem do nazwy przedsiębiorcy priorytet ma ochrona tego dobra osobistego. O naruszeniu prawa do
firmy nie przesądza jednak samo zarejestrowanie identycznego
lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego
przedsiębiorstwa. Wyłączność prawa do nazwy (firmy) nie jest
bowiem zupełna. Jej granice wyznacza zasięg (terytorialny
przedmiotowy) oraz czasowy faktycznej działalności używającego
nazwy. Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy
identycznymi lub podobnymi: nazwą i znakiem towarowym5.
Streszczenie:
Wyszehradzki Instytut Patentowy będzie pełnił funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) oraz Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA) na mocy Układu o współpracy
patentowej (PCT)1. Będzie on funkcjonował z wykorzystaniem aktu4 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 22 czerwca 1999 r., K. 5/99,
OTK ZU 1999, nr 5, poz. 100; z 23 listopada 1998 r., SK 7/98, OTK ZU 1998, nr 7,
poz. 114; z dnia 28 kwietnia 1999 r., K. 3/99, OTK ZU 1999, nr 4, poz. 73; z dnia
24 października 2000 r., SK 7/00, OTK ZU 2000, nr 7, poz. 256.
5 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2012r. VI SA/Wa 1222/11.
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alnych zasobów krajowych urzędów patentowych, a do jego zadań
należeć będzie sporządzanie sprawozdań z poszukiwań i wstępnych
opinii o zdolności patentowej wynalazków dla zgłaszających z
państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. ze Słowacji, Czech, Polski i Węgier. Będzie on także świadczył usługi w tym zakresie na rzecz zgłaszających pochodzących z sąsiednich krajów, których Urzędy
Przyjmujące wyznaczą Wyszehradzki Instytut Patentowy jako właściwy organ międzynarodowy ISA i IPEA. Utworzenie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego jest kolejną inicjatywą podejmowaną przez urzędy własności przemysłowej Grupy Wyszehradzkiej
na rzecz promowania innowacyjności i kreatywności oraz rozwoju
gospodarczego i konkurencyjności w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej. Funkcjonowanie WIP będzie służyło promowaniu innowacyjności, kreatywności, wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poza działaniem na rzecz użytkowników z państw Grupy Wyszehradzkiej
przewiduje się również możliwość wyznaczania WIP jako międzynarodowego organu PCT przez zgłaszających z państw sąsiadujących, tj. Chorwacji, Litwy, Rumunii, Serbii i Słowenii.
Summary
Visegrad Patent Institute will act as International Searching
Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA) under the Patent Cooperation Treaty (PCT) 1. It will be
operated using the existing resources of national patent offices,
and its tasks will include drawing up of search reports and preliminary opinion on patentability for applicants from the Visegrad
Group countries, ie. From Slovakia, Czech, Polish and Hungarian.
It will also render services in this field for applicants from neighboring countries, which host Offices designate the Visegrad Patent
Institute as competent international ISA and IPEA. The creation of
the Visegrad Patent Institute is another initiative undertaken by
industrial property offices of the Visegrad Group to promote innovation, creativity and economic growth and competitiveness in
the region of Central and Eastern Europe. The functioning of the
WIP will serve to promote innovation, creativity, growth and
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competitiveness in the region of Central and Eastern Europe. In
addition to action to members of the Visegrad Group countries
also provides for the possibility of determining the WIP as an international body by PCT applicants from neighboring countries,
ie. Croatia, Lithuania, Romania, Serbia and Slovenia.
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Aleksandra Kalinka

Status polityczny i specyfikacja działań międzynarodowych
Grupy Wyszehradzkiej.
Wstęp
Grupa Wyszehradzka, skrótem nazywana V4 jest zrzeszeniem czterech państw Europy Środkowej – Czech, Polski, Słowacji
i Węgier. Grupa Wyszehradzka jest platformą współpracy regionalnej, której fundament stanowią zarówno wspólne dziedzictwo
historyczne i podobna sytuacja geopolityczna państw środkowoeuropejskich, jak i świadomość zbieżności wyzwań, przed którymi
stoją. Przez ponad 20 lat istnienia Grupa Wyszehradzka wykształciła pozytywną tradycję współpracy między sąsiadami i jest
zgodnie traktowana jako optymalna formuła współdziałania na
poziomie regionalnym.
Najogolniej mówiąc Grupa Wyszehradzka odzwierciedla
wysiłki krajów z regionu środkowoeuropejskiego w kontekście
współpracy dotyczącej wielu wspólnych działań w ramach ogólnie
pojętej integracji europejskiej. Republikja Czeska, Węgry,
Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka od zawsze były częścią
pewnej wspólnoty o tych samych korzeniach cywilizacyjnych i
kulturowych jak również wartościach religijnych i intelektualnych,
które pragną zachowywać i umacniać.
Zamiarem każdego z krajów należących do grupy
Wyszehradzkiej było wejście do struktur Unii Europejskiej.
Intergację z Unią Europejską upatrywały jako następny krok w
procesie przezwyciężania sztucznych podziałów w Europie dzięki
wzajemnemu wspieraniu się. Osiągnęły ten cel w 1 maja 2004
roku, kiedy każde z nich stało się członkiem Unii Europejskiej1.
Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich. Powstała 1 listopada 1993
Oficjalna strona Grupy Wyszehradzkiej,
http://www.visegradgroup.eu/v4-110412-1, [09.06.2016 rok].
1
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roku poprzez podpisanie 7 lutego 1992 roku traktatu z Maastricht.
Jej powstanie było efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej oraz społecznej.
Współczesna integracja europejska, a dokładniej jej początki
sięgają okresu powojennego i ograniczają się główniedo 6 krajów
zachodnioeuropejskich. Państwa te kiedyś budowały wiele form i
mechanizmów współpracy, tworzyły organizacje, instytucje oraz
organy międzynarodowe, dzięki którym wzmacniały jednośći stosunki między nimi. W 1993 roku nadrzędną dla wszystkich poprzednich organizacji została jak już wyżej wspomniano Unia Europejska, otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui
generis.
Współcześnie proces integracji Unii Europejskiej wykracza
poza zwięźle określone ramy geograficzne Europy. Za przykład
można podać tutaj Cypr, który również należy do Unii Europejskiej. W określeniu europejskości Unii naczelną rolę odgrywają
czynniki historyczne i kulturowe oraz wspólna tożsamość i identyfikacja z wartościami demokratycznymi2.
Jeśli wgłębimy się w historię tej organizacji, początkiem powojennej integracji europejskiej było stworzenie w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Następnie w 1958 roku została
utworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza, a jej bezpośrednią następczynią jest właśnie Unia Europejska.
Od 1 grudnia 2009 roku, a dokładniej od wejścia w życie traktatu lizbońskiego podstawę prawną funkcjonowania Unii Europejskiej
stanowią Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. Ich integralną częścią są tabele ekwiwalencyjne,
protokoły, jak i wyjaśnienia. Ogromne znaczenie dla porządku
prawnego w Unii Europejskiej posiada także Karta praw podstawowych oraz umowy międzynarodowe z krajami trzecimi, w których
zawierają się również układy stowarzyszeniowe, których stroną były
Wspólnota Europejska i Unia Europejska. Dokończeniem acquis Unii
2 M. Wallner, „Polityczne i cywilizacyjne granice Europy – między otwartością a
tożsamością”,
http://www.psz.pl/127-unia-europejska/michal-wallnerpolityczne-i-cywilizacyjne-granice-europy-miedzy-otwartoscia-a-tozsamoscia,
[08.06.2016 rok].
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są akty prawa wtórnego powstałe w oparciu o Traktaty i umowy
międzynarodowe.
„Grupa Wyszehradzka nie powstała jako alternatywa dla
ogólnej integracji ogólnoeuropejskiej, ani nie próbuje konkurować
z
istniejącymi
już
i
funkcjonującymi
strukturami
środkowoeuropejskimi. Jej działania w żadnej mierze nie mają na
celu izolowania, czy osłabiania więzi z innymi krajami. Wprost
przeciwnie, Grupa ma na celu zachęcanie do optymalnej
współpracy z wszystkimi krajami, zwłaszcza sąsiadującymi, a jej
ostatecznym celem jest rozwój demokracji we wszystkich
częściach Europy. Zamiarem Grupy Wyszehradzkiej jest wkład w
budowę bezpieczeństwa europejskiego opartego na skutecznej,
uzupełniającej się i wzajemnie wspierającej się kooperacji i
koordynacji w ramach istniejących instytucji europejskich i
transatlantyckich. Aby zachować oraz promować wspólnotę
kulturową, współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej ma
umacniać przekazywanie wartości w dziedzinie kultury, edukacji,
nauki i wymiany informacji.
Wszystkie działania Grupy Wyszehradzkiej mają na celu
wzmacnianie stabilności w rejonie Europy Środkowej. Kraje
uczestniczące w grupie postrzegają swoją kooperację jako
wyzwanie, a jej sukces traktują jako najlepszy dowód na swoją
zdolność do integracji także w strukturach takich, jak na przykład
Unia Europejska”3.
Trochę historii…
„W roku 1335 Zamek Wyszehradzki, ówczesna siedziba
królów Węgier, stał się miejscem zjazdu Królów Polski, Czech i
Węgier. Postanowili ściśle ze sobą współpracować, zarówno na
polu polityki, jak i handlu. Dzięki temu, wiele pokoleń później,
stali się inspiracją dla inicjatywy środkowoeuropejskiej.
Czworokąt Wyszehradzki jest nieoficjalną nazwą czterech
środkowoeuropejskich krajów postkomunistycznych, czyli
Republiki Czech, Republiki Węgier, Rzeczypospolitej Polskiej i
Oficjalna strona Grupy Wyszehradzkiej,
http://www.visegradgroup.eu/v4-110412-1, [09.06.2016 rok].
3
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Republiki Słowackiej. Na początku grupa nazywana była
Trójkątem Wyszehradzkim, czworokąt powstał w rezultacie
podziału Czechosłowackiej Republiki Federalnej w 1993
roku.Nazwę
ugrupowania
wybrano
podczas
spotkania
Prezydenta Czechosłowacji Václava Havla, Premiera Węgier
Józsefa Antalla i Prezydenta Polski Lecha Wałęsy w czasie
konferencji odbywającej się w Wyszehradzie w północnych
Węgrzech 15 lutego 1991 roku. Podczas spotkania przywódcy
podpisali deklarację dotyczącą współpracy tych trzech (obecnie
czterech) krajów na drodze do integracji europejskiej”4.
Ta krótka historia opowiada jak powstała Grupa Wyszehradzka. Stanowi egzemplifikację specyficznego i oryginalnego rodzaju struktury międzynarodowej, która ma na celu sterowanie
środowiskiem międzynarodowym w kwestii wspólnot, problemów i wyzwań transgranicznych, czyn kooperacji pomiędzy państwami ją tworzącymi, czyli pomiędzy Polską, Czechami, Słowację
i Węgrami. Stanowi przykład wielostronnej współpracy państw
realizowanej na wielu płaszczyznach – politycznej, ekonomicznej i
kulturowej – wspólnoty interesów5. Nazwa ugrupowania – Grupa
Wyszehradzka nawiązuje do miejsca podpisania deklaracji założycielskiej, czyli do węgierskiego miasta Visegrád, gdzie w 1335
roku doszło do kongresu pokojowego z udziałem władców Polski,
Węgier i Czech. Podpisanie pokoju i porozumienia gospodarczego
w Wyszehradzie uważa się za symboliczny początek współpracy
regionalnej pomiędzy tymi krajami.
Status polityczny Grupy Wyszehradzkiej…
Trafne spostrzeżenie ukazuje Mateusz Gniazdowski: „po przeszło dwudziestu latach współpracy wyszehradzkiej wciąż niektórzy
Oficjalna strona Grupy Wyszehradzkiej,
http://www.visegradgroup.eu/historia-v4, [09.06.2016 rok].
5 T. Olejarz, T. Stępniewski, „Grupa Wyszehradzka: status polityczny i specyfikacja działań międzynarodowych na przykładzie inicjatywy Partnerstwa Wschodniego
Unii Europejskiej” [red.] A. Gil, „Grupa Wyszehradzka – Chorwacja: źródła jedności i perspektywy rozwoju”, Rocznik Instytutu Europy ŚrodkowoWschodniej, Lublin 2013, s. 109.
4
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politycy i komentatorzy od czasu do czasu twierdzą, że jest ona martwa. Asysta źle poinformowanych grabarzy jest od lat charakterystyczna dla funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej”.6 Trzeba powiedzieć, że Grupa Wyszehradzka tożsamość międzynarodową,
jaką posiada definiuje ona poprzez pryzmat realizowanej kooperacji
międzynarodowej, którą podejmuje z wieloma państwami i organizacjami międzynarodowymi, pokrótce najczęściej z tymi, któreznajdują się w najbliższym sąsiedztwie Grupy Wyszehradzkiej, a jej nadrzędnym celem i imperatywem działania pozostaje rozwój demokracji i dobrobytu we wszystkich częściach Europy.
Grupa Wyszehradzka, po uzyskaniu w 2004 roku członkostwa w UniiEuropejskiej, realizuje wymienione wyżej cele także w
ramach Wspólnoty. Co istotne, Grupa Wyszehradzka deklaruje
zamiar czynnego uczestnictwa w budowie obszernie ujętego bezpieczeństwa europejskiego, którego podwaliny stanowią skuteczna, uzupełniająca się, jak i wzajemnie wspierająca kooperacja krajów, podejmowana przez istniejące instytucje europejskie oraz
transatlantyckie. Przy tym temacie szczególnym zainteresowaniem Grupy Wyszehradzkiej stały się społeczeństwa Europy
Wschodniej, które są objęte inicjatywą Partnerstwa Wschodniego
Unii Europejskiej dlastworzenia stabilnego środowiska między
krajami – „kręgu przyjaciół”, tak zwana Wider Europe.
Wider Europe jak wskazuje Maciej Krzysztofowicz „Koncepcja Szersza Europa (Wider Europe) została opracowana przez Komisję Europejską na zlecenie Rady Europejskiej. Dotyczy ona polityki Unii Europejskiej wobec: Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi i Mołdowy oraz państw basenu Morza Śródziemnego (Algierii, Egiptu, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii, Maroka, Syrii, Tunezji) i
Autonomii Palestyńskiej. Wymienione państwa uznawane są za
sąsiadujące z Unią Europejską. Koncepcja ma na celu rozwój
współpracy z tymi państwami oraz umożliwienie ich udziału w
niektórych etapach integracji gospodarczej, co ma się przyczynić

M. Gniezdowski, Polska polityka w Grupie Wyszehradzkiej: paradoks skali,
„Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2, Warszawa 2012, s. 45.
6
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do rozwoju gospodarczego oraz reform politycznych opartych na
wartościach demokratycznych”7.
Specyfikacja działań międzynarodowych Grupy Wyszehradzkiej…
Dzięki Deklaracji Wyszehradzkiej, która została podjęta
przez ówczesnego prezydenta Polski – Lecha Wałęsy, prezydenta
Czechosłowacji – Václava Havela oraz premiera Węgier – Józsefa
Antalla, zaczęło funkcjonować ugrupowanie regionalne – Trójkąt
Wyszehradzki, a od 1993 roku Grupa Wyszehradzka.
Grupa Wyszehradzka stanowi egzemplifikację specyficznego
rodzaju struktury międzynarodowej. Jest powołana do sterowaniaśrodowiskiem międzynarodowym w kontekście wspólnotowych, transgranicznych problemów, jak i wyzwań, które zmuszają do kooperacyjnych zachowań krajów tworzących tę organizację,
czyli Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Jest ona mianowicie formą
zorganizowania działań tychże podmiotów wobec kwestii, które
są przedmiotem ich zainteresowania. Trzeba zauważyć, co istotne,
żew wymiarze ogólnym, odzwierciedla trzy powiązanego ze sobą
prawidłowości rozwoju współczesnych stosunków na arenie międzynarodowej, a mianowicie:
1. „pogłębianie procesu ich instytucjonalizacji,
2. multilateralizacjęi
ewolucję
form
instytucji
międzynarodowych oraz
3. uzupełnianieorganizacji
międzyrządowych
będących
strukturami głęboko sformalizowanymi, zhierarchizowanymi i
kosztownymi w procesie ich funkcjonowania, rozwiązaniami
bardziej elastycznymi, o mniejszym stopniu sformalizowania”8.
M. Krzysztofowicz, Koncepcja „Szara Europa”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, nr 66 (170), 2003,
https://www.pism.pl/index/?id=2ca65f58e35d9ad45bf7f3ae5cfd08f1 ,
[09.06.2016 rok].
8 T. Olejarz, T. Stępniewski, „Grupa Wyszehradzka: status polityczny i specyfikacja działań międzynarodowych na przykładzie inicjatywy Partnerstwa Wschodniego
Unii Europejskiej” [red.] A. Gil, „Grupa Wyszehradzka – Chorwacja: źródła jedności i perspektywy rozwoju”, Rocznik Instytutu Europy ŚrodkowoWschodniej, Lublin 2013, s. 109-110.
7
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Jednakże w praktyce działanie Grupy Wyszehradzkiej toproces poddawania państw członkowskich rygorom zachowań, dzięki którym są zobligowane do wykonywania zobowiązań. Przy
tym mało sformalizowany charakter Grupy Wyszehradzkiej, jak
również jej „atrofia” instytucjonalna, przy faktycznym braku mechanizmów koordynujących, dokonują faktu, że Grupa Wyszehradzka, nieposiadająca wymiaru strukturalnego, nie jest zdolna do
wygenerowania w środowisku międzynarodowym własnej rozpoznawalnej tożsamości politycznej. Reasumując, polityka Grupy
Wyszehradzkiej w dużej mierze jest najczęściej wypadkową interesów poszczególnych jej państw członkowskich, a jej chroniczna
niechęć do przekształcenia jej interesów strategicznych w instytucjonalny profil i wielowymiarowy projekt polityczny sprawia, iż
miejsce tej Grupy lokuje się na marginesie dyskursu politycznego i
praktyki międzynarodowej. Pragmatyka ta skutkuje często uwidocznionym anachronizmem, przy zauważonej współcześnie
zmianie w środowisku międzynarodowym, charakteryzującym się
złożonością i coraz większą współzależnością, w oparciu o imperatyw funkcjonalności struktur geopolitycznych, które przejawiają
się w wielu formach, na przykład obszarach geograficznych czy
zinstytucjonalizowanych form współpracy regionalnej9.
Na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów państwa Grupy Wyszehradzkiej zobowiązały się do skoordynowania wysiłków
na polu dyplomatycznym oraz gospodarczym. W ramach Deklaracji
Wyszehradzkiej z 1991 roku przewidziano między innymi:
1. zapewnienie trwałych ram dialogu politycznego w
regionie (spotkania i konsultacje na różnych szczeblach
międzyrządowych);
2. nawiązanie
ścisłych
kontaktów
z
instytucjami
europejskimi (wspólne konsultacje w kwestiach bezpieczeństwa);
3. zacieśnienie współpracy gospodarczej i liberalizację
wymiany handlowej (pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej,
jak również w relacjach z partnerami zagranicznymi, między innymi
J. Mizgała, Perspektywy Grupy Wyszehradzkiej, „Opinie. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ”, nr 64/wrzesień 2003, Warszawa
2003, s. 3-6.
9
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Europejska Wspólnota Gospodarcza). Do pozostałych założeń
współpracy Grupy Wyszehradzkiej zalicza się dodatkowo rozwój
infrastruktury w sferze komunikacji między państwami sygnatariuszami, stworzenie warunków do swobodnych kontaktów
pomiędzy ich obywatelami, instytucjami, kościołami, organizacjami
społecznymi oraz samorządami lokalnymi.
Poprzez wstąpienie członków ugrupowania Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej i NATO ukazało istnienie dużych
rozbieżności interesów między państwami Grupy Wyszehradzkiej. Są spowodowane między innymi nieproporcjonalnym poziomemsiły politycznej, czy ekonomicznej poszczególnych członków Grupy Wyszehradzkiej,niewspółmiernych zdolności militarnych oraz znacznie różniącą się percepcją bezpieczeństwa narodowego, dokładniej rozbieżnego postrzegania zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Rozbieżności powoduje również odmienna wizja dalszej integracji europejskiej, przy eurosceptycznych
nastrojach w Republice Czeskiej i na Węgrzech.
Mimo wielu przejawów osłabnięcia współpracy państw Grupy
Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym, czyli po przystąpieniu
państw do Unii Europejskiej ostatnie wydarzenia w regionie EŚW
oraz w jego bliskim sąsiedztwie uświadomiły potrzebę przywrócenia aktywności Grupy Wyszehradzkiej. Mowa tu na przykład o konflikcie rosyjsko-gruzińskim z 2008 roku, kryzysie energetycznym z
2009 roku czy zahamowaniu przemian demokratycznych na Ukrainie czy Białorusi. Te wydarzenia postawiły przed państwami Grupy
Wyszehradzkiej wiele nowych wyzwań i zadań do zrealizowania.
Obecnymi celami krajów, tworzących Grupę Wyszehradzką są kwestie bezpieczeństwa energetycznego, współpracy wojskowej, polityki
wspierania demokracji jak i polityki spójności. Efektywna współpraca w tych obszarach jest uzależniona od wykorzystania istniejących
mechanizmów instytucjonalnych Unii Europejskiej. Przyszłości
Grupy Wyszehradzkiej jako zgrupowania, przez niedawne wydarzenia należy spostrzegać w roli platformy promowania interesów
regionalnych na poziomie unijnym. Osiągnięcie zamierzonych celów
i zadań zrzeszenia, jakim jest Grupa Wyszehradzka będzie uzależnione od umiejętności tworzenia wspólnych inicjatyw oraz pozyski275

wania nowych sojuszników pośród innych państw członkowskich
Unii Europejskiej.
Potencjał rozwojowy, regionalizm oraz wspólna polityka
handlowa państw Grupy Wyszehradzkiej…
Rozwój gospodarczy to długofalowy proces przemian dokonujących się w gospodarce. Obejmuje swym zakresem zarówno
zmiany ilościowe, dotyczące wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, konsumpcji i innych wielkości ekonomicznych charakteryzujących
gospodarkę od strony ilościowej, jak również towarzyszące im
zmiany o charakterze jakościowym oraz zmiany o charakterze
strukturalnym. Jest to proces skomplikowany, wielowątkowy jak i
sekwencyjny. Uzależniony jest często od wielu determinant, z których tylko część jest pod bezpośrednim czy jakimkolwiek wpływem polityki gospodarczej, która jest realizowana przed dany kraj
czy region. Procesy rozwojowe nie rzadko są asymetryczne w
wymiarze przestrzennym, jak i czasowym. Są one bardzo ważne
w wymiarze międzynarodowym, aczkolwiek również na poziomie regionalnym. Trzeba nadmienić, że zazwyczaj nierówności w
rozwoju są relatywnie trwałe, przez to powodują zjawisko zwane
path-dependency. Jest to uzależnienie bieżącego poziomu od
zmian, które nastąpiły w przeszłości, jak i specyfiki regionu, która
jest niezależnie od polityki gospodarczej zmieniane przez różne
czynniki10.
Ciekawe podeście do tego tematu prezentowane są+przez
ranking konkurencyjności globalnej tworzony przez WEF. Bazuje
on na syntetycznym indeksie Global Copetetiveness Index (GCI).
Przedstawia on trzy etapy rozwoju gospodarczego. Pierwszy z
nich to gospodarka oparta na czynnikach produkcji, zwany factordriven, drugi – gospodarka napędzana efektywnością, czyli efficiency-driven, trzeci – gospodarka napędzana innowacjami (in10 T. Brodzicki, Perspektywy wzrostu i rozwoju państw Grupy Wyszehradzkiej,
[red.] A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel, Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s.62.
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novation-driven). Raport ten swoją bazę tworzy na podstawie danych ilościowych i jakościowych, które są wynikami badań ankietowych, a państwa przyporządkowane są na podstawie wartości
realnego PKB per capita do danego z etapów rozwoju gospodarczego. Dzięki temu czynniki PKB per capita przyporządkowują także państwa tworzące Grupę Wyszehradzką do danego z etapów. Czechy przypisane są do etapu trzeciego – gospodarki napędzanej innowacjami (innovation-driven). Trzy pozostałe państwa, w tym Rzeczpospolita Polska klasyfikują się na etapie transformacji z drugiego etapu – gospodarki napędzanej efektywnością, czyli efficiency-driven do trzeciego etapu – gospodarki napędzanej innowacjami (innovation-driven). Każda faza jest zaopatrzona w szereg determinantów, odnoszących się przykładowo do
jakości instytucji, infrastruktury, stanu zdrowia, poziomu edukacji, stabilności makroekonomicznej, efektywności na rynku, strategii biznesowej czy nowinek technologicznych. Można zobrazować, że w 2011 roku Czechy w rankingu konkurencyjności wyprzedziły Polskę, Węgry i Słowację. Zajęły pozycję 38. Ogólnie,
Grupa Wyszehradzka wypada najlepiej przy ocenianiu warunków
bazowych, charakteryzujących pierwszy etap - gospodarkę opartą
na czynnikach produkcji, zwany factor-driven, jak i w warunkach
efektywnościowych. Słabiej w zakresie innowacji11.
Regionalne umowy handlowe charakteryzują się intensywnością współpracy, stopniem liberalizacji w handlu, jak i zakresem
tworzenia wspólnych polityk. Grupa Wyszehradzka, zarówno
przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, jak i po często uczestniczyła w procesach regionalizmu, poprzez wchodzenie do stref wolnego handlu i unii celnych. Handel krajów Grupy Wyszehradzkiej,
przed wejściem w granice Unii Europejskiej rozpoczął się od zawarcia z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, umowy o
sferach wolnego handlu, która swym zakresem obejmowała
współpracę gospodarczą. Dzięki temu w ciągu kilku lat, handel
11 T. Brodzicki, Perspektywy wzrostu i rozwoju państw Grupy Wyszehradzkiej,
[red.] A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel, Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s.62-63.
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państw Grupy Wyszehradzkiej z państwami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej wzrósł prawie trzykrotnie. Z biegiem lat, państwa
Grupy Wyszehradzkiej podpisały porozumienie z Unią Europejską
o unii celnej, które obejmowało szeroki zakres integracji gospodarczej. Eksport do państw Unii Europejskiej plasował się na poziomie
ponad 80% eksportu państw Grupy Wyszehradzkiej12.
Przy zbadaniu akcesji państw Grupy Wyszehradzkiej do
członkowska w Unii Europejskiej, jak i uczestnictwa we wspólnej
polityce handlowej ustalono eksport państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej. Na ich podstawie jednakże bardzo ciężko jest
wyciągnąć wnioski, które wskazują na pozytywny wpływ regionalizacji na eksport. Duże znaczenie w badaniach miał wpływ na
handel przez przestąpienie krajów do Unii Europejskiej, jednak
nie większy niż zawarcie przez Grupę Wyszehradzką umów o
unii celnej. Jeśli wyróżnimy w eksporcie produkty finalne i pośrednie, można zauważyć, ze pozytywny wpływ regionalizmu
występuje jedynie w odniesieniu do eksportu towarów pośrednich. Widać przy tym, że państwa Grupy Wyszehradzkiej mało
uczestniczą w międzynarodowych sieciach produkcyjnych13.
Kilka słów na koniec…
Współcześnie, najczęściej usłyszeć można, że obecny status
Grupy Wyszehradzkiej jako „funkcjonału” w polityce międzynarodowej, poprzez odmiennośćcelów i rozbieżność interesów jej
członków – przejawia się ograniczonym potencjałem i niejednoznacznością linii rozwojowych. Jest również nagminnie określany
ambiwalentnym i wysoce problematycznym. Wskazuje się przy
tym na konkretne czynniki ograniczające jej potencjał funkcjonalny i czyniące z Grupy Wyszehradzkiej zrzeszenie w istocie jedynie
„posiłkowe”. Jest tak ze względu na brak wyraźnej i zaakceptoK. Śledziewska, Wpływ wspólnej polityki handlowej i przystąpienia państw Grupy
Wyszehradzkiej do UE na ich handel zagraniczny, [red.] A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel, Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 117-120.
13 Tamże, s. 132-133.
12
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wanej przez wszystkich partnerów długofalowejwizji własnej pozycji i roli międzynarodowej, jak również strategii rozwoju najbliższego Grupie Wyszehradzkiej środowiska regionalnego. Watro także wskazać, że dzieje się tak z powodu braku wymiaru legislacyjnego na poziomie regionalnym i mechanizmów formalnych
uzgodnień i konsultacji w tym zakresie. Wobec powyższego trzeba powiedzieć, że opisywany koncepcyjno-instytucjonalny deficyt
Grupy Wyszehradzkiej, jak i, niekompatybilność dyskursu politycznego w jej ramach skazują Grupę Wyszehradzką w wymiarze
politycznym na rolę raczej drugorzędną w strukturze globalnego i
regionalnego środowiska międzynarodowego.
Niniejszy artykuł, choć po krótce opisuje status polityczny
Grupy Wyszehradzkiej, jej członków, jak i specyfikacje działań
międzynarodowych Grupy Wyszehradzkiej. Składa się z kilku
części zaczynając od historii powstania Grupy Wyszehradzkiej,
kończąc na opisie potencjału rozwojowego, regionalizmu oraz
wspólnej polityki handlowej państw Grupy Wyszehradzkiej. Został stworzony, by pokazać jak ważną rolę odgrywa w Europie
wspólnota, jaką jest Grupa Wyszehradzka, jaki jest jej główny cel i
dlaczego państwa ją tworzące powinny się wspierać oraz pomagać sobie nawzajem.
Streszczenie:
Grupa Wyszehradzka to nieformalne zrzeszenie czterech
państw Europy Środkowej, a mianowicie Czech, Polski, Słowacji i
Węgier. Jej głównym celem jest pogłębianie współpracy między
tymi krajami, w na początku w szczególności kwestii przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Grupa Wyszehradzka powołana
została w 1991 roku przez trzy państwa, dokładniej Polskę, Węgry
i Czechosłowację - tworzące Trójkąt Wyszehradzki. Dwa lata później, przy rozpadzie Czechosłowacji, członkami grupy zostały
Czechy i Słowacja. Zrzeszenie to stanowi przykład wielostronnej
współpracy państw, która jest realizowana na kilku płaszczyznach: politycznej, ekonomicznej, a także kulturowej. W artykule
postaram się opisać statut polityczny, jaki posiada Grupa Wyszehradzka, jak i specyfikację działań międzynarodowych, które często
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podejmuje przy kooperacji międzynarodowej z wieloma podmiotami – państwami, jak i organizacjami międzynarodowymi, których celem jest głównie rozwój demokracji i dobrobytu w Europie.
Słowa klucz: Grupa Wyszehradzka, zrzeszenie, współpraca
międzynarodowa, organizacja międzynarodowa, ekonomia
Summary:
Political status and specification of international actions of the Visegrad Group.
The Visegrad Group is anun official association consisted of
four countries of the Central Europe which are: the Czech Republic, Republic of Poland, Slovakia, Hungary. Its maingoalis to extend the cooperation between those countries, especiallyhenit
comes to the question of joining the European Union and NATO.
The Visegrad Group was appointed in 1991 by threecountries –
Poland, Hungary, Czechoslovakia – which are so-called the Visegrad Triangle. Two years later, during the dissolution of Czechoslovakia, became the Czech Republic and Slovakia the members of
the Group. This association is a great example of multilateral cooperation between countries which can be observed on three levels: political, economic and cultural. In this article I am going to
try to describe the political status of the Visegrad Group and the
specification of its international actions which are of tentaken during the international cooperation between many subjects – countries and international organizations which main goalis the development of democracy and prosperity in Europe.
Keywords: the Visegrad Group, Association, International
cooperation, International organization, Economy
Bibliografia:
1. Brodzicki T., Perspektywy wzrostu i rozwoju państw Grupy Wyszehradzkiej, [red.] A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel,
Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna Grupy Wyszehradzkiej: Polski,
Węgier, Czech i Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2013
2. Gniezdowski M., Polska polityka w Grupie Wyszehradzkiej: paradoks skali, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2, Warszawa 2012

280

3. Krzysztofowicz M., Koncepcja„Szara Europa”, Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych, nr 66 (170), 2003,
https://www.pism.pl/index/?id=2ca65f58e35d9ad45bf7f3ae5cfd08f1
4. Mizgała J., Perspektywy Grupy Wyszehradzkiej, „Opinie. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ”, nr 64/wrzesień
2003, Warszawa 2003
5. Oficjalna strona Grupy Wyszehradzkiej,
http://www.visegradgroup.eu/
6. Olejarz T., Stępniewski T., „Grupa Wyszehradzka: status polityczny i specyfikacja działań międzynarodowych na przykładzie inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej” [red.] A. Gil, „Grupa Wyszehradzka
– Chorwacja: źródła jedności i perspektywy rozwoju”, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2013
7. Śledziewska K., Wpływ wspólnej polityki handlowej i przystąpienia
państw Grupy Wyszehradzkiej do UE na ich handel zagraniczny, [red.] A.
Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel, Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
8. Wallner M., „Polityczne i cywilizacyjne granice Europy – miedzy
otwartością a tożsamością”, http://www.psz.pl/127-uniaeuropejska/michal-wallner-polityczne-i-cywilizacyjne-granice-europymiedzy-otwartoscia-a-tozsamoscia

281

Magda Malinowska

Polska droga do Unii Europejskiej – współpraca w ramach
Grupy Wyszehradzkiej
Grupa Wyszehradzka – charakterystyka pojęcia
Rozpad bipolarnego układu sił, kończący okres „zimnej wojny” między Wschodem i Zachodem zapoczątkował nowe tendencje w stosunkach międzynarodowych. Państwa byłego bloku
wschodniego, będące w nowej geopolitycznej sytuacji szukają
swego miejsca na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna
państw Europy Środkowo – Wschodniej przyjmuje kierunek Zachodni. Zachodzące tam zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne wywierają istotny wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa
międzynarodowego. Zjawiskiem charakterystycznym dla stosunków międzynarodowych lat dziewięćdziesiątych jest odrodzenie
koncepcji współpracy regionalnej.
Jednym z przejawów takiej współpracy jest Grupa Wyszehradzka. Sojusz Węgier, Polski, Słowacji, Czech jest wyrazem poszukiwania nowych gwarancji bezpieczeństwa w Europie Środkowo – Wschodniej. Takim gwarantem bezpieczeństwa dla
państw Grupy Wyszehradzkiej była przynależność do struktur
gospodarczych, militarnych, politycznych zachodniej Europy.
Istotnym motywem przystąpienia państw do współpracy była
również chęć przezwyciężenia zaszłości kilkudziesięcioletniego
funkcjonowania w ramach Związku Radzieckiego. Państwa te od
struktur integracji zachodnioeuropejskiej uzależniały swój rozwój
gospodarczy i cywilizacyjny. Utrata dotychczasowych rynków
zbytu stanowiły dla Polski, Czechosłowacji i Węgier duży problem ekonomiczny. Koniecznym stało sie nawiązanie między tymi
państwami współpracy gospodarczej. Stało się to dowodem umiejętności radzenia sobie ze zmianami wynikającymi z transformacji
i reformy wolnorynkowej.
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Jak podkreślał Zbigniew Brzeziński „w nowej sytuacji integracja Polski, Czechosłowacji i Węgier może stać się ważnym
czynnikiem politycznej stabilizacji i gospodarczej odbudowy Europy Środkowej.” Wspólne doświadczenia historyczne były mocnym fundamentem nawiązania współpracy między Polską, Czechosłowacją (Czesko – Słowacką Republiką Federalną) i Węgrami.
Zgodnie ze słowami Václava Havla wygłoszonymi w polskim parlamencie: „Wspólne lata analogicznych losów i podobnej walki o
podobne ideały powinny zrodzić prawdziwą przyjaźń i wzajemny
szacunek. Z tej rzeczywiście autentycznej jaźni opartej na dobrym
zrozumieniu losu, jaki nam wspólnie został narzucony, ze wspólnej nauki, jaką z tego wyciągneliśmy [...] powinna też wyrastać
naprawdę dobra koordynacja naszej polityki”1.
Inicjatorami zbliżenia regionalnego była strona polska i czechosłowacka. Podczas wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Pradze
22 stycznia 1990 roku poruszono zagadnienie związane ze współpracą w ramach trzech państw: Polski, Czechosłowacji i Węgier.
Ze względu na tożsamość celów za współpracą opowiedziały się
zarówno Czechosłowacja jak i Węgry. Pierwszym krokiem jej nawiązania było spotkanie przywódców państw w Bratysławie zorganizowane przez ówczesnego prezydenta Czechosłowacji Václava Havla. Mimo, że spotkanie okazało się „jedną wielką improwizacją”2 – jak określił czechosłowacki prezydent, to należy podkreślić jego wagę. Spotkanie miało rostrzygnąć zasadniczą kwestię –
czy kraje środkowoeuropejskie są gotowe na współdziałanie, czy
będą ze sobą konkurować w drodze do osiągnięcia celu? Problem
ten okazał sie kluczowy dla funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie ponadto pokazało jak na współpracę zapatrywały
się poszczególne państwa. Czechosłowacja była zainteresowana
współpracą również z innymi państwami. V. Havel dążył do zacieśnienia stosunków z południem Europy, wyznaczając Czechosłowacji rolę pośrednika między południem a północą Europy. Tej
1 K. Gawron – Tabor., Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989 – 2009, Dom Wydawniczy Duet, Kraków 2013, s. 65
2 V. Havel, „Tylko krótko proszę”. Rozmowa z Karelem Hvížďalą, zapiski, dokumenty, Kraków 2007, s. 166.
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koncepcji nie aprobowała strona polska. Obawiała się zbytnej integracji południowej części kontynentu z Zachodem, co mogłoby
godzić w jej bezpieczeństwo. Upatrywała w niej zagrożenie, ze
względu na jej geopolityczne położenie związane z sąsiedztwem
ZSRR i Niemiec. Węgry natomiast obawiały się współpracy z niestabilną gospodarczo Polską, która rodziła obawy pogorszenia
stosunków z ZSSR jak i z Niemcami. Poważniejsze nadzieje budziła wówczas współpraca w ramach Pentagonale. Na początku 1990
roku rysowały się dość odmienne koncepcje zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa. Na zbliżenie się państw Grupy Wyszehradzkiej wpłyneły wydarzenia na arenie międzynarodowej związane z
ZSRR i sytuacją na Bałkanach. Ponadto do współpracy trzech
państw zachęcała Wspólnota Europejska traktująca ją jako ostoję
stabilności w regionie. „Kraje UE postrzegały kooperację państw
regionu jako pewien rodzaj testu na umiejętność kształtowania
stosunków bilateralnych i multilateralnych przez kraje Europy
Środkowej. Polsce, Czechosłowacji i Węgrom opłacało sie podejmować wspólne działania chociażby, żeby zyskać przychylność
tych państw i struktur, z którymi chciały współpracować i do których chciały aplikować”3.
W 1990 roku trzy państwa zostały objęte programem PHARE,
niosącym pomoc materialną państwom kandydującym do Wspólnot
Europejskich. Istotne znaczenie miała rónież kwestia uregulowania
granicy polsko – niemieckiej. Swoje stanowisko wobec współpracy
trójstronnej zmieniły również Węgry, szczególnie w odniesieniu do
Polski, która okazała się być silniejszym partnerem niż uprzednio sądzono. Analogiczne położenie trzech państw wobec integracji z Zachodem, niełatwa rzeczywistość międzynarodowa oraz konieczność
przyjęcia wspólnego stanowiska wobec ZSRR zdecydowały o nawiązaniu efektywniejszej współpracy niż miało to miejsce w 1990 roku.
Pojęcie Grupa Wyszehradzka stanowi rodzaj skrótu myślowego oznaczającego kilka państw, które 15 lutego 1991 roku podpisały w Wyszehradzie deklarację o wzajemnej współpracy w dą-

K. Gawron – Tabor, Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji
europejskiej w latach 1989 – 2009, Dom Wydawniczy Duet, Kraków 2013, s. 64.
3
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żeniu do integracji europejskiej4. W dokumencie tym państwa zadeklarowaly współpracę na rzecz ukształtowania ścisłych kontaktów z instytucjami europejskimi, współdziałanie w sprawach bezpieczeństwa, koordynowanie działań w sferze humanitarnej, ekologicznej, gospodarczej. Wskazano również na tożsamość celów
takich jak: pełne przywrócenie demokracji, stworzenie gospodarki
rynkowej, włączenie się w pełnym zakresie w europejski system
polityczny i gospodarczy oraz system bezpieczeństwa i prawodawstwa5.
Współpraca ta, początkowo charakteryzująca się luźnymi
ramami została skonkretyzowana dopiero w 1999 roku w dokumencie „Zawartość współpracy wyszehradzkiej”. Zgodnie z jego
treścią ma ona polegać na spotkaniach przedstawicieli państw
Grupy Wyszehradzkiej na różnym szczeblu oraz na rotacyjnym
przewodnictwie. Postanowiono, że przewodnictwo w niej bedzię
obejmował rotacyjne jeden z krajów przez okres jednego roku.
Funkcja ta związana była z obowiązkiem przedstawienia dokumentu określającego priorytety Grupy. Wraz z końcem przewodnictwa kraj przedstawia całoroczne sprawozdanie w czasie szczytu premierów. Do nich należy analiza wyników realizacji dokumentu. Sprawozdania roczne są źródłem informacji na temat
funkcjonowania Grupy. Przedstawiają ilość i charakter spotkań na
różnych szczeblach, jak również podsumuwują osiągnięcia wynikające ze współpracy. Priorytety Grupy zmieniają się w zależności
od kraju, pełniącego przewodnictwo w danym okresie. W wyniku
tego działalność Grupy opiera się głównie o kolejne spotkania,
podczas których omawiana jest strategia realizacji zakładanych
zamierzeń. Ich urzeczywistnienie nie jest jednak obarczone
sztywnymi ramami organizacyjnymi, nadając współpracy luźny

B. Osadnik., Nowy regionalizm w Europie Środkowo Wschodniej. Grupa wyszehradzka [w:] Bezpieczeństwo Państw Grupy Wyszehradzkiej. Nadzieje i realia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, s. 17
5 Deklaracja o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej
Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej (Wyszehrad, 15 lutego 1991 r.)
4
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charakter. Niski stopień instytucjonalizacji uniemożliwia jednak
egzekwowanie przyjętych decyzji.
W 2002 roku przyjęty został aneks do „Zawartości współpracy wyszehradzkiej" określający zasady prezydencji. Przyjęto między innymi założenie, że w przypadku spodkania z dodatkowym
partnerem, nie będącym członkiem Grupy, inicjatywa musi być
uprzednio rozważona wyłącznie przez Grupę, a w drugiej kolejności zaprezentowana państwu trzeciemu, przez kraj pełniący
przewodnictwo. Celem przyjęcia tej zasady było ukazanie Grupy
jako organu jednomyślnego i sprawnie funkcjonującego, wobec
środowiska międzynarodowego. Partnerami dla Grupy są inne
organizacje regionalne, takie jak Beneluks, Rada Bałtycka, Rada
Nordycka. Istotne znaczenie przed przystąpieniem krajów wyszehradzkich do Unii miała współpraca z Beneluksem6. Państwa
Grupy w drodze do członkowstwa mogły bowiem czerpać z doświadczenia państw założycielskich. Fundament współpracy
opierać się ma na spotkaniach rządów państw. Wynika to z faktu,
że w państwach Europy Środkowej władza wykonawcza należy
głównie do rządu. Koordynatorem spotkań premierów jest premier państwa, pełniącego wówczas przewodnictwo w Grupie.
Spotkania innych członków rządu odbywają się w miarę pojawiających się potrzeb leżących w gestii ich ministerstwa. Współpraca
opiera sie również na spotkaniach w randze ambasadorów państw
wyszehradzkich, które odbywają się co najmniej cztery razy w
ciągu roku, w kraju pełniącym wówczas przewodnictwo. Jeśli
chodzi o sptokania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej
to nie zostały one w żaden sposób uregulowane.
Współpraca Grupy Wyszehradzkiej
Pierwsze dwa lata współpracy Grupy Wyszehradzkiej charakteryzowały sie dużą aktywnością. Czynnikiem, który wpłynął
na intensyfikację działań w latach 1991 – 1992 była sytuacja na
arenie międzynarodowej. Państwa przyjęły wspólne stanowisko
wobec ZSRR – doprowadziły do rozwiązania Rady Wzajemnej
K. Gawron – Tabor., Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989 – 2009, Dom Wydawniczy Duet, Kraków 2013, s. 83.
6
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Pomocy Gospodarczej oraz Układu Warszawskiego. Istotna była
również współpraca w kwestii wycofania wojsk radzieckich. Należy podkreślić wagę działań dotyczących likwidacji Układu Warszawskiego. W rozmowach z Moskwą w 1990 roku państwa stanowiły jednolity front, który stanowczo przedstawiał swoje żądania. Skutkiem tego było ostateczne unieżaleznienie się i doprowadzenie do rozwiązania, a nie przekształcenia ZSRR. Ponadto państwa Grupy „koordynowały swoje stanowiska w prowadzonych z
ZSRR rokowaniach w sprawie zawarcia dwustronnych układów o
przyjaźni i współpracy. Zgodnie i skutecznie sprzeciwiały się żądaniom Moskwy włączenia do nowych układów klauzul zakazujących wchodzenia we wrogie sojusze, które skomplikować miały
tym państwom w przyszłości przystąpienie do NATO”7.
W tym okresie odbywało się również wiele spotkań na różnych szczeblach. Ich podstawę stanowiły spotkania na poziomie
ministrów obrony. Porozumiewali się oni w kwestiach bezpieczeństwa w związku z sytuacją w ZSRR i Jugosławii. Ustanowiony został komitet koordynujący politykę bezpieczeństwa państw
Grupy na szczeblu zastępców ministrów spraw zagranicznych. W
1991 roku w Krakowie odbyły się szczyty na szczeblu ministrów
spraw zagranicznych w pierwszej kolejności, a następnie prezydentów, które skutkowały przyjęciem Oświadczenia ministrów
spraw zagranicznych w sprawie współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim oraz Deklaracją Krakowską. Zawierało ono tezę, że
„W Europie nie ma miejsca na różne rodzaje i różne stopnie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo powinno być identyczne dla
wszystkich. Ministrowie spraw zagranicznych są zdania, że dotychczasową formułę kontaktów dyplomatycznych [...] trzeba
znaccznie rozszerzyć w celu stworzenia warunków dla bezpośredniego włączenia Rzeczypospolitej Polskiej, Czechosłowacji i
Węgier w działalność sojuszu8. W Deklaracji Krakowskiej określo-

7 K. Gawron – Tabor., Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989 – 2009, Dom Wydawniczy Duet, Kraków 2013, s. 105.
8 Oświadczenie trzech ministrów spraw zagranicznych w sprawie współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim, Kraków, 9 października 1991 roku, [w:] P. Desz-
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no strefy współpracy trójkąta takie jak: transport, polityka zagraniczna, ochrona środowiska, nauka, gospodarka. W rzeczywistości odchodzono od tej problematyki, a koncentrowano się na dążeniu do integracji ze wspólnotami europejskimi i NATO. „Deklaracja Krakowska mówiła także o możliwie szybkim przyjęciu
umów o wzajemnej liberalizacji handlu, co stało się podwaliną
powołanego do życia 1 marca 1993 r. Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA), dziecka krystalizującej
się współpracy wyszehradzkiej”9. Dowodem zaawansowania
współpracy był również czwarty szczyt w Pradze 5–6 maja 1992 r
na poziomie prezydentów. Postanowiono na nim, że państwa
nadal będą wspólnie dążyć do integracji ze strukturami europejskimi oraz zdecydowano o wspólnym dążeniu do członkowstwa
w EWG. Najwiekszym sukcesem Grupy w tym okresie było podpisanie umów stowarzyszeniowych z WE w 1991 roku.
Okres ograniczonej współpracy Grupy Wyszehradzkiej
przypada na lata 1993 – 1998. Mimo, że współpraca ta formalnie
istniała, to działała jedynie w ramach CEFTA. Pczyczyną tego
zjawiska są czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne. Jednym z kluczowych powodów była zmiana podejścia Wspólnot Euroepejskich wobec współpracy z krajami środkowoeuropejskimi. Szczyt
w Edynburgu (11 – 12 grudzień 1992 roku) podjął decyzję o indywidualnym rozpatrywaniu kandydatur państw ubiegających się o
członkowstwo. Ponadto zadeklarowano przyjęcie w przyszłości
do struktur europejskich wszystkich państw mających podpisane
porozumienie europejskie. Oznaczało to, że Wspólnota traktuje
wszystkie kraje pretendujące do członkowstwa na równych warunkach. W związku z tym współpraca państw w ramach Grupy
Wyszehradzkiej w pewnym sensie straciła na znaczeniu, nie zapewniała szybkiego wejścia do Wspólnoty. Zgodnie ze słowami
Ricka Fawna: „w szerszym kontekście unikalność Grupy Wyszehczyński, M. Szczepaniak, Grupa Wyszehradzka . Współpraca polityczna i gospodarcza, załącznik Podstawowe dokumenty współpracy, Toruń 1995, s. 103.
9 Informacja na temat Grupy Wyszehradzkiej [w:] file:///C:/Documents%20and%20Settings/MM/Moje%20dokumenty/Downloa
ds/inf_wyszegrad.pdf, dostęp 02.06.2016
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radzkiej w ich stosunkach została zatracona, kiedy w listopadzie
1994 roku Bułgaria i Rumunia podpisały również porozumienia
stowarzyszeniowe i tym samym wszystkie sześć państw zaczęło
brać udział w spotkaniach UE”10. Skutkiem tego państwa Grupy
zaczęły podejmować indywidualne działania, będące przedmiotem rywalizacji. Dla funkcjonowania Grupy istotne znaczenie miał
również rozpad Czechosłowacji w 1993 roku – zwiększył on liczbę
państw pretendujących, wpłynął na zmianę nazwy ugrupowania.
Ponadto, w nowo utworzonych państwach najważniejsze stanowiska pełniły osoby będące przeciwnikami idei współpracy. Negatywne stosunki między oba państwami przekładały się również
na współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Premier Czech Václav Klaus negatywnie nastawiony do współpracy, wskazywał
na bezzasadność współdziałania w ramach ugrupowania dla interesu narodowego.
Osobą, która przyjmowała podobne stanowisko, i znacząco
wpłyneła na zmniejszenie współpracy był premier Słowacji – Vladimír Mečiar. Dążył on do izolacji Republiki Słowackiej, z drugiej zaś
strony wyrażał chęć integracji z Zachodem. Sprzeczna i chaotyczna
polityka zagraniczna nowej republiki wpłynęła na pogorszenie stosunków ze wszystkimi członkami Grupy Wyszehradzkiej. Szczególnemu pogorszeniu uległy stosunki słowacko – węgierskie. Kwestia
sporną w relacjach obu państw była tama na Dunaju – zaniechanie
budowy przez Węgrów oraz kontynuowanie jej budowy przez Słowaków doprowadziło do rostrzgygniecia przed Międzynarodowym
Trybunałem Sprawiedliwości na korzyść Słowacji. Kolejnym problemem była kwiestia mniejszości węgierskiej na Słowacji. Słowacja
podjęła bowiem kroki w kierunku asymilacji mniejszości węgierskiej
– dominacja jezyka słowackiego oraz zakaz demonstrowania symboli narodowych innych państw.
Odnowienie współpracy nastąpiło w wyniku zmian politycznych, które rozpoczęły się w 1997 roku. Wówczas rządy w krajach
10 R. Fawn, The elusive defined? Visegrad co – operation as the contemporary contours
of Central Europe, [w:] K. Gawron – Tabor., Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej
w procesie integracji europejskiej w latach 1989 – 2009, Dom Wydawniczy Duet, Kraków 2013, s. 112.
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wyszehradzkich objęli orędownicy współpracy regionalnej. Polska,
Czechy i Węgry wspierały Słowację w dążeniu do wstąpienia do
NATO. Słowacja stanowiła bowiem szarą strefę bezpieczeństwa, co
było niekorzystnym zjawiskiem dla graniczących z nią państw wyszehradzkich. Wiązało by się to z nielegalną imigracją oraz wydatkami na ochronę granic. Ponadto przystapienie Słowacji do Unii
dawało Węgrom gwarancję kontaktu z tamtejszą mniejszością węgierską. Państwa popierały zachodzące na Słowacji procesy demokratyzacyjne. W 1999 w Bratysławie odbył się szczyt na poziomie
premierów czwórki – wydarzenie to uznać można za początek pełnego odrodzenia się współpracy wyszehradzkiej. Na szczycie tym
pojawił się pomysł utworzenia Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Działania na najwyższym szczeblu objęły również
spotkanie premierów państw wyszehradzkich z ówczesnym kanclerzem Niemiec Gerhardem Schröderem. Spotkanie z okazji 1000
rocznicy zjazdu gnieznieńskiego zaoowocowało podpisaniem
przez przywódców wspólnej deklaracji, zgodnie z którą zobowiązali się do współdziałania w celu realizacji woli społeczeństw i narodów do życia w Unii Europejskiej oraz poszanowania różnorodności kultur. Podobne spotkania odbyły się z premierami Wielkiej
Brytanii, Belgii, Francji. Osiągnięciem Grupy Wyszehradzkiej w
tym okresie było przyjęcie Słowacji do grupy krajów, ubiegających
sie o członkowstwo w 2004 roku. Usankcjonowało to skuteczność
współpracy regionalnej. Prestiż Grupy Wyszehradzkiej potwierdzało dążenie do współpracy innych państw pretendujących do
Unii, zarówno w początkowym jak i późniejszym okresie współpracy.
Zgodnie z P. Ukielskim: „manifestacyjne podkreślenie wspólnoty zaowocowało utworzeniem pozytywnego wizerunku Grupy na
świecie, mozna powiedzieć, że udało się w ten sposób zbudować
„brand”, który często postrzegany był zdecydowanie bardziej poważnie, niż relane było znaczenie ugrupowania. Dzięki temu państwa należące do Trójkąta, zaczęły być postrzegane jako naturalni
liderzy transformacji w Europie Środkowej i pierwsi kandydaci do
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integracji”11. Krajem pragnącym wziąć udział we współpracy wyszehradzkiej była Słowenia. Zgodnie ze słowami słoweńskiego polityka: „Słowenia uczyniła błąd, nie udowadniając zdolności do naśladowania na czas aliansu z krajami środkowoeuropejskimi, to jest z
Grupą Wyszehradzką. Czyniąc tak, byłaby automatycznie w pierwszej turze do rozszerzenia NATO i byłaby również w lepszej pozycji
w odniesieniu do UE”12. Starania słoweńskie nie uzyskały jednak
aprobaty ze strony państw wyszehradzkich.
Mimo licznych sukcesów Grupy Wyszehradzkiej współpraca
w latach 1999- 2004 charakteryzowała się również rywalizacją
między państwami. Realizacja narodowych interesów Węgier zagrażała współpracy Grupy. Przyjęcie ustawy „Karta Węgra” miało
na celu poprawę sytuacji mniejszości węgerskiej za granicą. W
efekcie doprowadziło to do pogorszenia stosunków Węgier ze
Słowacją i obniżyło reputację Węgier na arenie międzynarodowej.
Równie nieefektywna była inicjatywa premiera Węgier w kwestii
zniesienia przez Czechy i Słowację dekretów Beneša. V. Orban
twierdził, że naruszają one prawodawstwo euroepejskie. Przyczyną dla której wygłosił on przemówienie na forum Parlamentu Europejskiego była chęć zaprezentowania Węgier jako kraju spełniającego akcesyjne kryteria. Wystąpienie skierowane przeciw krajom wyszehradzkim zyskało poparcie niektórych polityków Niemiec i Austrii – przedstawicieli państw, których wsparcie mogłoby przyczynić się do szybkiego wstąpienia Węgier do Unii Europejskiej. W konsekwencji strona czeska odmówiła uczestnictwa w
najbliższym szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Pozostałe państwa
czwórki poparły stanowisko Czech. Zgodnie ze słowami Marzeny
Krajewskiej: „odwołanie szczytu premierów w marcu wywołało w
mediach dyskusję na temat tego, czym ma być Grupa Wyszehradzka – forum współpracy politycznej czy platformą spotkań na
najwyższym szczeblu. Pojawiły się głosy, że należy się również
skupiać na wspólnych bolączkach. Na kolejnych spotkaniach nie
podjęto nawet próby rozmawiania o palących problemach i
P. Ukielski Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku,
Warszawa, 2004, s. 199
12 R. Fawn, op. cit., s. 65.
11
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„trudnych tematach”, a tym bardziej o mechanizmach reagowania
w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczniejsze było skupienie się na
przyszłości oraz wspólnym osiąganiu założeń integracyjnych”13.
Przyczyny częstych konfliktów związane są również z odmiennym stanowiskiem poszczególnych państw w odniesieniu do
współpracy. Stanowisko Czech charakteryzuje minimalizm. Podejmowały one aktywność jedynie w sferach sprzyjających realizacji własnych interesów. Dla Słowacji udział w Grupie był żywotnym interesem, gdyż umożliwiał budowanie stosunków z Zachodem. Stałe stanowisko wobec współpracy w ramach Grupy
Wyszehradzkiej przejawiała Polska, która widziała w niej szansę
umocnienia bezpieczeństwa i realizacji swoich interesów narodowych. Węgry natomiast podejmowały indywidualne działania w
dążeniu do struktur europejskich, a współpracę w ramach Grupy
postrzegały jako realizacje celów ekonomicznych.
Podsumowanie
Z dzisiejszej perspektywy można stwierdzić, iż główne cele
owej współpracy zostały zrealizowane. Dzięki kooperacji w różnych
dziedzinach Grupa Wyszehradzka stała się istotnym podmiotem
pretendującym do członkowstwa w Unii Europejskiej.
Państwa Wspólnoty Europejskiej, które entuzjastycznie przyjęły zmiany jakie zaszły w Europie Środkowo – Wschodniej w
1989 roku zdawały sobie sprawe z tego, że to one powinny udzielać tym państwom wsparcia w procesie transformacji. Początkowo
kraje wyszehradzkie traktowane były przez Wspólnoty Europejskie w kategorich grupy. O takim podejściu stanowi wielostronna
forma prowadzenia dialogu politycznego między WE a krajami
stowarzyszeniowymi. Zwrot w polityce Unii Euroepejskiej wobec
państw Europy Środkowo – Wschodniej nastąpił wraz z uchwaleniem przez Radę Europejską na szczycie w Kopenhadze w 1993
kryteriów, które muszą spełnić państwa pretendujące do członkowstwa. „Ustanowienie kryteriów członkowstwa z jednej strony
sprawiło, że Unia zaczęła postrzgać państwa wyszehradzkie w
M. Krajewska, Współpraca wyszehradzka, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2003, s. 193.
13
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kategoriach indywidualnych, z drugiej zaś określiło politykę jej
warunkowości”14.
Kolejnym krokiem zbliżającym państwa Grupy Wyszehradzkiej był program „Partnerstwo dla członkowstwa”. Dokument ten, indywidualnie skierowany do państw, określa działania
prioretytowe dla dalszej współpracy. Partnerstwo stało się instrumentem instytucjonalnej integracji kandydatów do członkowstwa z Unią. Państwa musiały sprostać wiekszym wymaganiom, a
niezrealizowanie zobowiązań wynikających z partnerstwa wiązało się z sankcjami. Program ten wprowadził element rywlizacji
między państwami Grupy. Istotne były również różne problemy
negocjacyjne. W trakcie ich trwania państwa Grupy Wyszehradzkej nie zajmowały jednolitego stanowiska, dbały raczej o własny
interes narodowy.
Streszczenie
Państwa byłego bloku wschodniego, znajdujące się w nowej
geopolitycznej sytuacji zmuszone są do poszukiwania nowych
gwarancji bezpieczeństwa. Rozpad ZSRR prowadzi do odrodzenia
koncepcji współpracy regionalnej. Polskę, Czechy, Słowację, Węgry – państwa Grupy Wyszehradzkiej łączy jeden cel jakim jest
członkowstwo we Wspólnotach Europejskich. Państwa decydują
się koordynować swoje działania w dojściu do tych struktur.
Współpraca w ramach ugrupowania w poszczególnych okresach
przybiera różne poziomy intesyfikacji. Na początku lat dziewięćdziesiątych charakteryzuje się ona dużą aktywnością. Państwa
tworzą jeden front zwrócony przeciwko radzieckiemu oprawcy i
ostatecznie zyskują niezależność od Moskwy. Kluczowym determinantem obniżenia tej aktywności w kolejnych latach jest indywidualne podejście Wspólnot Europejskich do państw kandydujących. Stawia to przed znakiem zapytania zasadność dalszej
współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

K. Gawron – Tabor., Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989 – 2009, Dom Wydawniczy Duet, Kraków 2013,
s. 196.
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Grupa Wyszehradzka zyskuje prestiż na arenie międzynarodowej a współpraca w ramach ugrupowania cieszy się zainteresowaniem innych państw. Mimo licznych sukcesów, poszczególne
państwa decydują sie również podejmować indywidualne kroki,
które rodzą między nimi rywalizację. Artykuł przedstawia próbę
wskazania tego jak przebiega współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej. W tekście zostały zawarty fragment dotyczący definiowania pojęcia jakim jest Grupa Wyszehradzka. Celem tego jest
rzetelne przedstawienie ujętego niżej tematu.
Słowa kluczowe: Członkowstwo w UE, Współpraca regionalna, Grupa Wyszehradzka, Europa Środkowo - Wschodnia
Summary
Poland's way to the membership in the European Union – cooperation of the Visegrad Group
Of you of former Eastern bloc, being in a new geopolitical
situation safeties are forced to seek new guarantees. The disintegration is leading the USSR to the revival of the concept of regional cooperation. Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary one purpose he is which is joining the Wyszehradzkiej Grupas
członkowstwo in European Communities. One's action is deciding
to coordinate you in the approach to these structures. The interaction as part of the grouping in individual periods is assuming the
split level intesyfikacji. At the beginning of the nineties she is characterized by a high activity. They are creating you against the
Soviet torturer and after all are gaining one returned front independence from Moscow. In consecutive years a personal touch of
European Communities is a crucial determinant of lowering this
activity to applicant countries. Before a question mark a legitimacy
of the further cooperation is putting it in frames of the Wyszehradzkiej Group.
The Visegrad group is gaining the prestige on the international arena and the cooperation as part of the grouping is enjoying popularity other państw. in spite of numerous successes, individual states are deciding sie also to take individual steps which
are giving rise between them to rivalry. The article is describing
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the attempt to indicate it how a cooperation is spending Wyszehradzkiej Groups running in frames. In the text they were entered
into fragment concerning defining the notion a Visegrad group is
which. With purpose of it presenting the included more low subject is reliable.
Key Words: accession to the EU, regional cooperation, Visegrad Group, East – Central Europe
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Piotr Krzyżanowski

Instytucja kontrasygnaty w Rzeczypospolitej Polskiej
i Republice Czeskiej
Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest porównanie statusu
prawno-ustrojowego głowy państwa w Rzeczypospolitej Polskiej i
w Republice Czeskiej. Ze względu na ograniczone ramy tego artykułu, analizie zostanie poddana jedna, aczkolwiek bardzo istotna
instytucja prawna, jaką jest kontrasygnata decyzji prezydenta.
Wymóg współpodpisu przy akcie urzędowym głowy państwa, w
dość istotny sposób ogranicza kompetencje prezydenta, a co za
tym idzie deprecjonuje jego pozycje ustrojową, a także w pewien
sposób obniża jego autorytet w społeczeństwie. Z tego powodu,
dużego znaczenia nabiera grupa aktów, które są zwolnione z tego
wymogu. Można więc uznać, iż katalog aktów niewymagających
kontrasygnaty (prerogatywy) jest jednym z ważniejszych determinantów pozycji ustrojowej prezydenta1. Istotną rolę odgrywa
nie tylko liczba tych prerogatyw, ale przede wszystkim ważne jest
jakich zagadnień te akty dotyczą. Albowiem często zdarza się, że
do aktów niewymagających współpodpisu należą kwestię bardzo
prestiżowe, mające charakter symboliczny ale pozbawione większego wpływu na realną politykę państwa, np. wręczanie orderów
i odznaczeń.
I. Istota kontrasygnaty
Instytucja kontrasygnaty została zastosowana po raz pierwszy
w Anglii na przełomie XVII i XVIII w. Współcześnie możemy wyróżnić wiele modeli kontrasygnaty. Instytucja ta w każdym państwie, w którym występuje, ma odmienną formę i znaczenie ustrojowe. Wynika to przede wszystkim z innej tradycji ustrojowej, poK. Skotnicki, Kontrasygnata decyzji prezydenta w Republice Czeskiej, Przegląd
Sejmowy 131/ 2015, s. 48.
1
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działu władzy, sytuacji społeczno-gospodarczej a także innego stopnia rozwoju demokracji w danym kraju. Z tych względów, nie możemy wskazać definicji legalnej tego pojęcia. W doktrynie prawa
konstytucyjnego, dość powszechną aprobatą cieszy się definicja autorstwa Zbigniewa Witkowskiego, którego zdaniem ,,kontrasygnata
jest to współpodpis składany na akcie urzędowym głowy państwa
przez premiera i (lub) odpowiedniego członka rządu; […] przesądza
o ważności prawnej aktu głowy państwa, jej istnienie oznacza przeniesienie odpowiedzialności politycznej za akty urzędowe z nieodpowiedzialnej politycznie przed parlamentem głowy państwa na
podmiot podpisujący akt”2. Według B. Opalińskiego ,,kontrasygnata
jest więc czynnością o charakterze technicznym, polegającą na złożeniu stosownego podpisu członka rządu na akcie głowy państwa, co
stanowi warunek sine qua non jego ważności. Z drugiej strony rodzi
ona doniosły ustrojowo- prawny skutek, w postaci uwolnienia głowy państwa od odpowiedzialności za dany akt i obarczenia nią
podmiotu kontrasygnującego”3. Można by rzec, że jest to prosta
czynność techniczna, o niebagatelnym znaczeniu prawnoustrojowym. Kontrasygnata pełni wiele ważkich funkcji. Po pierwsze, gwarantuje zachowanie podziału władzy w państwie, nie tylko
tego klasycznego na władzę wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą, ale tego wewnętrznego w ramach władzy wykonawczej. Po
drugie, zwalnia głowę państwa z ponoszenia odpowiedzialności
politycznej za swoją działalność. Druga funkcja jest nierozerwalnie
związana z trzecią, którą jest nałożenie odpowiedzialności politycznej na podmiot dokonujący kontrasygnaty, którym w większości
państw jest Prezes Rady Ministrów. Instytucja ta, niejako a contrario
poprzez katalog aktów niewymagających współpodpisu, w znacznym stopniu wpływa na pozycję prawno-ustrojową prezydenta.

2 Z. Witkowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w;] Prawo konstytucyjne, red.
Z. Witkowski, Toruń 2002, s. 356, cyt za K. Skotnicki, op.cit., s.49.
3 B. Opaliński, Kontrasygnata aktów głowy państwa w polskim konstytucjonalizmie. Kontrasygnata w polskim prawie konstytucyjnym przed uchwaleniem Konstytucji z 1997 r., część I, Ius Novum 2/2011, s.140.
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II. Rozwiązania polskie
Zgodnie z art. 144 Konstytucji RP4 Prezydent Rzeczypospolitej wydaje akty urzędowe na podstawie swoich konstytucyjnych i
ustawowych kompetencji. Akty te wymagają dla swojej ważności
podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu
ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. Jak słusznie zauważył B.
Banaszak, mowa tutaj o odpowiedzialności politycznej5. Warto
zaznaczyć, iż ustrojodawca nie zdefiniował w ustawie zasadniczej
pojęcia akty urzędowe prezydenta. Zdaniem B. Banaszaka, są to
wszystkie czynności głowy państwa, wykonywane w ramach
sprawowania urzędu6. Według A. Frankiewicz, takimi aktami są
,,cztery prawne formy działania Prezydenta RP: rozporządzenia z
mocą ustawy, rozporządzenia i zarządzenia mające charakter aktów normodawczych (prawodawczych), jak również postanowienia będące aktami indywidualnymi”. Zdaniem cytowanej autorki
,,wskazać można kilka przykładowych aktów, które nie przyjmując żadnej z wyżej określonych form, stanowią akty urzędowe.
Spełniają one bowiem warunek niezbędny dla uznania aktu za akt
urzędowy (…) jeżeli za jego pomocą Prezydent podejmuje określone działania w celu realizacji zawartej w Konstytucji lub w
ustawie normy kompetencyjnej. Jest to zakreślenie granic pojęcia
<<akt urzędowy>> od strony pozytywnej, które można by uzupełnić dyspozycją, że celem uzasadniającym potrzebę wydania
aktów urzędowych jest realizacja tych kompetencji Prezydenta,
które umożliwiają mu sprawowanie urzędu”7. L. Garlicki stwierdza, że wymóg ten ,,odnosi się do wszelkich aktów urzędowych,
niezależnie od ich treści, materii spraw, których dotyczą, czy podstawy konstytucyjnej ich wydania. Znaczenie ma natomiast forma
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997
nr 78 poz. 483 z późn. zm.
5 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa
2012, s.776
6 Ibidem
7 A. Frankiewicz, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków
2004, s. 99-100, cytat za: B. Banaszak, op.cit., s.776
4
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aktu urzędowego”8. Według B. Opalińskiego, pozostałe czynności,
które wprawdzie są wykonywane przez głowę państwa, ale nie
wywołują skutków prawnych, albo nie są stwierdzone pismem,
należy określić jako <<czynności urzędowe>>”9. W prawie administracyjnym przyjmuje się, że o rodzaju pisma decyduje jego treść
i forma a nie nazwa. W przypadku aktów urzędowych jest podobnie. O tym czy dany dokument jest aktem urzędowym, decyduje forma pisemna, kompetencje podmiotu wydającego stosowny dokument oraz skutki jakie wywołuje.
W art. 144 ust.3 Konstytucji RP, ustrojdawca enumeratywnie
wskazał akty niewymagające dla swej ważności kontrasygnaty.
Akty zwolnione z obowiązku wpółpodpisania przez Prezesa Rady
Ministrów, określane są mianem prerogatyw. W literaturze
przedmiotu dokonuje się klasyfikacji prerogatyw głowy państwa,
ze względu na dziedziny aktywności, których dotyczą. W tym
miejscu zostaną wskazane poszczególne uprawnienia prezydenta,
w oparciu o podział zaproponowany przez R. Mojaka10. W pierwszej kolejności wyróżniamy kompetencje w stosunku do władzy
ustawodawczej, takie jak: zwracanie się z orędziem do Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego, inicjatywa ustawodawcza,
podpisywanie i odmowa podpisania ustawy, zarządzanie wyborów parlamentarnych, zarządzenie ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwoływanie pierwszego posiedzenia nowo wybranych izb,
skracanie kadencji parlamentu, wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia zgodności ustawy z konstytucją.
Drugą grupę prerogatyw głowy państwa stanowią uprawnienia wykonywane w stosunku do Rady Ministrów, czyli: desygnowanie i powołanie premiera, przyjmowanie dymisji Rady MiL. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010.
s.269.
9 B. Opaliński, Kontrasygnata aktów głowy państwa w polskim konstytucjonalizmie. Kontrasygnata w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.,
część II, Ius Novum 3/2011, s. 136.
10 R. Mojak, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, (red.) W. Skrzydło, Lublin 2006, s. 316.
8
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nistrów i powierzenie jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
kierowanie do Sejmu wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów, odwoływanie ministra, któremu pierwsza izba wyraziła wotum nieufności,
Trzecia grupa aktów urzędowych głowy państwa, zwolnionych od obowiązku współpodpisu odnosi się do władzy sądowniczej. Do aktów tych należy: powoływanie przez prezydenta sędziów, pierwszego prezesa i prezesów Sądu Najwyższego, prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, jak również prezesa
i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kolejną
grupę prerogatyw głowy państwa stanowią uprawnienia organizacyjne i kreacyjne takie jak: powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, kierowanie do pierwszej izby wniosku o powołanie prezesa Narodowego
Banku Polskiego, powoływanie i odwoływanie członków Biura
Bezpieczeństwa Narodowego, nadawanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływanie i odwoływanie Szefa
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Do samodzielnych kompetencji głowy państwa zaliczamy również: nadawanie orderów i
odznaczeń państwowych, zwoływanie Rady Gabinetowej, stosowanie prawa łaski, nadawanie obywatelstwa polskiego i wyrażanie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, zrzeczenie
się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, kierowanie do Najwyższej Izby Kontroli wniosku o przeprowadzenie kontroli, zarządzanie referendum ogólnokrajowego.
Tak szeroki zakres prerogatyw świadczy o silnej pozycji
prawno-ustrojowej głowy państwa. Nie można jednak zapominać,
jak słusznie wskazuje B. Banaszak, że Prezydent nie może działać
całkowicie dowolnie i związany jest zasadami i wartościami wyrażonymi w Konstytucji”11. Według L. Garlickiego, katalog aktów
niewymagających kontrasygnaty, ukształtowano ,,w sposób pozwalający prezydentowi samodzielnie wykonywać te zadania i
kompetencje, które wykraczają poza strefę działalności rządowej
(sferę wykonawczą), a wiążą się z wykonywaniem przez prezy11
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B. Banaszak, op.cit., s.777.

denta funkcji arbitra oraz z oddziaływaniem na skład i funkcjonowanie władzy ustawodawczej bądź władzy sądowniczej. Natomiast zadania i kompetencje, które przynależą do zakresu działania władzy wykonawczej, wymagają uzgodnienia z rządem i
stąd tylko wyjątkowo, wyłączany jest wymóg kontrasygnaty”12.
Należy zauważyć, iż omawiany katalog uprawnień jest zbiorem
zamkniętym, a to oznacza, że wszystkie akty urzędowe głowy
państwa, nieznajdujące się w katalogu, wymagają dla swojej ważności podpisu premiera. Również Trybunał Konstytucyjny uznał,
że ,,brak podstaw do uznania, że uprawnienia Prezydenta wykonywane na podstawie art. 143 ust. 3 Konstytucji mogą być rozszerzane drogą ustawową na zasadzie <<dalszego ciągu>> aktu
zwolnionego z kontrasygnaty czy na zasadzie dalszych kompetencji analogicznych”13. Wynika to z faktu, że kontrasygnata jest
zasadą, a prerogatywy wyjątkiem od niej i podlegają ścisłej reglamentacji. Enumeratywne wskazanie aktów urzędowych niepodlegających obowiązkowi współpodpisu, oznacza, że zastosowano w
polskim ustroju instytucje kontrasygnaty negatywnej. Pozytywna
kontrasygnata występuje, gdy ustrojodawca wskazuje zamknięty
katalog aktów wymagających kontrasygnaty, a zatem wszystkie
aktywności prezydenta nie znajdujące się w katalogu są jego prerogatywami14.
Zgodnie z art.144 ust.2 Konstytucji RP uprawnionym do udzielenia kontrasygnaty jest jedynie Prezes Rady Ministrów. To rozwiązanie ma wielu zwolenników wśród przedstawicieli doktryny. Zdaniem B. Opalińskiego ,,z jednej strony eksponuje ono pozycję prezesa
Rady Ministrów, jako szefa rządu. Ponadto nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, który członek rządu jest właściwy
do złożenia współpodpisu na akcie głowy państwa”15. Współpodpis
Prezesa Rady Ministrów jest conditio sine qua non ważności aktów
urzędowych głowy państwa. Jak zauważył L. Garlicki ,,wydanie takiego aktu bez kontrasygnaty sprawi, że będzie on pozbawiony
L. Garlicki, op.cit. s.269
Postanowienie TK z 22.02.2006 r., K 4/06, OTK-A 2006, Nr 2, poz.24.
14 B. Opaliński, op. cit., s. 136.
15 Ibidem, s.149.
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skutków prawnych, sądy i organy administracji będą obowiązane
odmówić jego wykonywania, a sam prezydent narazi się na zarzut
naruszenia konstytucji”16. Akt urzędowy, który nie jest podpisany
przez premiera, należy traktować jako projekt aktu, który nie wywiera skutków prawnych17.
W literaturze przedmiotu duże zainteresowanie wzbudza
kwestia odmowy złożenia podpisu przez Prezesa Rady Ministrów. Według L. Garlickiego ,,udzielenie kontrasygnaty jest pozostawione politycznemu uznaniu premiera, a prezydent nie dysponuje żadnymi środkami prawnymi, którymi mógłby je wymusić. Jeżeli więc premier ma za sobą poparcie silnej i stabilnej większości sejmowej, to będzie w stanie narzucić swą wolę prezydentowi”18. O tym, że kontrasygnata stanowi uprawnienie a nie obowiązek Prezesa Rady Ministrów, świadczy również fakt, że premier ponosi odpowiedzialność przed pierwszą izbą parlamentu,
za podpisanie aktu urzędowego. Jest to swego rodzaju ryzyko
premiera, dlatego ma on pełną swobodę w decydowaniu czy chce
je podjąć.
III. Rozwiązania czeskie
W konstytucji Republiki Czeskiej z 1992 r. kompetencje głowy państwa umieszczono w art. 62 i 63 ust.1. W ustępie 2 art.63
określono, że katalog kompetencji może być zwiększany drogą
ustawową. Ustęp 3 tego artykułu, stanowi, że decyzje Prezydenta
Republiki wydane na podstawie ust. 1 i 2 wymagają dla swojej
ważności podpisu przewodniczącego rządu lub upoważnionego
przez niego innego członka rządu. Taka regulacja oznacza, iż
kompetencje zawarte w art.63 wymagają dla swojej ważności kontrasygnaty, a kompetencje z art. 62 są wolne od tego wymogu i
stanowią prerogatywy głowy państwa. Zgodnie z art. 62 czeskiej
konstytucji, prezydent: mianuje i odwołuje przewodniczącego i
L. Garlicki, op.cit .s. 270.
P. Sarnecki, Komentarz do niektórych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, [w:] P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz do przepisów, Kraków 2000, s.40.
18 L. Garlicki, op. cit., s.270.
16
17
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pozostałych członków rządu oraz przyjmuje ich dymisję; odwołuje rząd i przyjmuje jego dymisję; zwołuje sesję Izby Poselskiej;
rozwiązuje Izbę Poselską, rządowi, którego dymisję przyjął lub
który odwołał, powierza tymczasowe wykonywanie funkcji, do
czasu mianowania nowego rządu; mianuje sędziów Sądu Konstytucyjnego, jego przewodniczącego i wiceprzewodniczących; mianuje spośród sędziów przewodniczącego i wiceprzewodniczących
Sądu Najwyższego; daruje lub łagodzi kary orzeczone przez sąd,
zarządza aby postępowanie karne nie zostało wszczęte, a jeśli było
wszczęte, aby zostało przerwane, i zaciera skazanie; ma prawo
zwrócić Parlamentowi uchwaloną ustawę, z wyjątkiem ustawy
konstytucyjnej; podpisuje ustawy; mianuje prezydenta i wiceprezydenta Najwyższego Urzędu Kontroli; mianuje członków Rady
Bankowej Czeskiego Banku Narodowego. Natomiast pozostałe
kompetencje prezydenta, dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty. Ustrojodawca w art. 63 ust.1 wskazał przykłady takich
aktów, co oznacza, iż jest to katalog otwarty. Do takich kompetencji należy: reprezentowanie państwa na zewnątrz; zawieranie i
ratyfikowanie umów międzynarodowy; sprawowanie funkcji naczelnego dowódcy sił zbrojnych; przyjmowanie szefów misji dyplomatycznych, wysyłanie i odwoływanie szefów misji dyplomatycznych, zarządzanie wyborów do Izby Poselskiej i do Senatu,
mianowanie i awansowanie generałów; przyznawanie i nadawanie odznaczeń państwowych; mianowanie sędziów; ogłaszanie
amnestii.
Zgodnie z art.63 ust.4 kontrasygnaty dokonuje przewodniczący rządu lub upoważniony przez niego inny członek rządu.
Możliwość powierzenia złożenia współpodpisu innemu członkowi rządu, jest dość ciekawym i oryginalnym rozwiązaniem prawno-ustrojowym, ponieważ w większości państw, kontrasygnata
jest wyłącznym uprawnieniem premiera. Według K. Skotnickiego
,,w praktyce jednak jest to jednoznaczne, że takie upoważnienia są
udzielane jedynie sporadycznie (można mówić, co najwyżej, o
kilku takich przypadkach) i w szczególnych sytuacjach, np. gdy
przewodniczący rządu przebywał za granicą i nie można było
zwlekać z wydaniem decyzji prezydenta. Upoważnienie członka
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rządu do kontrasygnowania nie ma, zatem charakteru stałego,
lecz jest jednorazowe i konkretne”19.
Jak zauważył K. Skotnicki ,,doktrynie wskazuje się przy tym,
że przewodniczący rządu może podpisać ją zarówno później, jak i
wcześniej, i zależy to wyłącznie od umowy z prezydentem”20.
Zdaniem tego autora ,,prawo do kontrasygnowania decyzji prezydenta Republiki jest indywidualnym uprawnieniem przewodniczącego rządu, a nie rządu, jako całości. Jednak z uwagi na fakt,
że w Republice Czeskiej nie ma indywidualnej odpowiedzialności
politycznej, a jest jedynie solidarna, zgodnie z art. 63 ust. 4 konstytucji, za kontrasygnowane decyzje głowy państwa odpowiedzialność ponosi cały rząd, a nie przewodniczący rządu”21.
Zakończenie
Reasumując, instytucje kontrasygnaty możemy odnaleźć zarówno w prawie polskim jak i czeskim. Ratio legis w obu przypadkach było identyczne, czyli celem tej regulacji było zwolnienie
głowy państwa od odpowiedzialności politycznej. Kontrasygnata,
mimo, iż pełni w obu państwach tę samą rolę, ma jednak inną
formą. Różnice w poszczególnych rozwiązaniach wynikają z innej
tradycji ustrojowej, sytuacji społeczno-politycznej i świadomości
prawnej. Niemniej jednak, warto analizować poszczególne rozwiązania ustrojowe obu państw, ponieważ Czechy mają zbliżoną
do naszej historię, tradycję, kulturę oraz sytuację społecznoekonomiczną. Wobec tego warto wymieniać doświadczenia, również te ustrojowe i pozytywne rozwiązania implementować do
własnego porządku prawnego.
Streszczenie
Głównym celem tego artykułu jest scharakeryzowanie
instytucji kontrasygnaty. Zostaną poddane szczegółowej analizie
przepisy regulujące tę instytucje w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej i Konstytucji Republiki Czeskiej. Warto zauważyć, że akty
Skotnicki, op. cit.,s. 56.
Ibidem, s. 54.
21 Ibidem
19
20
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urzędowe prezydenta, które są zwolnione z obowiązku
kontrasygnaty, określane są mianem prerogatyw.. W Polsce tylko
szef rządu, może dokonać kontrasygnaty, natomiast w Czechach,
premier może upoważnić innego członka rządu. Analizie poddany
został równeż tryb dokonywania kotrasygnaty możliwości odmowy
przez premiera, dokonania tej czynności. W artykule zastosowano
metodę prawnodogmatyczną i prawnoporównawczą.
Summary:
Institution of countersignature in the Republic of Poland and the
Czech Republic
The main aim of this article is to describe institution of countersignature. The subject matter of this article is the regulation of
countersignature in the Constitution of the Republic of Poland and
the Constitution of the Czech Republic. It is worth noting that
president’s discretional acts exempt from are called a prerogatives.
In this article, the author analyzed this acts. In the Poland only
prime minister make countersign, however in the Czech Republic
also member of government make countersign. There is also an
analysis of the mode of giving countersignature and possibilities
of the prime minister’s refusal to countersign an act. The article
was developed with the use of the legal-analytical and comparative method.
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Grzegorz Witkowski1

Ratowanie zdrowia i życia- cel nadrzędny
Wstęp
Ratownictwo Medyczne jest to młoda dziedzina nauki licząca zaledwie kilkadziesiąt lat, jednak proces tworzenia ratownictwa medycznego, jest to długi, bardzo złożony, oraz wymagający
współpracy wielu środowisk proces. Ratownictwo medyczne na
świecie wzoruje się na dwóch najbardziej znanych, oraz preferowanych modelach, angloamerykańskim, oraz francusko – niemieckim1. Nazwy wspomnianych modeli ratownictwa pochodzą
od państw które zapoczątkowały te modele, oraz cały czas starają
się je ulepszać. Są to zupełnie różne modele których jedynym nadrzędnym celem jest niesienie możliwie najszybszej i profesjonalnej
pomocy pacjentowi w potrzebie, chorobie, oraz stanach nagłych.
Większość państw europy a nawet świata wzoruje się na tych modelach ratownictwa, wprowadzając pewne swoje zmiany, czy też
poprawki. Również w Polsce można wyróżnić jeden preferowany
model ratownictwa medycznego do którego staramy się dążyć.
Na drodze napotykamy wiele trudności oraz ograniczeń, przez co
potrzeba wiele czasu, aby usprawnić obecnie działający system
ratownictwa medycznego2. Zauważalne działania pozwalają
stwierdzić skłanianie się polski do podążania w stronę modelu
angloamerykańskiego. Innym sposobem podziału ratownictwa
medyczno ze względu na zakres czynności które podejmują. Wyróżniamy BLA (Basic life suport), w tłumaczeniu oznaczający
Podstawowe zabiegi ratujące życie, oraz ALS (Advanced life

1 J. Karski, A. Nogalski., Zasady organizacji struktur medycyny ratunkowej, A.
Zawadzki red. Medycyna ratunkowa i katastrof, wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo
Lekarskie PZWL; 2007. s. 349-68.
2 ChN. Pozner, R. Zane, SJ. Nelson, M. Levine. International EMS Systems The
United States: past, present and future. Resuscitation. 2004;60:239-44.

307

support) oznaczające zaawansowane zabiegi ratujące życie3. Oba
podziały mają wiele wspólnego gdyż na przykład model francusko – niemiecki bezpośrednio wiąże się z działaniami podejmowanymi przez ratownika- Basic life suport.
Cel pracy:
Celem przeprowadzonych badań ankietowych było sprawdzenie wiedzy ratowników medycznych na temat angloamerykańskiego modelu ratownictwa medycznego oraz zweryfikowanie
ich gotowości do wprowadzenia go w Polsce.
Materiał i metoda
W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego,
zaś narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety
skonstruowany na potrzeby niniejszych badań. W grupie losowo
wybranych 79 osób - czynnie pracujących ratowników (100%) przeprowadzono anonimową ankietę składającą się z 5 pytań. Staż
pracy ankietowanych był różny, największą grupę stanowiły osoby
pracujące w przedziale 3-5 lat (61%) kolejno więcej niż 5 lat (33%)
oraz mniej niż 3 lata (6%). Ankieta dotyczyła modelu ratownictwa
medycznego, oraz opinii ratowników na ten temat. Pytania zamieszczone w kwestionariuszu ankiety miały poruszały kwestie związane
z: przedstawieniem wad oraz zalet systemu angloamerykańskiego,
wraz z krótkim porównaniem i omówieniem oraz systemu francusko – niemieckiego, który jest jego całkowitym przeciwieństwem.
Prezentacja oraz omówienie rozwiązań stosowanych w Polsce.
Wyniki badań
W pierwszym pytaniu respondenci zostali zapytani kto wchodzi w skład karetek według modelu angloamerykańskiego. Odpowiedzi były bardzo precyzyjne, ponieważ aż 95% ankietowanych
udzieliła odpowiedzi prawidłowej, w skład karetek wchodzą tylko
ratownicy medyczni. Kolejne 5% odpowiedzi stanowiły po połowie
A. Szostak, P. Rams., Analiza różnic wytycznych PSP i ERC dotyczących podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie w strukturze Zintegrowanego
Systemu Ratownictwa w Polsce. Ostry Dyżur.2010;3(1):12-5.
3
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odpowiedzi lekarz i ratownicy oraz lekarz i sanitariusze. Kolejne
pytanie dotyczyło zasady którą zakłada model angloamerykański.
Aż 77% poprawnie wskazało zasadę ładuj i pędź która faktycznie
może być uznana za hasło przewodnie tego systemu. Kolejno 13% i
10 % wskazywali zasadę zostań i działaj lub nie znali odpowiedzi.
Następnie respondenci zostali zapytani o zasadę kierującą modelem
Francusko – niemieckim, 69% udzieliło poprawnej odpowiedzi a
mianowicie zostań i działaj. Zadziwiający jest fakt ze aż 21% odpowiedziało ze nie wiedzą która zasada kieruje tym modelem, kolejna
grupa w skład w której wchodziło 10% osób udzieliła błędnej odpowiedzi. Czwarte z kolei pytanie dotyczyło opinii ratowników medycznych na temat przyjęcia któregoś z modeli systemów, najwięcej
respondentów wyraziła chęć podążania w kierunku modelu angloamerykańskiego ponieważ aż 64%. Kolejna liczna grupa ankietowanych 25% odpowiedziała ze ratownictwo medyczne w Polsce jest na
odpowiednie , i nie potrzebuje zmian, natomiast tylko 11% odpowiedzi popierało francusko-niemiecki model systemu ratownictwa
medycznego. Ostatnie pytanie dotyczyło subiektywnej oceny ratowników, czy byli by w stanie przyjąć całą odpowiedzialność za pacjenta, jednocześnie przenosząc wszystkich lekarzy do szpitali. Grupa
składająca się z 76% ankietowanych stwierdziła ze podjęła by takie
ryzyko, deklarując jednocześnie gotowość do samodzielnej pracy.
Kolejno aż 20% respondentów nie podjęło by się takiego ryzyka zawodowego, oraz 4% osób nie wiedziało jak ustosunkować się do tego pytania.
Model systemu angloamerykańskiego
Początki funkcjonowania systemu pochodzą z państw założycielskich, to znaczy Anglii i Ameryki, które to państwa prowadziły
wiele badań pozwalających stworzenie wspomnianego modelu.
Działanie te wymagały współpracy środowisk różnych specjalizacji,
między innymi medycznych, administracyjnych, i politycznych.
Światowym liderem w dziedzinie ratownictwa medycznego są
obecnie stany zjednoczone, w których można zaobserwować bardzo
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dynamiczny rozwój, oraz ulepszanie modelu ratownictwa4. Model
angloamerykański bazuje na zasadzie ładuj i pędź (scoob and run)
oraz bierz i jedź (load and go), można znaleźć określenia ratownictwa medycznego jako zorganizowanego systemu stworzonego do
transportu poszkodowanych i chorych. Jednak często spotyka się
też określenia ratowników medycznych jako zastępców lekarzy, ponieważ model ten zakłada karetki w skład w których wchodzą tylko
wykształceni ratownicy medyczni. Przy czym ów model wyróżnia 4
stopnie wykształcenia ratownika5:
1. First responder - przeszkolenie w zakresie pierwszej
pomocy kierowany głownie do strażaków oraz policjantów,
trwające zwykle około 40 godzin, realizując przy tym materiał z
zakresu pierwszej pomocy, unieruchamiania złamań oraz co
ciekawe odbierania niepowikłanego porodu.
2. EMT-B Emergency Medical Technican - basic - technik
ratownictwa medycznego – podstawowy. Szkolenie trwa 110h.
Program obejmuje program Firs Responder+ tlenoterapia, techniki
uwalniania z rozbitego wraku, przenoszenia i przekładania
pacjentów urazowych, wstępnej selekcji poszkodowanych, oraz
intubacja i defibrylacja automatyczna.
3. EMT-I Emergency Medical Technican - Intermediate technik ratownictwa medycznego – posredni. Program to EMTB+150h. Ich kompetencje kończą sie na podawaniu niektórych
płynów infuzyjnych i leków, stosowaniu rurek ustnogardłowych.
4. EMT-P Paramedic - Ratownik Medyczny. czas szkolenia
to 1000h. Dostęp dożylny, podawanie leków i płynów, intubacja,
drenaż jamy opłuconowej, EKG, defibrylacja, kardiowersja,
podstawy stymulacji wchodzą w zakres kompetycji osoby która
ukończyła taki kurs. Oczywiście wymagane jest przejście

4 ChN. Pozner., R. Zane, SJ. Nelson, M. Levine., International EMS Systems,
The United States: past, present and future. Resuscitation. 2004;60:239-44.
5 J. Karski J, A. Nogalski., Zasady organizacji struktur medycyny ratunkowej,
[w:] Zawadzki A, red. Medycyna ratunkowa i katastrof, wyd. I. Warszawa:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007. s. 349-68.
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wszystkich wcześniejszych stopni szkolenia i nabycie
doświadczenia w zawodzie.
Lekarze oraz pielęgniarki skupiają się głównie w centrach
urazowych, szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz oddziałach
leczniczych. Warto wspomnieć ze centra urazowe od niedawna
znajdują również zastosowanie w Polsce, jest ich jeszcze stosunkowo niewiele. Głównym założeniem centrów urazowych jest
stworzenie oddziału łączącego lekarzy wielu specjalizacji, między
innymi chirurgów, anestezjologów, neurochirurgów, i traumatologów, którzy będą w stanie w jednym miejscu pomóc pacjentowi
po ciężkim urazie niezależnie od jego lokalizacji (narządy jamy
brzusznej, urazy czaszkowe czy też amputacje kończyn). Ratownicy będący bezpośrednio w miejscu zdarzenia w razie jakiejkolwiek wątpliwości mają również możliwość kontaktu z lekarzem
dyżurnym, będącym koordynatorem do spraw ratownictwa. Bardzo dobrze rozwinięty sprzęt medyczny umożliwia bezpośrednią
transmisja, na przykład zapisu EKG pacjenta, oraz szybką konsultacje z zespołem lekarzy6. Dodatkowym atutem są systemy nawigacji znajdujące się na wyposażeniu karetki, umożliwiające wybranie najbliższego miejsca transportu pacjenta. Głównym zadaniem ratowników medycznych, zwanych również paramedykami
jest transport osób poszkodowanych do oddziałów ratunkowych
(SOR), które są wyposażone w niezbędny sprzęt oraz personel
medyczny (lekarzy pielęgniarki ora ratowników) aby pomóc osobą w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, po wstępnym
ustabilizowaniu przez para medyków. Osoby które uległy wypadkowi transportowane są do wspomnianych wyżej centrów
urazowych, których jest znacznie więcej niż na terenie Polski.
Ważnym elementem tego modelu jest wykształcenie specjalizacji z
medycyny ratunkowej, oraz specjalnych studiów dla dyspozytorów medycznych jednocześnie ustalając regulacje prawne dotyczące ich pracy. Dzwoniąc pod numer 999 lub 112 dyspozytor odbiera zgłoszenie, określając jakiej jednostki interwencji potrzebuP. Leszczyński., Analiza kompetencji zawodowych ratowników medycznych w
wybranych jednostkach ratowniczych. Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie, s 122-126
6

311

jesz, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego czy policji. Następnie zgłoszenie przechodzi triage za pomocą systemu MPDS (Medical Priority Displasch System) to znaczy system dysponowania
pomocy medycznej. W konsekwencji odpowiedzi na serie pytań
system określa charakter wyjazdu:
A. Natychmiastowa interwencja, stan zagrożenia życia i
zdrowia
B. Nie wymagający natychmiastowych działań, ciężkie
zachorowanie
C. Sytuacje nie wymagające szybkiej interwencji.
System angloamerykański znalazł zastosowanie w wielu krajach europejskich, między innymi Węgry, Słowenia, Polska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rumunia, Estonia, Malta. Wiele z
tych krajów uznało również medycynę ratunkową jako odrębną
specjalizacje dla lekarzy. Należy również nadmienić ze ów model
doskonale rozwinął współprace pomiędzy innymi jednostkami
służb państwowych, takich jak policja, straż pożarna ale również
organizacjami jak wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe(WOPR), górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe(GOPR) czy
czerwony krzyż.
Model Systemu Francusko – Niemieckiego
Model ten również wywodzi się z państw założycielskich to
znaczy Francji i Niemiec. Założenie tego modelu doskonale opisują słowa Martina Kirschner’a niemieckiego chirurga „Nie poszkodowany powinien przychodzić do lekarza, a lekarz do poszkodowanego”. Zgodnie z tymi słowami, leczenie pacjenta powinno
rozpocząć się na miejscu zdarzenia, ograniczając przy tym transporty pacjenta do szpitala. Należy wspomnieć ze model ten właściwie nie wyróżnia jednostek takich jak ratownicy medyczni,
funkcjonują raczej sanitariusze którzy mają bardzo mały zakres
możliwości. Stąd cały model systemu Francusko – niemieckiego
opiera się na wiedzy umiejętnościach i doświadczeniu lekarza,
który zazwyczaj jest pierwszy na miejscu zdarzenia. Sformułowania „stay and play”, czy „delay and treat” oznaczające zostań i
działaj, świetnie pasują do tego modelu, jednak wszystkie czynno312

ści wykonuje lekarz, stabilizuje i możliwie leczy pacjenta już podczas pierwszego kontaktu. Podejmuje on czynności z zakresu podstawowych czynności ratujących życie , ale również te zaawansowane7. Coraz popularniejsze w tym systemie stają się specjalne
pojazdy którymi porusza się tylko lekarz wraz z odpowiednim
sprzętami, po to aby być pierwszym na miejscu zdarzenia, szybko
podjąć niezbędne czynności a w razie potrzeby wezwać karetkę z
ratownikami medycznymi czy sanitariuszami, której zadaniem
będzie tylko przetransportowanie ustabilizowanego przez niego
pacjenta. Ratownicy i sanitariusze nie mogą samodzielnie podawać leków, zakładać wkłuć obwodowych, wykonywać defibrylacji, czy podejmować się intubacji pacjenta. Warto również dodać
ze ów model nie wyodrębnia medycyny ratunkowej jako specjalizacji, a lekarze pracujący w pogotowiu zazwyczaj są po skończonej specjalizacji z zakresu chirurgii, intensywnej trapi, czy też chorób wewnętrznych. Natomiast osobą zajmującą stanowisko dyspozytora medycznego, zazwyczaj też jest lekarz. Można znaleźć
wiele zwolenników tego rodzaju ratownictwa medycznego, między innymi Grecja, Malta czy też Austria.
Polska
W Polsce możemy znaleźć ślady obu modeli systemu ratownictwa medycznego. Lekarzy równie często można spotkać na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) czy też w nielicznych centrach
urazowych, co w karetkach pogotowia. Doskonałym tego przykładem mogą być 2 rodzaje karetek „P” podstawowe, oraz „S” specjalistyczne, statystycznie więcej jest karetek specjalistycznych mających
wiele wspólnego z modelem francusko – niemieckim. W skład tych
karetek wchodzi, lekarz oraz 2 ratowników medycznych. Lekarze
pracujący w pogotowiu posiadają specjalizację z chirurgii, intensywnej terapii, ale również specjaliści medycyny ratunkowej, która jest
uznana za odrębną dziedzinę medycyny. Natomiast karetki podstawowe bardzo mocno nawiązują bardzo mocno do modelu angloamerykańskiego. W skład tego rodzaju karetki wchodzą tylko ra-
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townicy medyczni, w składzie dwu, niekiedy trzy osobowym, zależnie od województwa. Ważnym elementem wyróżniającym funkcjonujące w Polsce ratownictwo medyczne są 3 letnie studia zakończone tytułem licencjatu oraz ratownika medycznego, po pozytywnym
zaliczeniu państwowego egzaminu zawodowego8. Polska jako jedne
z nielicznych państw w europie wyróżnia studia tego typu. Zmiany
zachodzące w ostatnim roku na arenie ratownictwa medycznego,
dają jasno sygnały do którego systemu dążymy. Wraz z wejściem w
życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016910 w
zakres działań podejmowanych przez ratownika weszło znacznie
więcej uprawnień. Najlepiej widoczną zmianą jest dodanie do 27
podstawowych leków kolejnych 20, co razem daje 47 leków. Obecnie
ratownik medyczny może postępować zgodnie z najnowszymi zaleceniami w niemal każdym przypadku. Polski ratownik medyczny
ma pewną możliwość wyboru zasady działania, pomiędzy „scoob
and run” ( zostań i działaj) a „load and go” ( ładuj i pędź), sam może
ocenić stan pacjenta oraz potrzebę pilnego transportu, lub możliwość
ustabilizowania pacjenta na miejscu zdarzenia.
Tabela. 1. Porównanie modeli systemów ratownictwa medycznego
Element
opieki

Model Anglo
– Amerykańsi

Model Francusko - Niemiecki

Model funkcjonujący w
Polsce

Kurzynowski K., Ratownik medyczny. Doświadczenia własne – próba oceny. [w:]
Konieczny J. - red.: Ratownik medyczny problemy edukacyjne i organizacyjno prawne. Wyd. Garmond Oficyna Wydawnicza. Inowrocław.2006. 216-221.
9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności
ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dziennik Ustaw
2016. Poz. 587)
10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji
kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 3, poz. 6).
8
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Filozofia

Scoob
and
run/ load and
go

Stay
and
play/ delay
and treat

Stay
and
play/ scoob
and run

Skład zespołu ratunkowego

Tylko ratownicy medyczni

Lekarz I sanitariusze, niekiedy ratownicy medyczni

Karetki typu S
z lekarzem i
ratownikami
oraz typu P z
samymi
ratownikami.

Opieka szpitalna pierwszego
kontaktu

Specjaliści
Medycyny ratunkowej

Lekarze różnych specjalizacji głownie
chirurdzy,
anestezjolodzy oraz interniści

Specjaliści
medycyny ratunkowej ale
również inne
specjalizacje(
chirurgia, interna)

Medycyna
ratunkowa
jako odrębna
specjalizacja

Dobrze
winięta

roz-

Nie wyróżnia
się takiej specjalizacji

Rozwija się,
obecnie bardzo mało specjalistów tej
profesji

Telefony ratunkowe

Jeden uogólniony numer
911 (pogotowie, policja,
straż)

Policja- 110,
straż oraz pogotowie 112

Pogotowie999
Straż pożarna
998
Policja 997
Lub
112
(straż, pogotowie, policja)
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Miejsce
transportu
pacjenta

Centra
urazowe,
lub
szpitalne oddziały ratunkowe

Oddziały
szpitalne
przydzielone
przez lekarza
na
miejscu
zdarzenia

Szpitalne oddziały ratunkowe,
izby
przyjęć, rzadko spotykane
centra urazowe.

Podsumowanie
Ratownictwo medyczne w Polsce rozwija się bardzo prężnie,
ratownicy mają świadomość odpowiedzialności która spoczywa
na ich rękach oraz wymagań jakim muszą sprostać. Jednocześnie
można zaobserwować ciągły brak lekarzy objawiający się długimi
kolejkami, bardzo odległymi terminami wizyt, oraz brakiem czasu
lekarzy dla poszczególnego pacjenta. Rozwiązaniem które przychodzi na myśl jest przekazanie pogotowia ratunkowego w ręce
wykształconego personelu medycznego który stanowią ratownicy
medyczni. Mając wsparcie i wzorzec scharakteryzowanego powyżej modelu angloamerykańskiego, oraz długoletnie doświadczenie
innych krajów, możemy śmiało stwierdzić ze ów model może
świetnie funkcjonować w naszym kraju. Dodatkowym argumentem popierającym tą tezę jest fakt ze wykształcenie polskich ratowników medycznych jest jednym z najlepszych w całej europie.
Ich wiedza jest bardzo ceniona nawet za granicami naszego państwa, ratownicy świeżo po skończeniu studiów są bardo dobrze
przyjmowani poza granicami kraju.
Streszczenie
Ratownictwo medyczne jest częścią szeroko rozumianego
systemu ochrony zdrowia. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 roku określającego rodzaj czynności, które może wykonywać ratownik medyczny oraz leki, które samodzielnie może podawać. Wprowadzenie
tej zmiany zwiększa zakres możliwości ratowników medycznych
poprzez umożliwienie im działanie według aktualnych zaleceń,
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bez kontroli lekarza, przez co zmiana zbliża obecnie działający w
Polsce system ratownictwa do modelu angloamerykańskiego,
gdzie w karetkach znajdują się tylko ratownicy medyczni, zajmujący się ratowaniem życia obywateli, a lekarze wraz z personelem
pielęgniarskim zajmują się leczeniem oraz pielęgnacją pacjentów
w licznych centrach urazowych, czy też szpitalnych oddziałach
ratunkowych.
Słowa kluczowe: ratownictwo medyczne, system ratownictwa medycznego, anglo - amerykański.
Summary
Emergency medical services is part of a broadly defined
health care system. With the entry into force of the Regulation of
the Minister of Health of 20 April 2016 specifying the type of activities that can perform paramedic and medicines , which alone can
give . The introduction of this change increases the range of possibilities of rescue workers by allowing them to act according to the
current recommendations, without the supervision of a medical ,
which change approaches currently operating in Poland rescue
system to model the Anglo-American , where ambulances are only
paramedics , involved in saving the life of citizens, and doctors
along with nurses involved in the treatment and care of patients in
multiple centers traumatic or emergency departments .
Keywords: emergency medical, medical rescue system, the
Anglo - American.
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medycznego (Dz. U. Nr 3, poz. 6).
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie
medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż
medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika
medycznego (Dziennik Ustaw 2016. Poz. 587)
8. Szostak A, Rams P., Analiza różnic wytycznych PSP i ERC
dotyczących podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie w
strukturze Zintegrowanego Systemu Ratownictwa w Polsce. Ostry
Dyżur.2010;3(1):12-5.
9. W: Konieczny J. - red., Ratownictwo w Polsce lata 1990 - 2010.
Wyd. Garmond Oficyna Wydawnicza. Inowrocław 2010.
10. Wołoszyn P., Ratownicy medyczni – nowa grupa interesu?. Wydawnictwo Adam marszałek, Toruń 2007
11. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014r, GUS
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-iochrona-zdrowia-w-2014-r-,1,5.html, 20,04,2016
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Rola Trybunału Konstytucyjnego w demokratycznym państwie
prawnym. Analiza prawno porównawcza
Wprowadzenie
W każdym demokratycznym państwie prawna sądy konstytucyjne zajmują się kontrolą zgodności aktów prawnych z konstytucją. W efekcie sądy konstytucyjne głęboko ingerują w proces
stanowienia prawa1. Wskazuje się na dwa rodzaje orzeczeń o takim charakterze. Przede wszystkim należą do nich te, w których
sąd konstytucyjny zmienia zakres swoich kompetencji. Taka sytuacja może też wystąpić wtedy, gdy sąd postanawia, czy rozstrzygnięcie danego sporu leży (bądź nie) w jego kompetencjach. Drugą grupę orzeczeń prawotwórczych stanowią te, w których sąd
dokonuje autorytatywnej interpretacji ustawy zasadniczej, określając sposób dzisiejszego rozumienia reguł ustanowionych w
przeszłości2. W efekcie sądy konstytucyjne zajmują się eliminowaniem z porządku prawnego tych przepisów, które sąd uznał za
niekonstytucyjne, a także konsekwencji stosowania tych „wadliwych” przepisów w okresie między wejściem w życie ustawy a
orzeczeniem o ich niekonstytucyjności.
Jeśli sąd konstytucyjny zakwestionuje niektóre przepisy
ustawy, to inspiruje on większość parlamentarną do dokonania
określonych korekt. W przypadku bardzo wrażliwych aktów
prawnych sądy konstytucyjne dokonują wykładni konstytucji.
Dzięki temu społeczeństwo uzyskuje pełną wiedzę o ustanowieniu norm o pewnej treści, a także o tym, czy w pewnych okolicznościach dany akt prawny mieści się w granicach zakreślonych w
Por. L. Morawski, Czy sądy mogą się angażować politycznie?, „Państwo i Prawo”
2006, z. 3, s. 7.
2 A. Sulikowski, Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne i jego demokratyczność,
„Państwo i Prawo” 2005, nr 8, s. 20-24; R. Alberski, Trybunał Konstytucyjny w pol1

skich systemach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 37.
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konstytucji oraz czy chroni on lub realizuje wartości konstytucyjne. Warto podkreślić, że pozycję ustrojową Trybunału Konstytucyjnego charakteryzuje zasada niezależności. Jako organ władzy
sądowniczej jest on niezależny od władzy ustawodawczej oraz
władzy wykonawczej3. Daje mu to dużą władze i wpływ na proces stanowienia prawa oraz jest filarem ochrony obywateli przed
organami administracji publicznej.
Kraje Grupy Wyszehradzkiej to kraje, które po 1989 roku odzyskały pełnię swoich suwerennych praw. W związku z tym rozpoczęły swoje funkcjonowanie od budowy nowej struktury prawnej. W niniejszym artykule skupiono się na analizie prawno porównawczej roli Trybunału Konstytucyjnego w demokratycznym
państwie prawnym w wybranych krajach Grupy Wyszehradzkiej,
decydując się na porównanie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce na tle rozwiązań obowiązujących na Słowacji.
Usytuowanie Trybunału Konstytucyjnego w systemie państwa demokratycznego
Pierwszym obszarem analizy będzie wskazanie miejsca Trybunału Konstytucyjnego w systemie ustrojowym w Polsce i na
Słowacji. Regulacje prawne odnoszące się do Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zawarte są w rozdziale VIII Konstytucji RP z
1997 roku4 poświęconym sądom i trybunałom, ale również w innych rozdziałach, np.: art. 79 (skarga konstytucyjna), art. 122
(wstępna kontrola zgodności ustaw z Konstytucją na wniosek
Prezydenta), art. 131 (stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu
urzędu Prezydenta), art. 133 ust. 2 (wstępna kontrola zgodności z
Konstytucją umowy międzynarodowej przed jej ratyfikowaniem),
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, LIBER, Warszawa 2009, s. 349; W.
Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 221 i nast.; W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Verba, Lublin
2008, s. 400 i nast.; M. Zubik, Trybunały po dziesięciu latach obowiązywania Konstytucji
RP, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4, s. 152 i nast.; D. Skrzypiński, Władza sądownicza w
procesie transformacji polskiego systemu politycznego. Studium politologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 195 i nast..
4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997
Nr 78, poz. 483.
3
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art. 239 (nieostateczny charakter orzeczeń Trybunału w okresie
przejściowym - 2 lat oraz utrata mocy powszechnie obowiązującej
wykładni ustaw)5, gdy są związane z uprawnieniami Sejmu, Prezydenta, są również w rozdziale traktującym wolnościach i prawach jednostki, o źródłach prawa. Konstytucja RP jednoznacznie
rozstrzygnęła pozycję ustrojową Trybunału Konstytucyjnego, zaliczając go do grupy organów władzy sądowniczej. Jest więc instytucją odrębną i niezależną od innych władz6. Rozwinięciem przepisów Konstytucji RP była do 29 sierpnia 2015 roku ustawa z dnia
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym7. Od 30 sierpnia
2015 roku obowiązuje Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym8. Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest organem władzy sądowniczej powołanym w celu wykonywania
kompetencji określonych w Konstytucji (art. 1).
Konstytucja RP jednoznacznie rozstrzygnęła pozycję ustrojową Trybunału Konstytucyjnego, zaliczając go do grupy organów
władzy sądowniczej. Zatem jest on instytucją odrębną i niezależną
od innych władz. W świetle art. 175 Konstytucji RP TK jest organem władzy sądowniczej, ale nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości, który jest zastrzeżony tylko dla sądów. Od sądów TK różni
się: szczególnym trybem powoływania sędziów, gdyż nie są powoływani przez Prezydenta RP, lecz wybierani przez Sejm; ich
kadencyjnością, gdyż orzeczenia TK są niezależne od Sądu Najwyższego oraz nie ma zastosowania zasada dwuinstancyjności
postępowania9.
Obecny skład Trybunału Konstytucyjnego w Polsce wynosi 15
sędziów, którzy są wybierani indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Konstytucja RP nie
W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Verba, Lublin 2008, s. 400.
W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Wolters
Kluwer, Warszawa 2014, s. 221.
7 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. Nr
102, poz. 643 z późn. zm.
8 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U.
2016, poz. 293.
9 W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Wolters
Kluwer, Warszawa 2014, s. 221.
5
6
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określa bezpośrednio kadencji trybunału, a jego skład wybierany jest
w sposób indywidualny, wybór odbywa się w momencie upływu
kadencji członka. Warto wskazać, że członkowie TK, korzystają z
niezawisłości sędziowskiej, która jest zabezpieczona gwarancjami
konstytucyjnymi. Do gwarancji tych zalicza się:10
• podległość sędziów TK tylko Konstytucji,
• zapewnienie warunków pracy i odpowiedniego wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu,
• nieusuwalność ze stanowiska,
• apolityczność i związany z tym zakaz przynależności do
partii politycznej i związku zawodowego,
• immunitet sędziowski.
W Republice Słowackiej obowiązuje konstytucja uchwalona
1 września 1992 r.11. podobnie jak w Polsce wyodrębniono w niej
władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą12. Władzę sądowniczą na Słowacji pełnią sądy powszechne, Karny Sąd Specjalny (KSS) oraz sąd szczególny - Sąd Konstytucyjny Republiki
Słowackiej (SK). Zasady działania reguluje rozdział 7 Konstytucji
Słowacji (art. 124-140). Art. 124 konstytucji Słowacji stanowi, że SK
jest niezawisłym organem ochrony konstytucyjności. Obejmuje on
swoją jurysdykcją sprawy dotyczące samego SK, jak i inne ważne
zadania dla państwa określone w Konstytucji Słowacji. Do tych
pierwszych należy zaliczyć między innymi uchylenie immunitetu
sędziemu SK, wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej albo aresztowanie sędziego SK, wydawanie orzeczeń
Por. A. Balaban, Współczesne zagadnienia konstytucyjne, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Szczecin-Gorzów Wlkp. 1999; P. Chmielnicki, Konstytucyjny
system władz publicznych, LexisNexis, Warszawa 2010; Niezawisłość sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania, Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996; J. R. Kubiak, J. Kubiak,
Immunitet sędziowski, PS 1993, nr 11-12; E. Mazurczak, Wybrane elementy statusu
sędziego, PS 2006, nr 9; M. Rogalski, Niezawisłość sędziowska w postępowaniu karnym, UMCS, Lublin 2000.
11 Constitution of the Slovak Republic, https://www.ustavnysud.sk/ustavaslovenskej-republiky
12 G. Chmielewski, System konstytucyjny Słowacji, Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 2014, s. 18.
10
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dyscyplinarnych wobec sędziów SK, stwierdzenie niewykonywania zadań przez określonego sędziego SK przez okres dłuższy niż
jeden rok, ujednolicanie wykładni prawnych senatów czy też zarządzanie sprawami wewnętrznymi i przyjmowanie projektu budżetu SK13.
SK działa także jako sąd dyscyplinarny wobec przewodniczącego i wiceprzewodniczącego SN oraz Prokuratora Generalnego, a także może pełnić rolę Trybunału Stanu, gdy orzeka w
sprawie skargi przeciwko Prezydentowi złożonej przez parlament
w sprawie umyślnego naruszenia konstytucji albo zdrady ojczyzny14. SK składa się z 13 sędziów. Na jego czele stoi jego przewodniczący, którego mianuje Prezydent.
Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego
Sądy konstytucyjne w Polsce i na Słowacji pełnią określone
funkcje i mają określone kompetencje. Trybunał Konstytucyjny w
Polsce orzeka w sprawach:
• zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
• zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
• zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne
organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami
międzynarodowymi i ustawami,
• zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
• skargi konstytucyjnej (art. 188 Konstytucji RP)
Na mocy art. 189 trybunał rozstrzyga spory kompetencyjne
pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Także
do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego należy rozstrzyganie
stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu Prezydenta w
sytuacji, gdy nie jest on w stanie powiadomić o tym Marszalka

13
14

Tamże, s. 89.
Tamże, s. 90.
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Sejmu oraz sygnalizowanie o występowaniu luk i uchybień w
prawie15.
Do najważniejszych zadań słowackiego SK wobec spraw
państwowych należą:16
• ogłoszenie opróżnienia urzędu Prezydenta czy też rozpatrywanie skarg przeciwko Prezydentowi w sprawie umyślnego
naruszenia konstytucji albo zdrady ojczyzny;
• rozpatrywanie skarg na wynik referendum lub głosowania
ludowego w sprawie odwołania Prezydenta;
• orzekanie o zgodności z konstytucją albo ustawą konstytucyjną przedmiotu referendum;
• orzekanie o zgodności ustaw z konstytucją, z ustawami
konstytucyjnymi i umowami międzynarodowymi, które zostały
ratyfikowane przez Radę Narodową;
• orzekanie o zgodności umów międzynarodowych z konstytucją i ustawami konstytucyjnymi;
• orzekanie o zgodności rozporządzeń rządu, powszechnie
obowiązujących przepisów prawa ministerstw i innych centralnych organów administracji państwowej z konstytucją, z ustawami konstytucyjnymi, z umowami międzynarodowymi, które zostały ratyfikowane przez Radę Narodową;
• orzekanie o zgodności powszechnie obowiązujących zarządzeń i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa terenowych organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego z innymi powszechnie obowiązującymi
przepisami;
• orzekanie o zgodności ustaw i rozporządzeń z innymi aktami normatywnymi;
• orzekanie o zgodności z konstytucją albo ustawami konstytucyjnymi decyzji o zarządzeniu stanu nadzwyczajnego lub stanu
klęski i wynikających z nich innych decyzji;

W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Wolters
Kluwer, Warszawa 2014, s. 224.
16 G. Chmielewski, jw. s. 89.
15
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• dokonywanie wykładni konstytucji lub ustawy konstytucyjnej w spornych kwestiach;
• orzekanie w sprawie skarg na rozstrzygnięcia o uznanie lub
nieuznanie mandatu posła do parlamentu;
• konstytucyjności i legalności wyboru Prezydenta, wyborów
do Rady Narodowej i organów samorządowych;
• rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi organami administracji państwowej, o ile nie rozstrzyga tego
inny organ państwowy;
• orzekanie o zgodności rozstrzygnięcia o rozwiązaniu lub
zawieszeniu działalności partii politycznej lub ruchu politycznego
z konstytucją i innymi ustawami;
• orzekanie w sprawie skarg osób fizycznych lub osób prawnych, jeśli zarzucają naruszenie ich podstawowych praw albo wolności, albo praw człowieka i podstawowych wolności wynikających
z ratyfikowanej i opublikowanej umowy międzynarodowej, o ile o
ochronie tych praw nie rozstrzyga inny sąd;
• orzekanie w sprawie skarg organów samorządu terytorialnego przeciwko niekonstytucyjnemu albo niezgodnemu z prawem rozstrzygnięciu albo innej niekonstytucyjnej albo niezgodnej
z ustawą ingerencji w sprawy samorządu terytorialnego (art. 125129 Konstytucji Słowacji).
Powyższy wykaz kompetencji wskazuje, że SK ma szerszy
zakres kompetencji niż TK. Niektóre z nich wynikają z tego, że SK
orzeka też o sprawach, które kierują również sami obywatele, czy
nałożono na niego funkcji polskiego Trybunału Stanu.
Tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
oraz ważność orzeczenia
Krąg podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego określa art. 191 Konstytucji
RP. Podmioty te można ująć w następujące grupy:17

W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Wolters
Kluwer, Warszawa 2014, s. 225; W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Verba,
Lublin 2008, s. 408.
17
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• podmioty posiadające uprawnienia generalne, czyli korzystające z tego prawa bez żadnych ograniczeń; są to: Prezydent RP,
Marszałkowie Sejmu, Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów,
30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes
NIK i Rzecznik Praw Obywatelskich;
• podmioty uprawnione szczegółowo, czyli mogące występować tylko wówczas, gdy akt normatywny dotyczy ich zakresu
działania; do grupy tej należą: organy stanowiące samorządu terytorialnego, ogólnokrajowe organy związków zawodowych, organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, kościoły i inne
związki wyznaniowe;
• podmiot uprawniony indywidualnie - jest nim Krajowa
Rada Sądownictwa w zakresie aktów normatywnych dotyczących
niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Wnioski w sprawach sporów kompetencyjnych mogą zgłaszać: Prezydent RP, Marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes NSA i Prezes NIK (art. 192
Konstytucji RP).
Zgodnie z art. 197 Konstytucji RP organizację Trybunału
Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Zgodnie z nią TK orzeka:
1) w pełnym składzie, chyba że ustawa stanowi inaczej;
2) w składzie 7 sędziów Trybunału w sprawach:
• wszczętych skargą konstytucyjną albo pytaniem prawnym,
• zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których
ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;
3) w składzie 3 sędziów Trybunału w sprawach:
• nadania dalszego biegu lub odmowy nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej oraz wnioskowi podmiotu, o którym
mowa w art. 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji,
• wyłączenia sędziego (art. 44 ustawy z dnia 25 czerwca 2015
r. o Trybunale Konstytucyjnym).
Jeśli sprawa jest szczególnie zawiła lub o szczególnej doniosłości, możliwe jest przekazanie jej do rozstrzygnięcia w pełnym
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składzie. Orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 13 sędziów Trybunału.
Trybunał w toku postępowania bada wszystkie istotne okoliczności służące wszechstronnemu wyjaśnieniu sprawy (art. 51
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym). W
ramach postępowania przygotowawczego TK może zwracać się
do Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz
sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych o przekazanie informacji w sprawie wykładni określonego przepisu prawa
w orzecznictwie sądowym lub jego stosowania (art. 52 ustawy z
dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym). Są one
obowiązane udzielić TK pomocy i na jego żądanie przedstawić
akta postępowania wiążące się z postępowaniem przed TK, a także udzielić informacji niezbędnych do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. Rozprawy przed Trybunałem są jawne, jeżeli ustawa
nie stanowi inaczej (art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o
Trybunale Konstytucyjnym). Uczestnicy postępowania są obowiązani do składania Trybunałowi wszelkich wyjaśnień i informacji
dotyczących sprawy oraz wniosków dowodowych, potrzebnych
do jej rozstrzygnięcia (art. 58 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o
Trybunale Konstytucyjnym). TK rozstrzyga sprawę, wydając
orzeczenie w formie wyroku lub postanowienia (art. 94 ustawy z
dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym).
W przypadku słowackiego SK wszczyna on postępowanie na
podstawie wniosku:
• co najmniej jednej piątej członków Parlamentu,
• Prezydenta Republiki Słowackiej,
• Rządu Republiki Słowackiej,
• sądu,
• prokuratora generalnego,
• obrońcy z urzędu prawa w sprawach zgodności z przepisami prawa, jeżeli ich dalsze stosowanie może zagrażać realizacji
podstawowych praw i wolności wynikających z traktatu międzynarodowego ratyfikowanych przez Republikę Słowacką i ogłaszane w sposób przewidziany prawo.
• Najwyższy Urząd Kontroli Republiki Słowackiej,
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• w przypadkach wymienionych w artykule 127 i 127a, każdy, którego prawa mają stać się przedmiotem dochodzenia –
podmioty, którym zostały ograniczone ich prawa,
• każdy sprzeciw wobec władzy kontroli Najwyższej Izby
Kontroli Republiki Słowackiej (art. 130 Konstytucji Słowacji).
Wydanie postanowienia SK o wszczęciu postępowania odbywa się na posiedzeniu SK i decyzja zapada większością absolutną wszystkich sędziów. Jeśli taka większość nie zostanie osiągnięta, wniosek jest odrzucany.
Najwięcej wątpliwości w praktyce ustrojowej spośród przepisów konstytucyjnych odnoszących się do TK wywołuje art. 190
konstytucji. Stanowi on, że „orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne”18. Orzeczenia TK podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym dany akt normatywny był ogłoszony. Jeśli nie
był opublikowany, to orzeczenie TK ogłasza się w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Jest regułą, że orzeczenie trybunału wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Stwierdzając niezgodność ustawy z Konstytucją, TK może określić
inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego niż
termin ogłoszenia. W odniesieniu do ustaw termin ten nie może
być dłuższy niż 18 miesięcy, zaś w stosunku do innych aktów
normatywnych - nie dłuższy niż 12 miesięcy19.
Również w Konstytucji Słowacji w art. 133 wskazano, że decyzje SK są ostatecznie i nie przysługuje środek prawny przeciwko orzeczeniu SK.
Skład i wybór sędziów
Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów; wybieranych indywidualnie przez Sejm bezwzględną większością głosów,
przy obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów na
9-letnią kadencję; a ponowny wybór jest niedopuszczalny. Prezesa
i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje prezydent
W. Skrzydło, Sądy i trybunały w konstytucji i w praktyce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 93.
19 Tamże, s. 226.
18
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spośród dwóch sędziów Trybunału przedstawionych na dane stanowisko przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (art. 194 Konstytucji RP). Sędziowie TK w okresie zajmowania tego stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej,
związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i sędziowskiej niezawisłości, co w praktyce oznacza, iż jedyną dopuszczalną
formą aktywności zawodowej jest działalność naukowodydaktyczna20. Sędzią TK może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym).
Sędzia ma także szereg praw, a mianowicie:
• nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani
pozbawiony wolności bez zgody Zgromadzenia Ogólnego,
• nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem
ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania (art. 24 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym).
Sędzia TK odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem za
naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału lub inne nieetyczne zachowanie mogące podważać
zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości. Za wykroczenia
sędzia Trybunału odpowiada tylko dyscyplinarnie. Jednakże w
szczególnie rażących przypadkach Zgromadzenie Ogólne występuje do Sejmu z wnioskiem o złożenie z urzędu sędziego Trybunału. Może to nastąpić również na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub Ministra Sprawiedliwości w ciągu 21 dni od
dnia otrzymania wniosku (art. 31a ustawy z dnia 25 czerwca 2015
r. o Trybunale Konstytucyjnym).

20 D. Skrzypiński, Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu
politycznego. Studium politologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 195; J. Kuciński, Ustrój konstytucyjny Rzeczpospolitej Polskiej.
Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2013, s. 192.
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W przypadku słowackiego SK Trybunał Konstytucyjny składa się z 13 sędziów, a sędziów SK powołuje Prezydenta Republiki
Słowackiej na okres dwunastu lat na wniosek Rady Narodowej
Republiki Słowackiej. Sędzią SK może być każdy obywatel Republiki Słowackiej, którzy zostali wybrani przez Radę Narodową
Republiki Słowackiej, osiągnął wiek 40 lat, jest absolwentem szkoły prawa i praktykuje prawo do co najmniej 15 lat. Ta sama osoba
nie może być wielokrotnie mianowany sędzią SK. Również sędzia
SK jest zaprzysiężony przez prezydenta Republiki Słowackiej (art.
134 Konstytucji Słowacji).
Również bardzo podobne uprawnienia do polskich sędziów
maja słowaccy sędziowie SK. Obejmuje ich pełen immunitet (art.
136 Konstytucji Słowacji), zgodę na postępowanie karne wydaje
SK. Również wybrany sędzia SK nie może pełnić funkcji politycznych, prowadzić działalności gospodarczej (art. 137 Konstytucji
Słowacji)21.
Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wynosi 12 lat. Ta sama osoba nic może być ponownie mianowana na
stanowisko sędziego. Dla pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziów SK lub dla ich aresztowania wymaga się zgody Sądu.
Sędziowie swoje funkcje wykonują zawodowo. Podobnie jak sędziowie sądów powszechnych, mogą być odwoływani przez Prezydenta: na podstawie prawomocnego wyroku skazującego za
umyślny czyn karalny albo jeżeli sędzia został prawomocnie skazany za czyn karalny, a sąd nie orzekł w jego przypadku o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności,
na podstawie dyscyplinarnego orzeczenia SK za czyn, który jest
nie do pogodzenia z wykonywaniem funkcji sędziego Sądu Konstytucyjnego albo jeżeli SK stwierdził, że sędzia nie uczestniczył w

21 Por. też ACT OF THE NATIONAL COUNCIL OF THE SLOVAK REPUBLIC of January 20, 1993 on the Organisation of the Constitutional Court of the
Slovak Republic, on the Proceedings before the Constitutional Court and the
status of its Judges, https://www.ustavnysud.sk/o-ustavnom-sude-slovenskejrepubliky
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pracach SK dłużej niż przez rok, albo jeżeli utracił on prawo wybieralności do Rady Narodowej22.
Zakończenie
Podsumowując, można stwierdzić, że współczesne sądownictwo konstytucyjne w ramach demokratycznego systemu politycznego wchodzi w skomplikowane relacje z innymi władzami.
Kontroluje ono bowiem działalność organów państwowych. Polega to nie tylko na kontroli uchwalanych przepisów prawa, ale także na rozpatrywaniu skarg konstytucyjnych i egzekwowaniu odpowiedzialności konstytucyjnej, badaniu prawidłowości powoływania organów państwowych czy wreszcie na orzekaniu co do
kompetencji prawotwórczych czy też rozstrzyganiu sporów kompetencyjnych.
Te problemy są wspólne dla analizowanych polskiego Trybunału Konstytucyjnego i słowackiego Sądu Konstytucyjnego. Analiza
prawno-porównawcza wskazała na bardzo zbliżoną konstrukcję
prawną. W obu przypadkach główne funkcje tych sądów związane
są z badaniem zgodności aktów prawnych z konstytucją oraz innymi
aktami, np. międzynarodowymi oraz rozpatrywanie skarg podmiotów uprawnionych, w tym osób fizycznych i prawnych o naruszenie
praw podstawowych i wolności. Kontrola dokonywana przez oba
sądy ma charakter skoncentrowany (jako jedyny bada i rozstrzyga o
konstytucyjności norm prawnych), następczy (nie rozpatruje projektów) oraz komplementarny (dokonuje zarówno kontroli abstrakcyjnej, jak i związanej z konkretnym sporem prawnym). Wyjątkiem są
umowy międzynarodowe, których zgodność z innymi aktami mogą
trybunały sprawdzić przed ich ratyfikacją. Od rozstrzygnięć sądów
konstytucyjnych w Polsce i na Słowacji nie przysługuje środek odwoławczy. Ten element decyduje o silnej legitymacji sądów konstytucyjnych w Polsce i na Słowacji. Ich decyzje zmuszają organy państwa do właściwej reakcji i przywrócenia stanu prawnego, którego
ramy określa Konstytucja.

G. Chmielewski, System konstytucyjny Słowacji, Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 2014, s. 91.
22
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Streszczenie
W każdym demokratycznym państwie prawa sądy konstytucyjne zajmują się kontrolą zgodności z konstytucją aktów prawnych.
W efekcie sądy konstytucyjne głęboko ingerują w proces stanowienia
prawa. W artykule dokonano analizy prawno-porównawczej wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej w zakresie roli Trybunału
Konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawnym. Zdecydowano się na porównanie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce na tle rozwiązań obowiązujących na Słowacji. Analiza
ta wskazała, że oba trybunały mają podobne zadania, które polegają
nie tylko na kontroli uchwalanych przepisów prawa, ale także na
rozpatrywaniu skarg konstytucyjnych i egzekwowaniu odpowiedzialności konstytucyjnej, badaniu prawidłowości powoływania organów państwowych czy wreszcie na orzekaniu co do kompetencji
prawotwórczych czy też rozstrzyganiu sporów kompetencyjnych.
Ważne jest to, że w obu krajach od rozstrzygnięć sądów konstytucyjnych w Polsce i na Słowacji nie przysługuje środek odwoławczy.
Ten element decyduje o silnej legitymacji sądów konstytucyjnych w
Polsce i na Słowacji. Ich decyzje zmuszają organy państwa do właściwej reakcji i przywrócenia stanu prawnego, którego ramy określa
Konstytucja.
Słowa kluczowe: Trybunał Konstytucyjny, prawo konstytucyjne, Polska, Słowacja
Abstract
In each democratic state under the rule of law constitutional
tribunals control whether legal acts comply with the constitution.
As a result, constitutional tribunals intervene deeply in the legislation process. The paper presented a legal and comparative analysis of selected Visegrad Group countries in the scope of Constitutional Tribunal’s role in a democratic state under the rule of law.
The author chose to compare the functioning of the Constitutional
Tribunal in Poland against the solutions applicable in Slovakia.
The analysis indicated that both tribunals have similar tasks not
only consisting in controlling the resolved laws, but also in
processing constitutional claims and exercising constitutional re332

sponsibility, examining the correctness of appointing government
bodies and, finally, adjudicating on rulemaking competences or
settling competence disputes. It is important that decisions of constitutional tribunals cannot be appealed against either in Poland or
in Slovakia. The latter element decides on strong legitimacy of
constitutional tribunals in Poland and in Slovakia. Their decisions
force state authorities to appropriate response and restore the legal condition within the frameworks determined by the Constitution.
Key words: Constitutional Tribunal, constitutional law, Poland, Slovakia.
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Kinga Solewicz

Grupa Wyszehradzka – geneza
1. Wprowadzenie
Artykuł, zatytułowany Grupa Wyszehradzka – geneza chciałabym poświęcić sposobowi powstawania i rozwojowi nieformalnego zrzeszenia czterech państw: Polski, Węgier, Słowacji, oraz
Czech. Zaprezentuję to zagadnienie przedstawiając czynniki, które złożyły się na zawiązanie sojuszu między państwami Europy
Środkowej. Nakreślę również jak obecnie wygląda współpraca w
obrębie Grupy Wyszehradzkiej i na ile zrzeszenie międzypaństwowe wywiązało sięz początkowych założeń i celów.
Bogusław Dunaj podaje, że grupa to: Ludzie połączeni jakąś
więzią (społeczną, narodowościową, ideologiczną, etniczną, także wspólną pracą, zainteresowaniami, celem itp.); wspólnie wykonujący określone
zadania; zbiorowość, zespół1.
Podana definicja wskazuje, iżludzie należący do danej grupy
zawsze powiązani są jakimiś więziami. Grupa Wyszehradzka
skupia właśnie takich członków, którzy połączeni są wspólnymi
celami, ideologiami, oraz wspólną pracą. Pojęcie „Grupa Wyszehradzka” jest obiegowym sformułowaniem, które zostało upowszechnione przez dziennikarzy i polityków. Jan Przewłocki pisze, że termin ten:
Stanowi rodzaj skrótu myślowego oznaczającego kilka państw, które 15 lutego 1991 roku podpisały w Wyszehradzie deklarację o wzajemnej
współpracy w dążeniu do integracji europejskiej, a właściwie do wspólnego działania w kierunku wejścia do struktur gospodarczych, politycznych i militarnych zachodniej Europy2.

1 Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Wydawnictwo Wilga,
[b.m.] 2005, s. 165.
2 Jan Przewłocki, Historyczne doświadczenia współpracy państw Grupy Wyszechradzkiej (Zarys problemu), [w:] Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej.
Nadzieje i realia, pod red. Jan Przewłocki, Barbara Osadnik, Katowice 1995, s. 9.
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Grupa Wyszehradzka jest to nieformalne zrzeszenie kilku
państw Europy Środkowej, które zawiązały sojusz, by móc razem
współpracować i realizować plany i kolejne cele, które łączyły i
łączą te państwa nadal.
2. Próby nawiązywania współpracy po 1989 roku
Koniec 1989 roku przyniósł fundamentalny przełom w stosunkach europejskich. Polityka przebudowy i jawności Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich, a także przemiany ustrojowe w Polsce i na Węgrzech wywołały reakcję również w pozostałych państwach Europy Środkowowschodniej. W wyniku tego
fala Jesieni Ludów złamała system komunistyczny na tym obszarze. Władzę w poszczególnych krajach przejęły siły niesocjalistyczne. Państwa te proklamowały przebudowę ustroju gospodarczego i politycznego, oraz zmianę celów polityki zagranicznej.
Dotychczasowykurs proradziecki zastąpiłaorientacja prozachodnia. W praktyce wyraziło się to dążeniem do likwidacji struktur
Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
Udało się to zrealizować w 1991 roku. Kolejnym dążeniem było
uzyskanie stowarzyszenia, a następnie członkostwa w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, jak również chciano zapewnienia
o gwarancji bezpieczeństwa ze strony NATO. O ile w procesie
wyzwalania się spod dominacji ZSRR państwa Europy Środkowowschodniej działały razem, to o tyle politykę zbliżenia się do
Zachodu każde z państw podjęło samodzielnie. Kraje te w początkowej fazie wyzwolenia spod wpływów realnego socjalizmu działały na własną rękę, ponieważ każde z nich chciało być tym
pierwszym, które zintegruje się z Zachodem. Polska, Węgry oraz
Czechosłowacja wówczas były przekonane o swojej indywidualnej sile, jednak bardzo szybko okazało się, że współpraca lepiej im
się opłaciła.3.

M. Szczepaniak, Państwa Wyszehradzkie. Systemy polityczne, gospodarka,
współpraca, Poznań 1996, s. 5.
3
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W tym czasie, równolegle z powyższymi procesami, zrodziło
się zjawisko o nazwie „nowy regionalizm”4. Głównym motywem
„nowego regionalizmu” stało się dążenie do zlikwidowania podziałów istniejących wówczas w Europie. Kraje środkowoeuropejskie, czyli Polska, Węgry i Czechosłowacja przejawiały znaczną
aktywność w owym ruchu regionalnym. Chodziło tu bowiem o
znalezienie wspólnych cech, czy to kulturowych, historycznych,
społecznych, czy gospodarczych, aby razem połączyć swe siły i
współpracować. Państwa postkomunistyczne mające wspólne doświadczenia i obawy przed przyszłością wykazały dużą inicjatywę w tworzeniu wspólnoty, która miała pomóc zbliżyć się do Zachodu. Jednocześnie – jak pisze Grażyna Bernatowicz5 – kraje te
wykazywały potrzebę mocno akcentowanej indywidualności i
odrębności.
„Nowy regionalizm” przejawiał się w trzech obszarach aktywności. Pierwszym była współpraca państw adriatyckodunajskich, czyli Włoch, Austrii, Węgier i Jugosławii, zapoczątkowana w listopadzie 1989 r. W maju 1990 r. do grupy dołączyła
Czechosłowacja („Pentagonale”), a dwa miesiące później, tego
samego roku – Polska („Heksagonale”). Natomiast w 1992 r. skład
grupy powiększył się o kolejne kraje: Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, oraz Słowenię, i tym samym ugrupowanie przyjęło nazwę Inicjatywy Środkowoeuropejskiej6.
Drugą strefą wzmożonej aktywności politycznej stał się teren
państw basenu bałtyckiego. Współpraca ekologiczna w 1973 r., zwołanie konferencji szefów rządów krajów regionu bałtyckiego w 1990
r., przyjęcie deklaracji Morza Bałtyckiego w tym samym roku, zorganizowanie konferencji miast nadbałtyckich we wrześniu 1991 r.,
oraz powołanie Związku Miast Bałtyckich w skutek konferencji to
przejawy ogromnej chęci współpracy. Znaczną rolę w kształtowaniu
R. Zięba, „Nowy regionalizm” w Europie a Polska, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1-2/1992, s. 25-44.
5 G. Bernatowicz, Od Pentagonale do Heksagonale, „Sprawy Międzynarodowe”
nr 12/1991, s. 27, 30.
6 R. Zięba, „Nowy regionalizm” w Europie a Polska, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1-2/1992, s. 25-44.
4
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owej wspólnoty odegrała Polska7. Marian Szczepaniak8 pisze, że rezultatem tych wszystkich działań było powołanie Rady Państw Morza Bałtyckiego. Miało to miejsce 6 marca 1992 r.
Trzeci typ aktywności dyplomatycznej „nowego regionalizmu” wyraził się koncepcją zacieśnienia współpracy w trójkącie
Praga-Warszawa-Budapeszt. Była to czechosłowacka inicjatywa,
która miała na celu wzmocnienie skutkujące wejściem do ugrupowania adriatycko-dunajskiego. Koncepcja ta doprowadziła do
utworzenia Trójkąta Wyszehradzkiego w 1991 roku9.
Trójkąt Wyszehradzki10 dziś określany Grupą Wyszehradzką, albo po prostu państwami wyszehradzkimi, nazywany jest
również Czworokątem Wyszehradzkim. Ta ostatnia nazwa pojawiła się w skutek rozpadu CSRF na dwa samodzielne, odrębne
kraje, ale o tym w dalszej części artykułu.
3. Geneza Grupy Wyszehradzkiej
Współpraca w obrębie Grupy Wyszehradzkiej, nie byłaby
możliwa, gdyby nie przełomowy rok 1989. W tym to bowiem roku
upadł komunizm i państwa Europy środkowowschodniej mogły
zacząć same o sobie stanowić. Ich pragnienie zbliżenia się do Zachodu było ogromne, dlatego też potrzebne były szeroko idące
zmiany w strukturach państw. Polska, Czechosłowacja, oraz Węgry, czyli państwa pokomunistyczne zaczęły szybko działać, bojąc
się o swoją niepewną wówczas przyszłość. Dobrze się stało, że
przedstawiciele rządu tych krajów widzieli szansę na lepsze jutro
we współpracy. Czołowi politycy Czechosłowacji, Węgier i Polski
w niedługi czas, bo już w 1990 r. zapowiedzieli politykę zbliżeniamiędzy sobą.

Ibidem.
M. Szczepaniak, Państwa Wyszehradzkie. Systemy polityczne, gospodarka,
współpraca, Poznań 1996, s. 6.
9 R. Zięba, „Nowy regionalizm” w Europie a Polska, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1-2/1992, s. 25-44.
10 M. Szczepaniak, Państwa Wyszehradzkie. Systemy polityczne, gospodarka,
współpraca, Poznań 1996, s. 6.
7
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Coraz częściej w mediach dawało się usłyszeć zapewnienia o
przyjaźni międzypaństwowej, o budowaniu wspólnej przyszłości
państw Europy środkowowschodniej. Jednak to dzięki inicjatywie
Vaclava Havla, który był ówczesnym prezydentem Czechosłowacji, doszło do współpracy między Polską, Węgrami, a Czechosłowacją.Jego przemówienie podczas wizyty rządowej w Warszawie
25 stycznia 1990 roku było deklaracją współpracy, a brzmiało ono
następująco:
Wspólne lata analogicznych losów i podobnej walki o podobne ideały powinny dziś zrodzić prawdziwą przyjaźń i wzajemny szacunek. Z
tej rzeczywiście autentycznej przyjaźni, opartej na dobrym zrozumieniu
losu, jaki nam wspólnie został narzucony, ze wspólnej nauki, jaką z tego
wyciągnęliśmy, a zwłaszcza ze wspólnych ideałów, jakie nas łączą, powinna też wyrastać naprawdę dobra koordynacja naszej polityki w procesie, który Wy i my nazywamy powrotem do Europy. W tej dziedzinie
powinniśmy jak najściślej koordynować swe wysiłki również z Węgrami
(…). Po raz pierwszy mamy przed sobą realna szansę historyczną, by
czymś sensownym wypełnić wielką polityczną próżnię, jaka powstała w
Europie Środkowej po rozpadzie monarchii habsburskiej. Mamy szansę
zmienić wianuszek państw europejskich (…) w szczególny zespół, który
mógłby się zbliżać do bogatszej Europy Zachodniej nie jako ubogi krewny
(…). Obudziliśmy się, więc musimy obudzić i tych, którzy na Zachodzie
przespali nasze przebudzenie. Zaś tym lepiej uda nam się wykonać to
zadanie, im bardziej razem będziemy działali11.
Bardzo podobną deklarację prezydent Czechosłowacji złożył
podczas oficjalnej wizyty w Budapeszcie 26 stycznia 1990 r. Inicjatywa Vaclava Havla była spowodowana chęcią osiągnięcia sukcesu nowych czechosłowackich władz. Te same źródła zainteresowań dotyczyły zarówno Polski, jak i Węgier. Postulat przekształcenia Europy Środkowowschodniej w „fenomen polityczny” był
zapowiedzią nowego aliansu12.
11 M. Szczepaniak, Państwa Wyszehradzkie. Systemy polityczne, gospodarka,
współpraca, Poznań 1996, s. 87, (przytoczony fragment wypowiedzi V. Havla za:
„Rzeczpospolita” 27-28 I 1990).
12 M. Szczepaniak, Państwa Wyszehradzkie. Systemy polityczne, gospodarka,
współpraca, Poznań 1996, s. 87-88.
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Za sprawą Havla 9 kwietnia 1990 r. w Bratysławie został
zwołany szczyt trzech państw, gdzie zostały przedstawione poglądy i główne problemy międzypaństwowe. Dyskusja oscylowała wokół dziesięciu punktów przedstawionych przez Havla. Dotyczyły one: ustalenia nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa w
Europie i przekształcenia paktów wojskowych, koordynacji działań w staraniach o uczestnictwo w EWG i Radzie Europy, przyjęcia wspólnego stanowiska wobec RWPG i Układu Warszawskiego, współpracy w dziedzinie ekologii, kultury, ekonomii, polityki
i bezpieczeństwa, gwarancji dla mniejszości narodowych, przestrzegania praw człowieka, potępienia Chin za wydarzenia na
placu Niebiańskiego Spokoju, odpowiedzialności za rozwój Trzeciego Świata, oraz poparcia dla programu odnowy w ZSRR13.
Po szczycie w Bratysławie wszystkie trzy państwa podjęły
negocjacje w sprawie zorganizowania następnego szczytu. Negocjacje te zostały ukończone podczas zebrania ministrów spraw
zagranicznych 21 stycznia 1991 r. w Budapeszcie, czego skutkiem
było zwołanie drugiego spotkania państw Polski, Węgier i CSRF.
Odbyło się ono w dniach 12 – 15 lutego 1991 r. w dwóch węgierskich miastach: Budapeszcie i Wyszehradzie. Ostatniego dnia spotkania, tj. 15 lutego 1991 roku w Wyszehradziedoszło do podpisania„Deklaracjio współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i
Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej”. Miejscem ratyfikowania tego
dokumentu było miasto Wyszehrad, wybrane celowo, ponieważ
miało ono nawiązywać do spotkań królów tychże państww Wyszehradzie w 1335, oraz w 1338 roku. Składając podpis pod deklaracją wszystkie trzy strony oświadczyły, iż podobieństwo krajów
ukształtowane na przestrzeni minionych wieków wyznacza krajom Węgier, CSRF i Polski zbieżne cele, a mianowicie:
• pełne przywrócenie niezależności państwowej, wolności i
demokracji;

M. Szczepaniak, Państwa Wyszehradzkie. Systemy polityczne, gospodarka,
współpraca, Poznań 1996, s. 88.
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• likwidację wszystkich istniejących gospodarczych, duchowych i społecznych przejawów systemu komunistycznego;
• budowę nowoczesnego państwa prawa, demokracji parlamentarnej, poszanowanie praw człowieka, oraz jego zasadniczych
wolności;
• stworzenie systemu rynkowego;
• całkowite włączenie się w europejski system gospodarczy,
polityczny i system prawodawstwa, oraz bezpieczeństwa14.
Na spotkaniu w Wyszehradzie ustalono zasady przyszłej
współpracy pomiędzy krajami i dano zapewnienie, iż na arenie
międzynarodowej Polska, Węgry, oraz Czechosłowacja będą wzajemnie wspierać swoje dążenia.
Następne spotkanie państw Trójkąta odbyło się 5 – 6 października 1991 roku w Krakowie, ponieważ musiały zostać ustalone następne cele. Do tej pory udało się już rozwiązać Układ
Warszawski, orazRadę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, natomiast Związek Radziecki wycofał swe wojska z CSRF i Węgier, a z
Polski rozpoczął ich wycofywanie. Cel wstąpienia do Rady Europy również został osiągnięty. Węgry zostały przyjęte 6 listopada
1990 r, Czechosłowacja 21 lutego 1991 r., natomiast Polska była w
trakcie finalizowania członkostwa (faktycznie do struktur Rady
Europy dołączyła 26 listopada 1991 r.). Dlatego też, Trójkąt Wyszehradzki widząc powodzenie we współpracy, postanowił określić kolejne cele. Z tego powodu 6 października 1991 r. została
przyjęta „Deklaracja Krakowska”, gdzie zapowiedziano: rozbudowę stosunków z Sojuszem Atlantyckim, z Unią Europejską, z
NATO, oraz starania o stowarzyszenie z EWG. Przywódcy trzech
państw wyrażając niemałe zaniepokojenie kryzysem jugosłowiańskim, postanowili również, że wyślą do Jugosławii międzynarodowe siły pokojowe15.
Pod koniec roku 1991 miały miejsce bardzo ważne wydarzenia dla Trójkąta Wyszehradzkiego. Po pierwsze starania Węgier,
CSRF i Polski o stowarzyszenie z EWG zakończyły się sukcesem.
Ibidem, s. 90.
M. Szczepaniak, Państwa Wyszehradzkie. Systemy polityczne, gospodarka,
współpraca, Poznań 1996, s. 91.
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Po drugie rozpadł się wreszcie Związek Radziecki i w zamian niego powstała Wspólnota Niepodległych Państw16.
Do czwartego szczytu państw Trójkąta doszło w Pradze 6
maja 1992 roku. Przyjęta wtedy deklaracja stwierdza, że Polska,
Węgry, oraz Czechosłowacja dalej będą współpracowały, czego
efektem będzie utworzenie współpracy transgranicznej, strefy
wolnego handlu, a także tworzenie warunków dla kontaktów
między obywatelami. Deklaracja praska jest ostatnią deklaracją
tego typu państw Trójkąta, ponieważ od czerwca 1992 roku. rozpoczął się proces rozpadu CSRF na dwa państwa, zakończony
początkiem roku 199317. Od tego momentu Grupa Wyszehradzka
liczyła już nie trzech, a czterech członków. Trójkąt Wyszehradzki
został przemianowany na Czworokąt Wyszehradzki, od tej pory
łącząc współpracą państwa Polski, Węgier, Czech i Słowacji.
Po rozpadzie Czechosłowacji nastał dla Grupy Wyszehradzkiej trudny czas, spowodowany licznymi problemami, które na
szczęście udało się grupie pokonać i dalej razem współpracować.
Zastój we współpracy jaki miał miejsce, był spowodowany m.in.:
1) rosnący przekonaniem władz Republiki Czeskiej, że wysiłkiem
indywidualnym szybciej aniżeli zbiorowym osiągną one stawiane sobie
cele; 2) zaostrzeniem stosunków między Węgrami a Słowacją na tle sytuacji mniejszości węgierskiej na Słowacji oraz sporu wokół budowy tamy i
kompleksu hydroenergetycznego Gabczikovo-Nagymaros; 3) nieufnością
pozostałych partnerów wobec Polski, która zdawała się narzucać im swe
przodownictwo w Grupie, co szczególnie uwidoczniło się w końcu 1993
r. i pierwszych dniach 1994 r. w akcjach dyplomatycznych i propagandowych wobec amerykańskiego programu „Partnerstwa dla pokoju”18.
Grupa Wyszehradzka przezwyciężając wewnętrzne trudności i nieporozumieniazałagodziła międzypaństwowe niesnaski,
zapewniając jesienią 1995 roku o wyrzeczeniu się rywalizacji. Państwa te zapewniły się o wzajemnym poparciu w starach wejścia
do struktur NATO, oraz Unii Europejskiej. Stałym punktem rozIbidem, s. 92.
Ibidem, s. 92-93.
18M. Szczepaniak, Państwa Wyszehradzkie. Systemy polityczne, gospodarka,
współpraca, Poznań 1996, s. 93.
16
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mów Czworokąta Wyszehradzkiegi stała się współpraca w ramach CEFTA(Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym
Handlu)19.
Państwa Polski, Węgier, Czech i Słowacji widząc „grę na
zwłokę” Unii Europejskiej, oraz NATO ożywiły swe stosunki dyplomatyczne, widząc jedyną szansę na osiągniecie sukcesu w jedności państw wyszehradzkich. Kraje należące do Grupy Wyszehradzkej zdały sobie sprawę, iż razem są w stanie zorganizować
wspólny nacisk na UE, od której oczekiwały jasnej odpowiedzi,
kiedy jej struktury zostaną poszerzone o kolejne kraje. Ponadto
państwa wyszehradzkie czekały już wystarczająco długo, aby Sojusz Północnoatlantycki objął je parasolem bezpieczeństwa, dlatego też, postanowiły wspólnie działać20.
Jednakże prawdziwa reaktywacja Grupy Wyszehradzkiej
nastąpiła dopiero pod koniec 1998 r. Generalnie spotkania wyszehradzkie w latach 1993–1998 odbywały się bardzo nieregularnie, a na samych spotkaniach nie wychodzono poza sferę deklaracji. Państwa skoncentrowane były na integracji euroatlantyckiej,
angażując w pierwszym rzędzie ministerstwa obrony. Dopiero po
podpisaniu Paktu Północnoatlantyckiego w 1997 r., oraz po zaproszeniu przez Unię Europejską do negocjacji nad przystąpieniem
do jej struktur: Polski, Czech i Węgier w 1998 r., a Słowacji w 2000
r., na powrót zbliżyły te kraje21.
Grupa Wyszehradzka od tego czasu, postanowiła wspólnie
działać i mimo czasowych problemów, robi to w dalszym ciągu.
Po dzień dzisiejszy państwa Polski, Czech, Węgier i Słowacji ściśle
współpracują, ponieważ lepiej realizować dane cele i zamierzenia
w grupie, niż w pojedynkę. Więcej można osiągnąć mając za sobą
kilku sojuszników, niż działać samemu, jest to znana prawda, do
której państwa wyszehradzkie się stosują.
Ibidem, s. 137.
Ibidem, s. 212.
21 Biuro spraw międzynarodowych i Unii Europejskiej, Informacja na temat
Grupy Wyszehradzkiej, 2012, (online) WWW:
http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/102/plik
/inf_wyszegrad.pdf (dostęp 12.06.2016).
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4. Oblicze Grupy Wyszehradzkiej – 25-lecie
Obecnie, bo w 2016 roku, obchodząc 25-lecie istnienia Grupy
Wyszehradzkiej, współpraca między państwami członkowskimi
układa się bardzodobrze. Wspólne cele i dążenia łączą państwa
Czech, Słowacji, Polski i Węgier, mimodzielącej ich czasem różnicyzdań. Pojawiające się nieporozumienia są łagodzone na bieżąco,
ponieważ patrząc na wspólną historię członków grupy, zgoda i
wspólne działanie opłaciło się. Bez najmniejszego zastanowienia
można rzec, iż gdyby nie owa wspólnota, to państwa te, nie osiągnęłyby tego, co im się udało osiągnąć. Cele, jakie postawiła sobie
Grupa Wyszehradzka na samym początku, po przełomie 1989 r.,
zostały zrealizowane, czyli:
• zbudowanie demokratycznych państw prawnych oraz podwalin
pod nowoczesne społeczeństwa obywatelskie,
• stworzenie nowoczesnych systemów ekonomicznych o gospodarce
rynkowej,
• podjęcie – w nowych warunkach – opartej na zasadach dobrowolności, wzajemnie korzystnej współpracy politycznej i ekonomicznej22.
Członkowie Grupy Wyszehradzkiej zrealizowali również tak
ważne cele jak wejście do struktur NATO, oraz Unii Europejskiej.
Dnia 16 grudnia 1997 r. ministrowie spraw zagranicznych Rady
Północnoatlantyckiej podpisali oczekiwane od dawna protokoły o
przystąpieniu Polski, Węgier i Czechdo Paktu Północnoatlantyckiego. Słowacja dołączyła później na skutek zbyt wolnych przemian politycznych. Natomiast 1 maja 2004 r. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja (razem z Estonią, Łotwą, Cyprem, Maltą, Słowenią,
oraz Łotwą) stały się członkami Unii Europejskiej. W roku akcesji
do UE premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się, aż
cztery razy. W Deklaracji podpisanej 12 maja 2004 r. w Kromieryżu23w sprawie współpracy państw wyszehradzkich, po ich przy-

22 M. Szczepaniak, Państwa Wyszehradzkie. Systemy polityczne, gospodarka,
współpraca, Poznań 1996, s. 7.
23 Biuro spraw międzynarodowych i Unii Europejskiej, Informacja na temat
Grupy Wyszehradzkiej, 2012, (online) WWW:
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stąpieniu do Unii Europejskiej członkowie stwierdzają z pełną
satysfakcją, że:
„kluczowe cele zawarte w Deklaracji Wyszehradzkiej z 1991 r. zostały osiągnięte” i deklarują „determinację do dalszego rozwoju współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, jako państw członkowskich Unii
Europejskiej i NATO.” (…) „Państwa Grupy Wyszehradzkiej postrzegają swoje przystąpienie do Unii Europejskiej i NATO jako ważny krok w
kierunku ponownego zjednoczenia Europy oraz jako historyczny kamień
milowy na drodze ich demokratycznych przemian, działań na rzecz integracji i wzajemnej współpracy. Integracja krajów Grupy Wyszehradzkiej
w ramach europejskich i euroatlantyckich struktur otwiera nowe możliwości i stawia nowe wyzwania dla ich dalszej współ- pracy w kwestiach
będących przedmiotem ich wspólnego zainteresowania. Współpraca
państw Grupy Wyszehradzkiej będzie nadal koncentrować się na działaniach i inicjatywach regionalnych, mających na celu wzmocnienie tożsamości regionu Europy Środkowej. W związku z tym ich współpraca
będzie się opierać na konkretnych projektach, jak też utrzyma swój elastyczny i otwarty charakter.” (…)24.
Obecnie, do spotkań premierów państw wyszehradzkich dochodzi co pół roku. Przeważnie są to miesiące: czerwiec i grudzień. Natomiast spotkania prezydentów odbywają się co roku,
najczęściej we wrześniu, a przewodniczących parlamentów w
czerwcu. Mechanizmy tych spotkań zostały ustalone w 1999 r.,
kiedy to odbyły się kolejne wybory na Węgrzech, Słowacji i Czechach. Od tego czasu, kiedy ustalono regularne spotkania w ramach grupy wyszehradzkiej, na zebraniach omawiana jest nie tylko wspólna polityka zagraniczna, ale także wzajemne relacje między tymi państwami. Polska, Węgry, Słowacja i Czechy reprezentują bardzo zbliżone poziomy rozwoju gospodarczo-społecznego,
oraz kulturowego, dlatego też, zajmują one bardzo podobne stahttp://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/102/plik
/inf_wyszegrad.pdf (dostęp 12.06.2016).
24 Biuro spraw międzynarodowych i Unii Europejskiej, Informacja na temat
Grupy Wyszehradzkiej, 2012, (online) WWW:
http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/102/plik
/inf_wyszegrad.pdf (dostęp 12.06.2016).
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nowiska na arenie międzynarodowej. Widać to bardzo wyraźnie,
po ostatnich wydarzeniach, jakie miały miejsce w Europie. Dobrym ku temu przykładem jest różnica zdań między Europą Zachodnią, a państwami wyszehradzkimi na temat uchodźców z
Syrii. Europa Zachodnia prowadzi politykę otwartości względem
imigrantów i z tego powodu chce narzucić pozostałym członkom
Unii Europejskiej obowiązkowe kwoty przyjmowania uciekinierów z Syrii. Państwa Wyszehradzkie są przeciwne tejże polityce
Zachodu, tłumacząc, iż nie jest to rozwiązanie problemu. Grupa
Wyszehradzka wyraża jedno zgodne stanowisko, że nie można
rozlokować „na siłę” imigrantów we wszystkich państwach Europy. Zdaniem Czworokąta Wyszehradzkiego należy pomóc potrzebującym tam, na miejscu, a przede wszystkim spróbować
rozwiązać tamtejsze konflikty. Wzajemne poparcie względem
członków Grupy Wyszehradzkiej widać ponadto w wspieraniu się
na arenie międzynarodowej. Węgry popierają Polskę i jej wewnętrzne polityczne zmiany na przekór reszty Europy Zachodniej
i odwrotnie.
Członkowie Grupy Wyszehradzkiej połączeni wspólną historią i ciężkimi doświadczeniami przeszłości mają podobne poglądy na przyszłość i wspólne cele, które ich łączą, dlatego też ich
współpraca jest tak bardzo cenna. Działając razem są w stanie
więcej osiągnąć i przeforsować swoich pomysłów na arenie międzynarodowej, aniżeli sami, w pojedynkę.
Streszczenie
Artykuł, zatytułowany Grupa Wyszehradzka – geneza poświęciłam sposobowi powstawania i rozwojowi nieformalnego zrzeszenia czterech państw: Polski, Węgier, Czech, oraz Słowacji. Zaprezentowałam to zagadnienie przedstawiając czynniki, które złożyły się na zawiązanie sojuszu między państwami Europy Środkowej. Nakreśliłam również jak obecnie wygląda współpraca w
obrębie Grupy Wyszehradzkiej i na ile zrzeszenie międzypaństwowe wywiązało się z początkowych założeń i celów.
Słowa kluczowe: grupa, Wyszehrad, Grupa Wyszehradzka,
geneza
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Summary
The Visegrad Group – genesis
The article entitled The Visegrad Group – genesis I have devoted to way of creation and development of informal union of
four countries: Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia. I
have presented this issue by showing factors, which contributed to
the formation of the alliance between Central European countries.
Also I outlined how it currently looks cooperation within the Visegrad Group and on how much this interstate association complied with the initial assumptions and goals.
Key words: group, Visegrad, The Visegrad Group, genesis
Bibliografia
Bernatowicz Grażyna, Od Pentagonale do Heksagonale, „Sprawy
Międzynarodowe” nr 12/1991.
Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Wydawnictwo
Wilga, [b.m.] 2005.
Przewłocki Jan, Historyczne doświadczenia współpracy państw Grupy
Wyszechradzkiej (Zarys problemu), [w:] Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Nadzieje i realia, pod red. Jan Przewłocki, Barbara Osadnik,
Katowice 1995.
Szczepaniak Marian, Państwa Wyszehradzkie. Systemy polityczne, gospodarka, współpraca, Poznań 1996.
Zięba Ryszard, „Nowy regionalizm” w Europie a Polska, „Sprawy
Międzynarodowe”, nr 1-2/1992.
Netografia:
Biuro spraw międzynarodowych i Unii Europejskiej, Informacja na
temat
Grupy
Wyszehradzkiej,
2012,
(online)
WWW:
http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/102/plik/inf_wyszegrad.pdf (dostęp 12.06.2016).

347

Tomasz Zarębski

Prawne aspekty funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej
Wstęp
Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą
współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech,
Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia,
tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej
perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Poza
kwestiami europejskimi, współpraca w ramach V4 koncentruje się
przede wszystkim na wzmacnianiu stabilności w Europie Środkowej, wymianie informacji, promocji wspólnoty kulturowej, a także
kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży. We współpracę wyszehradzką zaangażowane są liczne i
zróżnicowane podmioty: prezydenci, premierzy, ministrowie, parlamenty, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki
naukowe, uczelnie czy instytucje kultury. Jedyną w pełni zinstytucjonalizowaną formą współpracy w V4 jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF). Dlatego prawne aspekty funkcjonowania
Grupy Wyszehradzkiej nie są przedmiotem szerokich rozważań w
doktrynie. Niemniej jednak V4 posiada elementy organizacji międzynarodowej, które należy przeanalizować z prawnego punktu
widzenia.
Przed rozpoczęciem analizy prawnego funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej, przedstawię, celem wprowadzenia do rozważań, skrótową historię Grupy. Jest to niezbędne, aby lepiej zrozumieć prawnicze aspekty jej funkcjonowania.
Narodziny współpracy zwanej wyszehradzką przypadają na
początek lat 90. Podczas spotkania prezydentów Polski i Czechosłowacji oraz premiera Węgier 15 lutego 1991 roku przyjęła ona
konkretny kształt deklaracji, nazwanej od miejsca spotkania Dekla348

racją Wyszehradzką. Zdefiniowane w niej zostały główne cele
współpracy, wśród których nadrzędnym była integracja ze strukturami euroatlantyckimi. Wówczas to stwierdzono, że zbieżność celów w polityce zagranicznej, podobieństwo doświadczeń historycznych oraz bliskość geograficzna predestynują do powołania
nowego związku regionalnego, zwanego Grupą Wyszehradzką lub
Czwórką Wyszehradzką - bowiem od 1993 r. tworzą ją cztery państwa: Polska, Węgry, Czechy i Słowacja1. Podczas szczytu premierów w Krakowie (5 października 1991 r.) ustalono, że współpraca
czterech państw obejmie takie strefy, jak polityka zagraniczna, gospodarka, transport, ochrona środowiska i nauka. Podpisano wówczas tzw. Deklarację Krakowską (6 października 1991 r.), w której
m.in. jest mowa o możliwie szybkim przyjęciu umów o wzajemnej
liberalizacji handlu. Było to podwaliną powołanego do życia 1
marca 1993 r. Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (CEFTA). W większości jednak spotkania partnerów wyszehradzkich koncentrowały się na problematyce międzynarodowej oraz na wspieraniu wysiłków zmierzających do uzyskania
członkostwa krajów Grupy w strukturach euroatlantyckich2.
Inicjatywa wyszehradzka - akt woli politycznej czterech
państw - przeżywała także chwile załamania. Ideały wyszehradzkie bliskie były politykom, mniej natomiast społeczeństwom czterech państw. Naturalne różnice występujące podczas wdrażania
gospodarki wolnorynkowej powodowały, że niektórzy przywódcy
tych państw zaczęli obawiać się spowolnienia w integracji europejskiej. W efekcie, państwa wyszehradzkie w większym stopniu zaczęły między sobą rywalizować, co rozbijało spójność Grupy i rodziło przekonanie o zbędności kontynuowania tej formy współpracy. Spotkania w latach 1994-1998 odbywały się nieregularnie, nie
wychodzono poza sferę deklaracji.
Przełom nastąpił dopiero w roku 1998. Mechanizmy współpracy czwórki państw, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa,
procesu integracji z Unią Europejską i współpracy regionalnej, okaB. Góralczyk, Współpraca Wyszehradzka: geneza, doświadczenia, perspektywy, Polska
Fundacja Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1999, s. 23
2 Ibid., s. 25
1
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zały się na tyle silne i sprawdzone, że pozwoliło to pokonać trudności i rozpocząć nowy etap3. Rok 2002 udowodnił celowość i zdeterminowanie wszystkich sygnatariuszy, by poważnie potraktować
deklaracje, dzięki czemu współpraca stała się bardziej konkretna, a
kontakty nabrały tempa. Grupa Wyszehradzka zyskała na znaczeniu, wzbudzając duże zainteresowanie ze strony innych państw
regionu, które wyrażają chęć przynależenia do niej. Jednak czwórka państw zgodnie uważa, że obecnie nie ma potrzeby zastanawiania się nad formalnym rozszerzaniem Grupy, ale należy wzmocnić
istniejące i dobrze funkcjonujące mechanizmy i struktury.
Do usprawnienia współpracy przyczyniło się ustanowienie
rotacyjnej, rocznej prezydencji Grupy. Każdą prezydencję, co roku
w czerwcu, zamyka szczyt premierów Grupy Wyszehradzkiej,
podczas którego dokonuje się podsumowania działań i wyznacza
nowe cele i zadania na przyszłość. Istotną rolę odgrywają też resorty spraw zagranicznych czterech państw, które zajmują się koordynacją działań podejmowanych w ramach współpracy wyszehradzkiej - Narodowymi Koordynatorami Grupy są dyrektorzy departamentów terytorialnych ministerstw spraw zagranicznych w każdym z krajów.
Deklaracja o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej z lutego 1991 r. nie nadała współpracy wyszehradzkiej, która się dalej z niej wyłoniła charakteru
organizacji międzynarodowej, lecz formę regularnych konsultacji i
rzeczowej współpracy w tych dziedzinach, które partnerzy określą
jako potrzebne4. Utrzymane to zostało do dzisiaj. Konsekwencją
tego był brak parlamentarnej ratyfikacji kolejnych porozumień o
współpracy wyszehradzkiej, jak też brak powiązania między rządowym i parlamentarnym wymiarem tej współpracy.
Opisując Grupę Wyszehradzką, jej organizację, strukturę i
funkcjonowanie pod względem prawnym należy dokonać analizy w
Por. Ibid., s. 26
Tak też; A. Czyż, S. Kubas, Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej, Katowice
2014, s. 68
3
4
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odniesieniu do klasycznej definicji organizacji międzynarodowej.
Wyodrębnienie poszczególnych elementów pozwoli zrozumieć ten
szczególny rodzaj organizacji międzynarodowej, jaki stanowi Grupa
Wyszehradzka. Zatem zgodnie z klasycznym rozumieniem rzeczonego pojęcia, które w jest podzielane w literaturze przedmiotu, organizacją międzynarodową jest niejednorodna grupa uczestników
stosunków międzynarodowych dzieląca się pod względem statusu
prawnomiędzynarodowego na międzynarodowe organizacje rządowe (ang. International Governments Organizatons – IGOs) i
międzynarodowe organizacje pozarządowe (ang. International NonGovernment Organizatons – INGOs)5. Mianem rządowych określa
się zorganizowane przez państwo struktury utworzone w celu rozwoju współpracy. Muszą być one związkiem minimum trzech suwerennych państw, posiadać zdefiniowany cel i być powołane z mocy
umowy międzynarodowej6. Z kolei określenie międzynarodowych
organizacji pozarządowych zdefiniowano w rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych z 27 lutego
1950 jako organizacje działające w sferze stosunków międzynarodowych, które nie zostały utworzone na podstawie umowy międzynarodowej. Ponadto członkostwo w tych organizacjach z natury jest
otwarte dla zainteresowanych stron7. Ich działalność opiera się na
statutach i regulaminach, czyli aktach o charakterze wewnętrznym.
W odniesieniu do funkcji, jakie pełni Grupa Wyszehradzka,
ważne jest wskazanie podstawowych funkcji, jakie pełnią organizacje
międzynarodowe. Wojciech Morawiecki w publikacji „Funkcje organizacji międzynarodowej” wyróżnił trzy podstawowe funkcje. „Funkcja regulacyjna polega na regulowaniu postępowania państw w stosunkach międzynarodowych przez tworzenie norm i wzorców.
Funkcja operacyjna polega na bezpośrednim świadczeniu przez organizację usług za pomocą własnych decyzji, organów i środków, którymi dysponują. Funkcja kontrolna – polega na kontrolowaniu postę5 Tak też: R. Bierzanek, J. Symonides., Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. 8.
Warszawa 2008, s. 285
6 Ibid. s. 286
7Zobacz podobnie: T. Łoś-Nowak: Organizacje w stosunkach międzynarodowych.
Istota - mechanizmy działania – zasięg, Wrocław 2004. s. 165
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powania państw i ustalaniu, czy jest ono zgodne z przyjętymi zobowiązaniami”8. Niektóre organizacje pełnią także inne funkcje, np. arbitrażowe i sądowe (prowadzą działalność rozjemczą) czy zarządcze
(przykładowo Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego zarządza eksploatacją zasobów mórz i oceanów)9.
Grupa Wyszehradzka nie stanowi organizacji międzynarodowej w rozumieniu wskazanej wyżej definicji. Przede wszystkim
nie posiada zinstytucjonalizowanych struktur, form organizacji.
Jedyną formą jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Grupa nie zawiera umów z innymi organizacjami międzynarodowymi,
państwami (nie realizuje ius contrahendi). Nie ma organów przedstawicielskich, wybieranych w drodze wyborów. Niemniej jednak,
zgodnie z definicją, Grupa Wyszehradzka składa się z co najmniej
trzech suwerennych państw, zrzeszonych na podstawie umowy,
działających w celu rozwoju współpracy. Z dzisiejszej perspektywy
można ocenić, że zasadnicze cele owej współpracy zostały zrealizowane z powodzeniem. Grupa Wyszehradzka była bardzo efektywną platformą kooperacji w kwestiach związanych z aspiracjami
integracyjnymi Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Rozszerzenie NATO to wielki wspólny sukces państw sojuszniczych i kandydujących. Dzięki współdziałaniu w różnych dziedzinach Czwórka Wyszehradzka stała się widoczna na tle innych kandydatów do członkostwa w UE. Doświadczenia ze współpracy państw Grupy w całym okresie przedakcesyjnym, pozwalają przypuszczać, że nie zaniknie ona z chwilą ich wstąpienia do Unii Europejskiej.
Kapitałem Grupy Wyszehradzkiej, również w ramach UE,
stanie się nasza bliskość geograficzna i podobieństwo kulturowe,
gospodarcze oraz wspólnota interesów, wynikająca z przynależności do tego samego regionu10. Przed ugrupowaniem rysują się sfery
działania, w których wspólnie można wiele dokonać. Najważniejsze z nich to ochrona środowiska naturalnego, infrastruktura,
W. Morawiecki, Funkcje Organizacji międzynarodowych, Warszawa 1971, s. 43
Tak też W. Góralczyk, S. Sawicki., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie,
Warszawa 2011, s.89
10 Tak też: B. Góralczyk, Współpraca Wyszehradzka: geneza, doświadczenia, perspektywy, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1999, s. 31
8

9
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transport, energetyka i turystyka. Szczególne znaczenie wydaje się
mieć wspólne działanie Czwórki w promocji naszego regionu.
Ważne jest podjęcie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w
krajach członkowskich UE, aby wspierać wizerunek państw wyszehradzkich, spajających swe wysiłki nie tylko w ramach współpracy politycznej, ale tworzących także regionalną wspólnotę o
wyraźnej tożsamości kulturowej i społecznej11.
Jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej, co podkreślałem wyżej, jest Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki, posiadający swój sekretariat oraz siedzibę w Bratysławie, który, dysponując własnym budżetem w wysokości 2,4 mln
euro i strukturą, realizuje wspólne projekty w różnych dziedzinach
z udziałem zarówno instytucji rządowych, jak i pozarządowych.
Rządy Krajów Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Republika Węgierska, Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka), kierując się postanowieniami Deklaracji Wyszehradzkiej podpisanej 14
maja 1999 r. w Bratysławie, uzgodniły w dniu 9 czerwca 2000 r.
utworzenie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Dzięki powołaniu w 2000 r. Funduszu możliwe jest finansowanie
wspólnych przedsięwzięć Grupy na polu kultury, edukacji i wymiany młodzieży. W 2002 r. podjęto decyzję o utworzeniu Wyszehradzkiego Funduszu Stypendialnego. Współpraca wyszehradzka
cieszy się więc coraz większym zainteresowaniem ze strony społeczeństw czterech krajów. Umowa o powołaniu Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego z 9 czerwca 2000 r. została na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2001 r. ratyfikowana przez prezydenta 4 kwietnia 2002 r. i 4 września 2002 r. weszła w życie.
Celem Funduszu jest promowanie rozwoju współpracy między Umawiającymi się Stronami, umacnianie więzi między państwami Umawiających się Stron oraz integracja państw Umawiających się Stron z Unią Europejską; innymi słowy - promocja regionalnego współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez
wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i
oświatowych oraz inicjatyw związanych z wymianą młodzieży i
współpracą transgraniczną. Organami zarządzającymi Funduszu
11

Ibid. s. 32-33
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są Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych i Rada Ambasadorów. Organem wykonawczym Funduszu jest Dyrektor Wykonawczy, a organem administracyjnym - Sekretariat Funduszu. Kraje
Grupy Wyszehradzkiej obejmują przewodnictwo kolejno, zgodnie
z angielskim porządkiem alfabetycznym. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zarządza swoimi zasobami zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Cały budżet składa się z
dwóch części określających środki na działania związane z finansowaniem projektów i z działalnością Sekretariatu Funduszu.
Funkcjonowanie Funduszu regulowane jest przez załączony
do umowy Statut. Umowa o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego składa się z sześciu artykułów, w których
określone zostały podstawowe zasady funkcjonowania grupy12.
Artykuł trzeci owej umowy stanowi, iż umowa podlega przyjęciu
zgodnie z odpowiednim prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron i wejdzie w życie w dniu, w którym ostatni dokument jej przyjęcia zostanie przekazany do depozytu Rządowi Republiki Słowackiej, działającemu jako depozytariusz13. W dalszej
części zostały określone ramy obowiązywania umowy w odniesieniu do prawa wewnętrznego państwa stron umowy : Niniejsza
umowa będzie stosowana tymczasowo od dnia jej podpisania do
czasu jej wejścia w życie w takim zakresie, na jaki zezwala prawo
wewnętrzne Umawiających się Stron. Na podstawie umowy w roli
depozytariusza wystąpił Rząd Republiki Słowackiej, który w art.
piątym umowy został zobligowany do powiadomienia wszystkich
Umawiających się Stron o zdeponowaniu wszystkich dokumentów
przyjęcia, o dacie wejścia w życie niniejszej umowy, jak również o
wszelkich innych faktach odnoszących się do niniejszej umowy.
Ostatni – szósty art. stanowi, że wystąpienie każdej z Umawiających się Stron z Funduszu lub rozwiązanie Funduszu zgodnie ze
Statutem Funduszu oznacza odpowiednio odstąpienie tej strony od

12

Umowa o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego,
sporządzona w Štiřinie dnia 9 czerwca 2000 r.
13 Ibid. Art.3
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niniejszej umowy lub wypowiedzenie jej przez Umawiające się
Strony.
Statut stanowiący załącznik do umowy określa w dziesięciu
rozdziałach i 46 artykułach organizację, strukturę Funduszu. Jako
cele i zadania statut na początku wymienia: przyczynianie się do:
rozwoju bliższej współpracy między Umawiającymi się Stronami;
umacniania więzi między Państwami Umawiających się Stron; integracji Państw Umawiających się Stron z Unią Europejską14. Cele
Funduszu są realizowane poprzez finansowe wspieranie działań,
zwłaszcza w następujących dziedzinach: popierania i rozwoju
współpracy kulturalnej, popierania i rozwoju wymiany naukowej,
badań i współpracy w dziedzinie edukacji między Umawiającymi
się Stronami, popierania i rozwoju wymiany młodzieży, popierania i
rozwoju współpracy przygranicznej. Współpraca w tych dziedzinach pomiędzy Umawiającymi się Stronami regulowana innymi
umowami międzynarodowymi pozostaje bez zmian. Jako siedzibę
Funduszu art. 3 statutu wskazuje Bratysławę15. W odniesieniu do
struktury, Fundusz składa się z organów zarządzających, którymi są
Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych oraz Rada Ambasadorów. Organem wykonawczym funduszu jest Dyrektor Wykonawczy. Natomiast Sekretariat pełni funkcję organu administracyjnego.
Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych stanowią ministrowie
spraw zagranicznych Państw Umawiających się Stron bądź ich odpowiednio upoważnieni przedstawiciele. Organ ten wyznacza spośród swych członków przewodniczącego. Zmiany przewodnictwa
odbywają się zgodnie z porządkiem alfabetycznym nazw Państw
Umawiających się Stron w języku angielskim. Kadencja Przewodniczącego Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych trwa jeden rok
i nie może być przedłużona. Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych określa wysokość rocznych składek i terminy ich uiszczania przez każdą Umawiającą się Stronę, zatwierdza roczne i długoterminowe plany dotyczące działalności Funduszu, zatwierdza budżet Funduszu, sprawozdania roczne i rozliczenia budżetowe
przedstawiane przez Radę Ambasadorów a także zatwierdza zasady
14
15

Statut Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
Ibid.

355

działania Sekretariatu i może decydować o dokonaniu w nich zmian.
Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych zbiera się co najmniej
raz w roku w celu oceny realizacji zadań wynikających z niniejszego
statutu. Przewodniczący Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych określa miejsce i czas odbycia jej sesji. Zgodnie z dalszymi
przepisami statutu, Radę Ambasadorów tworzą: ambasadorzy
Państw Umawiających się Stron, akredytowani przy głowie Państwa, którego przedstawiciel aktualnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych albo ich chargé d'affairs a.i. oraz pełnomocnik Umawiającej się Strony, której
przedstawiciel sprawuje funkcję Przewodniczącego Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych. Obradom Rady Ambasadorów
przewodniczy pełnomocnik Umawiającej się Strony, której przedstawiciel aktualnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Konferencji
Ministrów Spraw Zagranicznych. Rada Ambasadorów przygotowuje programy działalności Funduszu oraz sprawozdania z ich wykonania za rok poprzedni i przedstawia je Konferencji Ministrów
Spraw Zagranicznych do akceptacji; opracowuje projekt budżetu
Funduszu oraz sprawozdanie z jego wykonania za rok poprzedni, a
następnie przedstawia Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych
do akceptacji; ustala wiążące wytyczne dla działalności Dyrektora
Wykonawczego oraz określa zasady opracowywania, przyjmowania
i realizowania projektów zgłaszanych do Funduszu, biorąc pod
uwagę zasady regulujące prawa i obowiązki Dyrektora Wykonawczego określone przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych. Dyrektor Wykonawczy jest odpowiedzialny za realizację celów Funduszu i jego sprawne działanie. Jest on upoważniony do
występowania w imieniu Funduszu. W imieniu Funduszu Dyrektor
Wykonawczy jest upoważniony przez Konferencję Ministrów Spraw
Zagranicznych do podpisania Umowy pomiędzy Republiką Słowacką a Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim. Każda z
Umawiających się Stron ma prawo do wyznaczenia swego własnego
kandydata na stanowisko Dyrektora Wykonawczego. Dyrektora
Wykonawczego powołuje Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych. Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa trzy lata i można ją
odnowić tylko raz. Dyrektor Wykonawczy odpowiada za działalność Sekretariatu oraz, zgodnie z ustawodawstwem państwa, na
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którego terytorium Fundusz ma swoją siedzibę, określa czas i warunki zatrudnienia personelu Sekretariatu według zasad przyjętych
przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych. Obowiązki Dyrektora Wykonawczego mają charakter ściśle międzynarodowy.
Wypełniając swoje obowiązki, Dyrektor Wykonawczy kieruje się
zasadami określonymi przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych i nie może przyjmować żadnych instrukcji spoza władz
Funduszu. Art. 34 statutu stanowi, że Fundusz posiada osobowość
prawną niezbędną do wypełniania zadań związanych z realizacją
swoich celów.
Bardzo ważną kwestią w toku omawiania Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego jest kwestia grantów Funduszu.
Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera
finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Można uzyskać granty na finansowanie następujących działań: współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje),
współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania), edukacja (np. seminaria, szkoły letnie), wymiana
młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci), współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch
państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy), promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi). Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich
krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji
projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o
grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może
obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.
Wnioski
o
dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne. Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 6 000
euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 80% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty
z innych instytucji/organizacji). Cztery razy do roku (1 marca, 1
czerwca, 1 września, 1 grudnia) rozpatrywana jest pomoc w postaci
tzw. „małych” grantów, ich wysokość sięga 6000 euro. Zaś dwa
razy w roku (15 marca i 15 września) Fundusz udziela dotacji w
postaci „standardowych” grantów, wysokość ich zaczyna się od
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6001 euro i z reguły nie przekracza 20 000–30 000 euro16. Wraz ze
wzrostem spełnianych przez projekt kryteriów, wzrastają jednocześnie szanse na otrzymanie środków w ramach Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego.
W odniesieniu do ewentualnego rozwoju współpracy z innymi państwami, korzystania z ius cotrahendi, prawne aspekty funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej nabiorą większego znaczenia.
Jednakże nadal na pierwszym miejscu akcentowane zostaną aspekty gospodarcze, polityczne, społeczne oraz kulturowe. Poszerzona
współpraca Czwórki Wyszehradzkiej z innymi państwami jest niezwykle korzystna. Istotna jest zwłaszcza w odniesieniu do najbliższego sąsiedztwa Grupy, która chce podejmować wspólne inicjatywy ze Ukrainą, Chorwacją, Słowenią i Litwą, a także z państwami Europy Zachodniej, w tym z krajami Beneluksu czy skupionymi
w Radzie Nordyckiej. Kraje wyszehradzkie sąsiadują z państwami
Europy Wschodniej, z którymi łączą je silne związki społeczne, gospodarcze oraz historyczne. Dzięki temu państwa Grupy Wyszehradzkiej mają praktyczne możliwości odegrania szczególniej roli
tak w tworzeniu zasad polityki Unii Europejskiej wobec tego obszaru, jak i w jej realizacji. Rozszerzenie UE wymusza bowiem konieczność wypracowania założeń współpracy Unii z krajami, które
staną się jej sąsiadami na wschodzie, tj. z Federacją Rosyjską, Białorusią, Ukrainą i Mołdawią.
W toku omawiania prawnego funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej najważniejszymi elementami są Międzynarodowy
Funduszu Wyszehradzki, który jest jedyną zinstytucjonalizowaną
formą tego podmiotu. Grupa Wyszehradzka nie jest typową organizacją międzynarodową, nie posiada cech, które wskazywałyby na
silne podobieństwo do znanych nam podmiotów prawa międzynarodowego. W pewnym sensie Grupę Wyszehradzką można określić jako szczególnego rodzaju porozumienie czterech państw,
stworzone w celu integracji, rozwoju współpracy na płaszczyźnie
gospodarczej, politycznej oraz społecznej.
Słowa kluczowe: Grupa Wyszehradzka, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Granty MFW, Statut MFW
16
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Visegrad Fund Budget. [dostęp 2016-06-11]

Summary
The Visegrád Group (V4) is an informal, regional form of cooperation between four countries of Central Europe – Poland, the
Czech Republic, Slovakia and Hungary – which are not only bound
by their direct vicinity and geopolitical conditions, but, first and
foremost, by their common history, tradition, culture and values.
The intention of forming such a group was the intensification of
cooperation in terms of both establishing state democratic structures and free-market economy and, in the longer term, participation in the process of European integration. Except for European
issues, the cooperation in the Visegrád Group (V4) shall focus primarily on strengthening stability in Central Europe, a transfer of
information, the promotion of culture community as well as cooperation in terms of culture, education and youth exchange. The
numerous and diverse entities are engaged in the cooperation in
The Visegrád Group: Presidents, both Prime and Employment Ministers, Parliaments, government institutions, non-governmental
institutions, research facilities, universities and cultural institutions.
The only form of cooperation in The Visegrád Group that is fully
institutionalised is the International Visegrad Fund (IVF). For this
reason, legal aspects concerning the functioning of The Visegrád
Group are not broadly taken into account in the doctrine. Nevertheless, V4 encompasses some elements of the international organisation, which need to be analysed for a legal point of view.
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Božena Bahledová

Úloha kolízneho opatrovníka pri rozvode s maloletým dieťaťom
Úvod
Rodina je ,,základná bunka spoločnosti“, ktorú tvorí manžel
(muž) a manželka (žena) a ich biologické poprípade adoptívne deti.
V súčasnej dobe čoraz viac rodín prechádza mnohými krízami, vďaka čomu, sa čoraz viac manželstiev stáva nefunkčnými a tak na
rad prichádza rozvod manželstva. Rozvrat vzťahu manželov sa
samozrejme prenesie do rozvratu vzťahu aj s deťmi, či už si to rozvádzajúci manželia pripustia alebo nie. Ak nie je iná cesta a rozvod
je nevyhnutný, začína sa rozvodové konanie na základe návrhu o
rozvod podaného súdu jedným z manželov.
V roku 2014 bolo predložených až 13 749 žiadostí o rozvod.
Súdy v tom istom roku rozviedlo 93,97% manželstiev, ktoré podali
žiadosť o rozvod. Z toho bolo až 61,78% manželstiev s maloletými
deťmi1. Rozvod v rodine s maloletými deťmi má niekoľko špecifík,
ktoré kladú na rozvodové konanie osobitné požiadavky.
Kto je to kolízny opatrovník a načo ho potrebujeme
Maloleté deti majú spôsobilosť len na také právne úkony,
ré sú svojou povahou primerané ich rozumovej a vôľovej vyspesti zodpovedajúcej ich veku, s čoho vyplýva, že nie sú schopné samé sa zastupovať na súde2. Z občianskeho zákona 40/1964 teda
vyplýva, že ak dieťa nie je schopné sa samo zastupovať, môže byť
v súdnych konaniach zastúpené buď zákonným zástupcom (zväčša
to býva jeden z rodičov) alebo kolíznym opatrovníkom.
Právo zastupovať maloleté dieťa zo zákona o rodine patrí
obom rodičom. Predpokladá sa, že rodičia sa dohodnú na výkone
rodičovských práv a povinností, ako i na obsahu právneho úkonu
vo vzťahu k dieťaťu. Pri bežných veciach môže za dieťa konať
1

2

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Zákon č. 40/1964. Zb. Občiansky zákonník.

363

každý z nich samostatne, nie je potrebné, aby konali spoločne. V
iných bežných veciach (napr. lekár, základná škola, nadobudnutie
nehnuteľnosti či predaj nehnuteľnosti, poskytnutie pôžičky...) je
potrebné zistiť aj stanovisko, resp. vyjadrenie druhého rodiča, teda,
či s prejavenou požiadavkou zastupujúceho rodiča súhlasí. Ak by
tento súhlas nedal, bol by dôvod na to aby rodičia dieťaťa mohli
dať návrh na súd. Súd právny úkon schváli vtedy, ak je schválenie
právneho úkonu v záujme maloletého.
Avšak pri rozvode podľa zákona o rodina 36/20053 rodič
nemôže zastupovať svoje dieťa lebo ide o ,, právne úkony, pri ktorých
by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom
alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom;
v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho
bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len
„kolízny opatrovník").“ Teda funkcia kolízneho opatrovníka prichádza do úvahy v takých prípadoch, ak by mohlo dôjsť k rozporu
záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom, alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom.
Kolíznym opatrovníkom je ten, koho v prípade možnej kolízie záujmov maloletého dieťaťa a jeho rodičov ustanovil súd maloletému dieťaťu
za zástupcu, ktorý bude maloleté dieťa zastupovať v určitom konaní alebo
pri určitom právnom úkone. Súd je povinný vždy vymedziť rozsah práv a
povinností kolízneho opatrovníka podľa účelu, pre ktorý bol opatrovník
ustanovený (viď R 45/1986). Funkcia tohto opatrovníka zaniká vykonaním úkonu, na ktorý bol opatrovník ustanovený za zástupcu maloletého
dieťaťa, alebo skončením príslušného konania, pre ktoré bol opatrovník
ustanovený maloletého zastupovať. Súdom ustanovený kolízny opatrovník
sa v rozsahu, v ktorom je oprávnený za maloleté dieťa konať, stáva zástupcom maloletého dieťaťa namiesto rodiča (rodičov); len kolízny opatrovník
je potom oprávnený a povinný maloleté dieťa v konaní zastupovať v rozsahu určenom súdom tak, aby ochrana záujmov maloletého dieťaťa bola
riadne zabezpečená bez ohľadu na prípadné záujmy niektorého z rodičov.
Záujmy toho, kto má byť ustanovený súdom za kolízneho opatrovníka, sa
nesmú stretať so záujmami dieťaťa4.

3
4
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Zákon č. 36/2005 Zákon o rodine §31 odsek 2.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 18. júla 2011, sp. zn. 7 Cdo/6/2011

Kolízny opatrovník rozhoduje a upravuje výkon rodičovských
práv a povinností, t.j. rozhoduje sa o rozvode manželstva a úprave
rodičovských práv a povinností na čas po rozvode manželstva, o
zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, do starostlivosti
jednému z rodičov, do náhradnej osobnej starostlivosti, o úprave
práv a povinností počas trvania manželstva, o zverení dieťaťa do
pestúnskej starostlivosti, o osvojení, o osvojiteľnosti, o nariadení
ústavnej starostlivosti, dedičské konanie, konanie o určenie otcovstva, zapretie otcovstva a podobne5. Kolízneho opatrovníka ustanoví maloletému dieťaťu súd. Ide spravidla o zamestnanca Úradu
práce sociálnych vecí a rodiny (orgán sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately) podľa miestnej príslušnosti maloletého dieťaťa, kde sa dieťa zdržuje, resp. kde má dieťa svoje bydlisko na základe dohody rodičov alebo iných rozhodujúcich skutočností. Proti
tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní.
Kolízny opatrovník poskytuje rodičom a maloletému dieťaťu
poradenstvo a pomoc na odstránenie alebo zmiernenie rozdielnych
záujmov. Zároveň zisťuje informácie o spôsobilosti rodičov, o možnostiach postarať sa o maloleté dieťa. Posudzuje možnosti osobnej
starostlivosti pričom prihliada na záujmy maloletého dieťaťa. Prostredníctvom vhodných metód taktiež zisťuje aj názor samotného
dieťaťa.
Funkcie kolízneho opatrovníka
Funkciou kolízneho opatrovníka je povinnosť chrániť práva a
právom chránené záujmy dieťaťa v konaní. Kolízny opatrovník pri
ochrane práv dieťaťa zohľadňuje aj názor dieťaťa k prejednávanej
veci, ak je to v jeho záujme. Podľa Dohovoru o právach dieťaťa6,
záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo
súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. Pod najlepším záujmom di5 PAVELKOVÁ, B., 2006. Ako postupovať pri rozvode – rozvodové konanie, maloleté deti, výživné, spoločný majetok, bydlisko a priezvisko, najčastejšie otázky, vzory právnych podaní
6 Dohovor o právach dieťaťa - prijatý a otvorený na podpis, ratifikáciu a pristúpenie rezolúciou Valného zhromaždenia z 20. novembra 1989
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eťaťa môžeme chápať zabezpečenie priaznivého psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa a najmä uspokojovanie jeho primárnych potrieb.
Ak sa jedná o konania, v ktorých sa rozhoduje o výkone rodičovských práv a povinností, najmä o úprave práv a povinností rodičov voči dieťaťu počas trvania manželstva alebo na čas po
rozvode manželstva, o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, o zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov,
konať v záujme dieťaťa kolíznym opatrovníkom znamená, brať do
úvahy, najmä napĺňanie potreby istoty a bezpečia vyplývajúce z
budovania citových väzieb dieťaťa k obom rodičom, pričom sa
zohľadňuje aj možná konfliktnosť rozchodu rodičov pre dieťa, konania samého, ako aj usporiadania vzťahov po jeho skončení7.
Kolízny opatrovník má povinnosť sa vyjadriť a prešetriť všetky veci týkajúce sa maloletého dieťaťa. Kolízny opatrovník sa môže
vyjadriť ústne na súdnom pojednávaní, čo sa zapisuje priamo do
zápisnice o pojednávaní. Taktiež sa môže kolízny opatrovník vyjadriť aj písomne tým, že podáva správy a vypracováva znalecké posudky napríklad z návštevy rodiny, o ktorej sa pojednáva. Navrhuje vykonať procesné dôkazy, prípadne navrhuje ďalšie dokazovanie, a taktiež navrhuje súdu, ako má vo veci rozhodnúť s prihliadnutím na záujem dieťaťa a názor dieťaťa k prejednávanej veci, ktorý súdu prezentuje.
Je potrebné aby kolízny pracovník disponoval čo najväčším
množstvom objektívnych informácií, pričom priestor na vyjadrenie
má dať obom stranám a prešetriť pomery je potrebné na oboch stranách. Okrem prešetrovania záujmov poskytuje aj odborné sociálne poradenstvo. Taktiež podľa veku dieťaťa má poskytnúť dieťaťu potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru
na vec podľa jeho rozumových a vekových možností a schopností.
Počas svojej práce sa kolízny opatrovník pracuje priamo s maloletými deťmi, kde zisťuje názory deti na danú situáciu. Treba však
podotknúť, že takéto otázky nesmú byť navodzujúce na určitú odpoveď. Taktiež musia byť prispôsobené mentálne chápanie detí. Pri
DOUGLAS, D., 2010. Beyond divorce casualties – reunifying the alinated family.
Maryland: Book network, 2010.
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rozvode je úlohou kolízneho opatrovníka zhodnotiť podmienky na
jednej a druhej strane a vyjadriť sa jasne, prečo by jeden z rodičov
nemohol mať dieťa zverené do svojej starostlivosti, resp. prečo je
vylúčená striedavá osobná starostlivosť, pričom neschopnosť rodičov dohodnúť sa, nemôže byť považovaná prioritne za prekážku.
Je potrebné mať na zreteli, že orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately je pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka oprávnený zisťovať rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery
dieťaťa, ktoré sú dôležité pri rozhodovaní súdu.
V záujme objektívneho posúdenia veci vo všetkých konaniach
týkajúcich sa starostlivosti súdu o maloleté dieťa, je dôležité zistiť
názor dieťaťa, ktorému musí byť venovaná náležitá pozornosť. Zisťovanie názoru dieťaťa priamo súdom je skôr výnimočné, a v prípade, že súd sám vypočúva dieťaťa, je dôležité, aby takéto vypočutie
dieťaťa bolo neformálne. Vtedy väčšinou zisťuje názor dieťaťa mimo
pojednávanej miestnosti, otázky kladie spôsobom, aby boli pre dieťa
čo najprijateľnejšie, samozrejme s ohľadom na jeho vek a rozumovú
vyspelosť. Názor dieťaťa môže súd zistiť aj prostredníctvom zástupcu dieťaťa. Ak súd považuje za potrebné vypočuť dieťa priamo
na súde, rozhodne o forme a spôsobe jeho vypočutia.
Medzi dôležité úlohy kolízneho opatrovníka patrí aj práca v
teréne – návšteva rodiny. Návštevu v rodine uskutočňuje kolízny
opatrovník až na uznesene súdu. Ako jediný činiteľ či subjekt, ktorý sa zúčastňuje na rozvode má poverenie zo súdu túto metódu
uskutočniť. Z čoho vyplýva, že rozvádzajúci manželia sú povinný
umožniť kolíznemu opatrovníkovi návštevu v rodine a mali by s
ním aj spolupracovať. Vďaka tejto metóde kolízny opatrovník dokáže prešetriť pomery dieťaťa, nielen bytové ale aj sociálne. Návšteva rodiny je dôležitá aj pre maloleté dieťa, lebo v jeho prirodzenom prostredí môžu maloletému dieťaťu položiť otázky, na ktoré
súd potrebuje odpoveď. V tomto prípade vzniká väčšia pravdepodobnosť, že maloleté dieťa bude menej vystresované ako v neznámom cudzom prostredí.
Práve návštevu v rodine považujú mnohý odborníci za jednu
z najstarších metód, ktorá má svoj základ v 19. storočí. V tejto me367

tóde ide o stretnutie sociálneho pracovníka (v našom prípade kolízneho opatrovníka) s rodinou v jej domácom prostredí8.
Na návštevu v rodine sa kolízny opatrovník vopred nenahlasuje aj keď z ustanovenia súdu je rodič vopred uzrozumený, že kolízny opatrovník príde k ním domov. Na návštevu do rodiny chodia vždy dvaja pracovníci. Kolízny opatrovník si všíma bytové
pomery rodičov, či je v dome elektrina, voda, či má dieťa svoju vlastnú posteľ a podobne. Taktiež v domácom prostredí kolízny opatrovník vedie s maloletým dieťaťom rozhovor. Tento rozhovor
musí byť dieťaťu prispôsobený vzhľadom k jeho veku a mentálnej
vyspelosti. Ďalej tieto otázky nesmú byť navodzujúce, typu chceš
bývať s oteckom alebo radšej s mamičkou. Všetky zistenia z návštevy v rodine sa nakoniec zdokumentujú a založia sa do súdneho
spisu. Metódu návštevy v rodine môže robiť iba kolízny opatrovník, pretože je na to poverený zo súdu.
Záver
Rozvod manželstva je veľmi traumatizujúca záležitosť o to
viac ak sa to týka aj maloletých detí. Zo zákona majú obidvaja
rodičia právo na svoje dieťa a majú v jeho mene právo rozhodovať,
pokiaľ je to v záujme maloletého dieťaťa a nestretávajú sa tu
záujmy rodičov. Pri rozvode sa záujmy rodičov ohľadne otázok
maloletých detí po rozvode ( Čo s mini bude? Je vhodná striedavá
starostlivosť...) častokrát rozchádzajú. V tomto prípade súd určí
kolízneho opatrovníka aby predišiel prípadným konfliktom
rodičov, vyhol sa osobnému nadržiavaniu jednej z rozvádzajúcich
sa strán a objektívne rozhodol v záujme maloletého dieťaťa.
Kolízny opatrovník ako jediný činiteľ má poverenie zo súdu na
oficiálne zastupovanie maloletého dieťaťa pred súdom. A taktiež je
zo súdu poverený vykonať návštevu v rodine čím dokáže prešetriť
rodinné pomery dieťaťa. Žiadny iný subjekt či činiteľ túto
právomoc nemá. Ďalej spolupracuje so súdom, znalecky sa vyjadruje k posudkom, prešetruje záujmy maloletého dieťaťa, poskytu-

EMERY, R., 2006. The Truth About Children and Divorce: Dealing with the Emotions So You and Your Children Can Thrive. America: Acid-free, 2006.
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je sociálne poradenstvo rodičom a podobne. Jeho úloha pri rozvode
je nezastupiteľná.
Abstrakt:
Cieľom príspevku je poukázať na prácu kolízneho
opatrovníka pri rozvode s maloletým dieťaťom. Je naozaj kolízny
opatrovník taký dôležitý, keď v občianskom zákone je napísané, že
maloleté dieťaťa sa môže zastupovať v niektorých veciach samé?
Inak za maloleté dieťa podľa zákona o rodine 36/2005 rozhodujú
rodičia. Tak potom aké sú úlohy kolízneho opatrovníka pri rozvode
a aké má právomoci zo zákona?
Kľúčové slová: Rozvod. Maloleté dieťa. Kolízny opatrovník.
Súd.
Abstract:
The role of guardian ad litem for divorce with a minor children
The aim of this paper is to highlight the work of guardian ad
litem for divorce with minors. Is it really so indispensable when the
civil law it is written that the minor child may represent some
merits ? Otherwise, a minor child under the Law of family 36/2005
parents make decisions . Then what is the role of guardian ad litem
for divorce and what are its powers by law ?
Keywords: Divorce, Minor child, Guardian ad litem, The
court.
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Bibiána Barabasová, Nikola Benecová

Hodnoty rodiny z pohľadu vysokoškolskej mládeže
Úvod
V trawinom vysvetlení sa mladosť považovala zaobdobie oddetstva, cez prvú skúsenosť z detstva, k zaplatenému zamestna
niuažk vytvoreniu si swojej vlastnej rodiny. Bolatotzv. "fáza prípravy nadospelosť", ktorá zahŕňala prechod zobdobiadetstva doobdobia zrelosti alebo dospelosti (Bourdie, 2002).
Táto prechodnáe tapabola prirodzeným krokom zo života detí
do života dospelých ľudí, prostredníctvom jasne zadefinovaných
fázako je základná, stredná čiprípadne vysoká škola, neskôr stále
zamestna nie a prirodzene sa ktomu pripojila aj svoja vlastná rodina. Vrámci týchto linearnych životných dráhboli dôležité rozdiely
medzi pohlaviami, čo znamenalo, žemu žisa zameriava lina prácumimo domowa a pri ženách sap red pokladalo, že si budú plni
ťúlohy ženy amatky v domácnosti. Životné dráhy, v ktorých bola
úloha spojená spohlavíma vekom, mali jasné stanovisko, Teda tzv.
Stav dospelosti Malnie koľko politických, ekonomických a sociálnych definovaných významov. Tak SA vedelo, kedy sa stal jedinec sociálne gospel maaké kroky museli mladí ľudia urobiť preto,
aby tento status dosiahli (Morán, Benedicto, 2008).
Charakteristika hodnôt
Hodnota je v sociálne psychologickom poňatí chápaná ako
miera dôležitosti a subjektívneho ocenenia. Jedinec túto mieru prisudzuje určitým veciam, symbolom, javom, iným ľuďom atď.
Hodnotové orientácie a hodnoty sú osvojovanie v procesoch socializácie a v procesoch učenia sa jedinca žiť v spoločnosti (enkulturácie). Niektoré hodnoty sú zdieľané celou spoločnosťou alebo celými skupinami. Morálne hodnoty majú trvalú platnosť, iné hodnoty sú krátkodobé a premenlivé (Průcha, Walterová, Mareš, 2003).
Z filozofického hľadiska osvojenia hodnôt znamená, vytváranie si osobného zmysle pre dané hodnotové vzťahy, schopnosť
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jedinca vnímať hodnoty. Neprítomnosť subjektívneho zmysle je
prvou prekážkou, ktorá je veľmi vážna pri ceste k reflexii hodnôt
(Dorotíková, 1999). Súčasná psychologická teória súhlasí s výrokom, že hodnota predstavuje špeciálny psychickú kategóriu, ktorá
tvorí stabilnú trvalú stavbu osobnosti, významnú pre individuálne,
historickú a sociálnu realizáciu človeka (Cakirpaloglu, 2004).
,,Hodnotou rozumieme to, čoho si jednotlivci alebo skupiny
vážia, cenia, za čo sú schopní niečo obetovať, pre čo sú ochotní niečo urobiť, prípadne za čo zaplatiť. Ak sú tieto hodnoty napĺňané,
je človek spokojný, šťastný'' (Michalová, 2007, s.16).
Existuje viac pohľadov na to, ako hodnoty kategorizovať. Morálne normy a hodnoty sú predovšetkým naučené, deti si ich osvojujú najprv od rodičov, potom učiteľov, skupín, z médií a spoločnosti všeobecne (Fontana, 2010).
,,Každá rodina má svoj hodnotový systém, ktorý ovplyvňuje správanie jednotlivých členov a vedie k voľbe určitých stratégií zvládania problémov. Ak je rodina v niektorom ohľade dysfunkčná, niektoré dôležité potreby človeka zostanú pravdepodobne neuspokojené a rodina sa pre svojich
členov stane skôr zdrojom záťaže'' (Vágnerová, 1999, s. 317).
Hodnoty teda neexistujú sami o sebe, ale tvoria určitý rebríček
(systém), ktorý si každý dokáže usporiadať podľa najdôležitejšieho k
menej dôležitému. Niektorí dávajú význam duchovným hodnotám a
iní zase materiálnym. Rebríčku hodnôt hovoríme hierarchia hodnôt.
Každý má svoju hierarchiu hodnôt, ktorá sa v priebehu života mení.
Hodnoty teda majú subjektívny ráz (Michalová, 2007).
Charakteristika rodiny a jej základné delenie
Slovo rodina je veľmi široký pojem, ktorý sa dá len ťažko a jednoznačne zadefinovať. Preto tento pojem vysvetľuje niekoľko definícií, ktoré sa na rodinu pozerajú z rôznych strán a uhlov pohľadov.
„Rodina je spoločenská skupina spojená manželstvom alebo pokrvnými vzťahmi, zodpovednosťou a vzájomnou pomocou. Funkčná rodina je
rodina, ktorá úspešne rieši problémy, je v nej priaznivá emocionálna klíma
a dochádza ku stálemu vyrovnaniu vzťahov v súlade s životným cyklom
ich členov, nahrádza skorší termín zdravá rodina. V dysfunkčnej rodine sú
narušené vzťahy alebo komunikácia a členovia si nedokážu byť blízky, na372

vzájom sa otvoriť, zverovať a u členov sa často rozvinie symptomatické
správanie, čo znamená, že jeden z členov býva obvykle označovaný za problematického. Rodina nefunkčná je rodina, ktorá zlyháva v základných
funkciách: nezaisťuje výchovu detí, nezaisťuje pocity bezpečia ich členom
ani rodine ako celku“ (Hartl, Hartlová, 2000, s.504).
V knihe Slovník sociálnej práce Matoušek (2003) definuje rodinu v užšom poňatí, v ktorom je rodina spojená putami pokrvného príbuzenstva a v širšom poňatí za rodinu považuje skupinu
ľudí, ktorá sa za rodinu vyhlasuje na základe vzájomnej náklonnosti.
Podľa Giddensa (2005, s. 156) „rodina je založená na zväzku muža a ženy, na pokrvnom vzťahu rodič – dieťa a na súhrnnej funkcii, ktorú
plní vzhľadom k jednotlivcovi i celej spoločnosti. Jej členovia zdieľajú spoločnú domácnosť a plniaspoločensky uznané a určené role. Okrem rodičov
zdieľajú spoločnú domácnosť ich deti a ďalší príbuzný, vtedy hovoríme o
tzv. rozšírenej rodine. Tzv. nukleárnu rodinu potom tvoria rodičia iba so
svojimi deťmi.“
Typológia rodiny sa uskutočňuje na základe najrôznejších kritérií. Medzi ne zaraďujeme veľkosť rodiny. Podľa veľkosti sa rodina delí nasledovne:
• Nukleárna rodina- v tomto type rodiny žijú dvaja dospelí v
spoločnej domácnosti s vlastným alebo adoptovaným dieťaťom.
• Rozšírená rodina- o tento typ rodiny sa jedná, ak žijú v
zosobášení páre mimo manželov a detí ešte ďalšie rodinní
príslušníci, alebo ak udržiavajú blízke vzťahy. Táto rozšírená
rodina môže obsahovať starí rodičia, bratov a ich manželky, sestry
a ich manželmi a ďalšie rodinných príslušníkov (Giddens, 2005).
Ďalej môžeme rodinu deliť podľa funkčnosti:
• Funkčná rodina- tento typ rodiny je pre dieťa veľmi vhodný.
Je v nej zabezpečený riadny a dobrý vývoj dieťaťa.
• Problémová rodina- v tejto rodine sa vyskytujú závažné
poruchy jednej alebo viacerých funkcií rodiny. Vývoj dieťaťa či
rodinný systém ale ešte stále neohrozujú. Rodina je schopná tieto
problémy riešiť sama, bez zásahu zvonka.
• Dysfunkčná rodina- v tomto type rodiny sa už vyskytujú
vážne poruchy jednej alebo viacerých funkcií. Tieto poruchy
373

súčasne ohrozujú a poškodzujú vývoj dieťaťa. Rodina nie je
schopná sama nájsť riešenie. Je potrebné vyhľadať pomoc
špecializovaných inštitúcií.
• Afunkčná rodina- sú tu už tak zásadné poruchy, že rodina
úplne prestáva plniť svoju úlohu. Výrazne ohrozuje existenciu
dieťaťa. Riešením je odobratie dieťaťa a následné umiestnenie do
náhradnej rodiny (Matějček, 1992).
Mládež ako cieľová skupina sociálnej práce
V tradičnom výklade sa mladosť považovala za obdobie od
detstva cez prvú pracovnú skúsenosť, k platenému zamestnaniu až
k vytvoreniu si vlastnej rodiny. Bola to tzv. "fáza prípravy na dospelosť" obsahujúca prechod z obdobia detstva do obdobia dospelosti či zrelosti jedinca (Bourdie, 2002).
Táto prechodná etapa bola prirodzeným krokom zo života detí do života dospelých, a to prostredníctvom jasne definovaných fáz
ako je základná škola, stredná škola, prípadne vysoká škola a následne stále zamestnanie a prirodzene sa k tomu pripojila aj vlastná
rodina. V rámci týchto priamych životných dráh boli významné
rozdiely medzi pohlaviami, čo znamená, že muži sa sústredili na
platenú prácu mimo domova a o ženách sa teda predpokladalo, že
si budú plniť úlohy ženy a matky v domácnosti. Životné trajektórie, v ktorých bola úloha spojená s pohlavím a vekom, boli jasne
stanovené, teda tzv. stav dospelosti mal rad ekonomických, politických a sociálnych jasne definovaných významov. Tak sa teda vedelo, kedy sa jednotlivec stal sociálne dospelým a aké kroky musela
mládež urobiť, aby tento status dosiahla. Je zreteľné, že kultúrne,
ekonomické a sociálne podmienky, v ktorých mládež rozvíja svoje
životné skúsenosti sa oproti predchádzajúcim obdobiam rozhodne
zmenili, a tým aj role a dôraz, ktoré sú v spoločnosti na mládež kladené (Morán, Benedicto, 2008).
Vymedzenie pojmu mladistvých z hľadiska veku môže byť
teda zavádzajúce, pretože skutočný vek mladistvých nemusí zodpovedať tomu sociologickému veku. Vek je skutočný fakt, ktorý
môže byť sociálne manipulovateľný a manipulovaný. Realita nám
však ukazuje, že vyjadrovať sa o mladistvých ako o sociálnej jednotke, ako o skupine so spoločnými záujmami a zároveň sa na tieto
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záujmy odkazovať a priraďovať ich k skutočne zadefinovanému
veku, predstavuje evidentnú manipuláciu (Bourdie, 2002).
Vývin mládeže
Adolescencia je obdobím, ktoré so sebou popri biologických zmenách
nesie mnohé pomerne dramatické zmeny - kognitívne i sociálne a preto je
spoločne s pubescenciou považovaná za veľmi špecifické a náročné životné
obdobie.Adolescent sa musí popasovať s viacerými ťažkými úlohami, ktoré
v ňom môžu zapríčiniť zmätok a rozpory. Nič však nie je jednostranné a aj
adolescencia má mnoho pozitívnych stránok- ide o obdobie vysokej fyzickej
výkonnosti, duševnej bystrosti a telesnej krásy (Čačko, 2000).
• Biologické zmeny
Z pohľadu biologického vývoja je v adolescencii dôležitým
aspektom pohlavné dozrievanie, ktoré je zreteľné aj navonok, keďže postava dostáva dospelé proporcie (Říčan, 2004).
Aj keď je telesný vzhľad pálčivou otázkou predovšetkým pre
pubescenta, aj v období adolescencie je významnou súčasťou identity dospievajúceho. Zásadné však je ako sú tieto telesné zmeny
hodnotené a prežívané (Macek, 2003).
Subjektívne nazeranie na telesnú atraktivitu môže buď značne
podporovať či naopak znižovať jedincovu sebadôveru, sebaistotu
či sebavedomie. Veľmi dobre tento vzťah popisuje Vágnerová
(2005, s. 329) keď píše, že sa v adolescencii "zovňajšok stáva cieľom
i prostriedkom" - adolescent sa snaží byť krásny, aby zodpovedal
spoločenským vzorom a bol ostatný mi akceptovaný a obdivovaný,
a tak si zároveň potvrdil svoju hodnotu. Úpravou zovňajška môže
adolescent dávať najavo aké hodnoty vyznáva, a naopak negatívny
postoj k svojmu vzhľadu môže významne ovplyvniť jeho hierarchiu hodnôt a sebarealizáciu.
• Kognitívne zmeny
Adolescenti už nenadobúdajú žiadne náročnejšie myšlienkové
operácie, v porovnaní s pubescentami je ich myslenie rýchlejšie,
spoľahlivejšie a skúsenejšie (Říčan, 2004). Tento spôsob abstraktného myslenia značne rozširuje ich možnosti úvah- napr. vedia
hypoteticky uvažovať o reálne existujúcich či málo pravde375

podobných možnostiach, vyvodzovať logické závery či tzv. "myslieť o myslení". Dôležitý je tiež posun k chápaniutakých abstraktných pojmov, ako je pravda či spravodlivosť. Dnes už sú bezpečne
vyvrátené staršie názory, že inteligencia dosahuje vrchol práve na
začiatku adolescencie, pretože je dokázané, že intelektový vzostup
pokračuje ešte v ďalších vývojových obdobiach. Napriek tomu platí, že sa inteligencia u adolescentov približuje maximálnemu výkonu. Vďaka ovládaniu účinnejších stratégií učenia, dokážu adolescenti udržať v pamäti väčšie množstvo informácií (Langmeier,
Krejčířová, 2006).
Pre adolescentov je charakteristická flexibilita a schopnosť nachádzať nové spôsoby riešenia z dôvodu nezaťaženosti doterajšieho
fungovania skúsenosťami. Do istej miery sú však názory adolescentov
emocionálne zaťažené, pretože sa v dôsledku hormonálneho dozrievania stretávajú s vyššou labilitou. Ku koncu adolescencie sa emočné prežívanie postupne stabilizuje, reakcie sú miernejšie, postoje
optimistickejšie a city sú lepšie ovládané (Čačko, 2000).
V porovnaní s obdobím pubescencie sa zlepšuje schopnosť
ovládania pozornosti - je presnejšia a stabilnejšia. Okrem toho dochádza k rozvoju vôľových vlastností (predovšetkým vytrvalosti a
schopnosti sebaovládania) a rastu zodpovednosti za svoje správanie. V dôsledku zmeny spôsobu myslenia sa mení aj adolescentov vzťah k časovej dimenzii - dospievajúci sa nesústredí len na
súčasnosť, dôležitú úlohu zohráva vnímanie a chápanie budúcnosti. Tým pádom začína viac premýšľať o svojich budúcich perspektívach (Vágnerová, 2005).
• Rodinné a vrstovnícke vzťahy
Spoločne s pubescenciou býva toto obdobie nazývané ako
"obdobie druhého sociálneho narodenia, spojeného so samostatným vstupom do spoločnosti" (Vágnerová, 2005, s. 346).
Jedinec sa počas adolescencie stáva plnoletým, premieňajú sa
jeho sociálne role, práva a požiadavky na neho kladené. Dramatické zmeny nastávajú v sociálnej sfére adolescenta- sociálne vzťahy sa rozvíjajú ako po kvantitatívnej, tak aj po kvalitatívnej stránke
(Čačko, 2000).
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K dôležitým sociálnym skupinám v živote adolescenta patrí aj
naďalej okrem školy, rodina a vrstovnícka skupina, poprípade pracovisko (Vágnerová, 2005).
Výrazné postavenie rodiny nadobudne iný rozmer. Počas tohto obdobia by malo dôjsť k premene jej vnútornej štruktúry, k transformácii vzájomných vzťahov a vytvoreniu novej rovnováhy.
Hovoríme o procese emancipácie adolescenta od rodičov, ktorý je
spojený s premieňaním citových väzieb k rodičom z infantilnej závislosti na zrelší a vyrovnanejší vzťah vzájomnosti(Vágnerová,
2005). K hlavným vývojovým úlohám adolescencie patrí tiež nadväzovanie diferencovanejších a významnejších vzťahov k rovesníkom (Langmeier, Krejčířová, 2006).
Vrstovnícka skupina má pre jedinca v adolescencii veľkú hodnotu, pretože zohráva významnú úlohu v procese emancipácie od rodiny – je tvorená jedincami rovnakej generácie, s rovnakými záujmami,
cieľmi a problémami. V tomto období predstavuje najdôležitejší zdroj
emočnej a sociálnej opory. Najväčší vplyv na jedinca má vrstovnícka
skupina v 15. až16. roku života (Vágnerová, 2005).
Význam skupinovej identity a skupinových vzťahov postupne slabne, adolescent sa stáva kritickejší k názorom a hodnotám
skupiny, odpútava sa od nej a opäť sa osamostatňuje. Dôležitejšímisastávajúblízkedyadickévzťahypriateľskéhoa neskôr partnerského typu. Užšie priateľstvo predstavuje pre adolescenta možnosť mať niekoho, s kým by mohol zdieľať dôveru a pocity a zároveň získať porozumenie. V tomto období je najintenzívnejšie zo
všetkých období života potrebné priateľstvo, pretože mu po opustení vrstovníckej skupiny a rodiny prináša potrebné bezpečie a
istotu (Čačko, 2000).
Dnes by sa mohlo naopak zdať, že rodičia v priebehu pubescencie a adolescencie strácajú na svoje deti všetok vplyv a na ich
miesto nastupuje skupina rovesníkov. Nebolo by správne prijať ani
jeden z týchto extrémnych názorov. V dnešných interpretáciách sú
do socializácie adolescentov zahrnutí rôzni aktéri v rôznych kontextoch, vrátane rodín a miest, ktorým dominujú vrstovnícke skupiny. Je pravdou, že vplyv rovesníkov v adolescencii postupne narastá, vzťahy s rodičmi neuberajú na dôležitosti, len dochádza k ich
väčšej špecifikácii. V určitých oblastiach bývajú pre adolescentov aj
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naďalej podstatní rodičia-ich vplyv nad rovesníkmi prevažuje napr.
v oblastiach týkajúcich sa budúcnosti, ako je výber ďalšieho vzdelávania a kariérne plány alebo pri iných dôležitý ch rozhodnutiach a krízových situáciách (Macek, 2003).
• Formovanie identity
Aj keď formovanie identity prebieha po celý život jedinca, jej
dosiahnutie je hlavnou vývojovou úlohou a najvýznamnejším bodom práve v období adolescencie (Vágnerová, 2005). Adolescent sa
stýka s krízou vzťahu k sebe samému, ktorá vznikla v dôsledku
zmätku vyvolaného novými pocitmi súvisiacimi s dospievaním a
novými požiadavkami okolia (Macek, 2003).
Jedinec sa v procese hľadania identity snaží realizovať svoju
predstavu o tom, kým by sa chcel stať, usiluje sa o individuálne
špecifickú identitu odlišujúcu sa od ostatných apotvrdzujúcu jeho
osobnú hodnotu. Proces budovania identity prebieha cez sebapoznávanie, sebapozorovanie a sebahodnotenie, ale tiež prostredníctvom aktívneho experimentovania v rôznych oblastiach
života - skúšaním rôznych postojov, spôsobov správania, striedaním záujmov a snahou pripodobniť sa vytúženému vzoru
(Vágnerová, 2005).
Výsledkom procesu hľadania by malo byť plné dosiahnutie jasnej a stabilnej identity, čo podľa Říčana (2004, s. 217) znamená „poznať odpoveď na otázku, kto som, poznať sám seba, rozumieť svojim
citom, vedieť, kam patrím, kam smerujem, čomu naozaj verím, v čom
je zmysel môjho života.“ Za jednu z centrálnych zložiek identity sú
všetkými spomenutými autormi považované hodnoty. Uvedomelé
vytváranie systému hodnôt, ktorý významne ovplyvňuje správanie a
prežívanie jedinca, spadá do obdobia adolescencie (Kohoutek, 2000).
Keďže je s formovaním hodnotovej orientácie tesne spätý morálny
vývoj, v nasledujúcej časti priblížime morálny vývoj v adolescencii a
následne rozvoj hodnôt v tomto vývojovom období.
• Morálny a hodnotový vývoj
Mravný vývoj adolescentov dospieva do štádia morálneho
absolutizmu, možno hovoriť aj o morálnom perfekcionizme (Ča378

čko, 2000). V adolescencii povyšuje jedinec správne, mravné správanie na najvyššiu všeobecnú normu, spochybňuje všeobecne
prijímané pravidlá a názory. Objavuje sa čiernobiele vnímanie sveta a odmietanie kompromisov, ktoré adolescent považuje za prejav
zbabelosti či polovičatosti. Požaduje pravdu a spravodlivosť vždy a
všade bez výnimiek, akékoľvek náznaky nespravodlivosti sú veľmi
ťažko nesené (Langmeier, Krejčířová, 2006).
Dodržiavanie noriem vyžaduje od všetkých vo svojom okolí
vrátane rodičov či učiteľov. Tento absolutizmus by však nemal pretrvať až do dospelosti, adolescent by ho mal postupne prekonať.
Ako už bolo napísané vyššie, voľba hodnôt súvisí s hľadaním identity a je jej výsledkom. Nejeden adolescent sa stretáva s nejasnosťou
svojich priorít a zo strany spoločnosti s množstvom vzájomne si
odporujúcich očakávaní spojených s rozdielnymi hodnotami
(Vágnerová, 2005).
Z vyššie tvrdeného tiež vyplýva, že vďaka schopnosti abstraktného myslenia, adolescenti už len automaticky neakceptujú všetky zvonku dané hodnoty, ale premýšľajú o nich a utvárajú si vlastný názor. Ako uvádza Čačko (2000), pre adolescentov je typické
hlbšie premýšľanie o takých otázkach, ako sú zmysel života a hodnoty. V tejto súvislosti hovoríme o tzv. autoidentifikáci (Vágnerová,
2005), čím je myslené vlastné vyberanie hodnôt, ktoré chce jedinec
zastávať. V tejto životnej fáze je teda dôležitejšie vlastné presvedčenie ako tlak autorít zvonku. Vývoj hodnotového systému nie je
v adolescencii ešte úplne ukončený, pretože premeny v hodnotách,
rovnako ako zmeny iných charakteristík osobnosti, prebiehajú po
celý život jedinca. V pubescenci a ranej adolescencii, tj. približne do
17 rokov je súbor vyznávaných hodnôt ešte nestabilný a nie celkom
hotový. Na konci adolescencie by však u vyspelých jedincov mali
byť hodnoty zoradené do relatívne stabilnej hierarchickej štruktúry
(Čačko, 2000).
Zásadný poznatok priniesol longitudiálny švédsky výskum
preukazujúci, že hoci môžu zásadné okamihy v živote jedinca vyvolať premeny v hodnotovej orientácii, základné nastavenie hodnôt
v adolescencii predurčuje do veľkej miery život v dospelosti (Macek, 2003).
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Dospievajúci sa stretáva s mnohými zmenami týkajúcimi sa
jeho tela i okolia, pričom spôsob vyrovnania sa s nimi zásadným
spôsobom ovplyvní jeho ďalší život.
Subkultúry mládeže
Na základe toho, že spoločnosť nemôže fungovať bez dodržiavania vytvorených zvykov, noriem a zadefinovaných pravidiel, je
z pohľadu verejnosti logické, že na skupiny a subkultúry, ktoré vyznávajú iné hodnoty a záujmy ako väčšina spoločnosti je upriamená zvýšená pozornosť. Najviac je upriamená pozornosť na skupiny s patologickým prejavom správania medzi ktoré patria: drogy,
samovražednosť, kriminalita, či extrémizmus. Mnoho krát sú prejavy správania subkultúry mládeže na hrane zákona alebo za ním a
v tom prípade ide už o osobu páchajúcu konkrétnu trestnú činnosť
či o osobu zneužívajúcu drogy, osobu so sklonmi k samovraždám.
Dalo by sa povedať, že subkultúry sú v súčasnej dobe akousi značkou pod ktorú ľudia spádujú často krát z dôvodov ako sú počúvanie rovnakej huby a nosenie rovnakého oblečenia.
Subkultúra vysokoškolákov
Subkultúra vysokoškolákov je skupina ľudí s vekovým vymedzením približne medzi 20 -26 rokom.
"V priebehu vysokoškolského štúdia u študentov dochádza k špecifickej socializácii - tzv. vysokoškolskej socializácie. Ondrejkovič hovorí o
existencii subkultúry vysokoškolských študentov a spôsobu ich života.
Podľa neho napriek rozdielnym sociálnym podmienkam, z ktorých vysokoškoláci pochádzajú, napriek rozdielnym ambíciám, rodinnému zázemiu,
rozdielnym študijným rozhodnutím, rovnako tak ako napriek rozdielnym
životným skúsenostiam, ktoré sú zároveň odlišne vnímané, dochádza k
veľkej homogenizácii systémových charakteristík študentov vysokých škôl tzv. habitus" (Minsková 2010, s. 40). Mladí ľudia, ktorý študujú na
vysokých školách sú po finančnej stránke závislí od svojich rodičov, čo spôsobuje, že nie sú považovaný za rovnocenných s dospelými (Vágnerová, 1999).
Výskumný problém
Škola je dôležitým miestom, kde sa vytvára osobnosť človeka
a je to tiež inštitúcia, ktorá má veľmi silný vplyv na názory či posto380

je mladých ľudí. Na základe tohto sme sa rozhodli uskutočniť výskum na dvoch odlišných vysokých školách, na Katolíckej univerzite v Ružomberku a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Vysokú školu Katolíckej univerzity sme vybrali z toho dôvodu, že
sa priznáva k tradícii katolíckych univerzít a súčasne chce podporovať, ochraňovať, odpovedať na výzvy a problémy dnešnej
mládeže. Vysokú školu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
sme si zvolili z toho dôvodu, že sa naopak priznáva k všeobecnej
univerzite z orientáciou na oblasť pedagogických, prírodných,
humanitných, umeleckých a sociálnych vied a zdravotníctva. Nami
zvolené vysoké školy sme vybrali aj na základe toho, že chceme
poukázať na rozdielnosť názorov z dôvodu viery, keďže Katolícka
univerzita ako sme už vyššie prezentovali sa priznáva k tradícií
katolíckych univerzít z čoho nám vyplýva, že disponuje väčším
počtom veriacich študentov ako študentov ateistov. Študentov
sociálnej práce sme vybrali z dôvodu, že ich samotné štúdium sa
často zameriava na rodinu, na pomoc, na riešenie problémov v rodine a pracuje s rodinami, z čoho sme vydedukovali, že študenti
majú obšírnejšie znalosti o rodičovstve a o rodine ako takej, o problémoch v rodine a následne o názoroch a postojoch na rodinu, rodičovstvo, manželstvo a zakladanie si rodiny.
Metodika výskumu
Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť, aký majú postoj,
názory mladí ľudia na manželstvo či rodičovstvo vo veku 20 - 24
rokov. Výskumný súbor tvorilo 65 študentov dvoch vysokých škôl,
pričom počet chlapcov a dievčat nebol rovnaký. Vek respondentov
bol vo veku 20 - 24 rokov. Pri realizácii výskumného súboru sme
použili zámerný výber. Ako metódu zisťovania údajov sme si
zvolili dotazník vlastnej konštrukcie. Pri štatistickej analýze sme
využívali počítačový štatistický program SPSS do ktorého sme
následne zapracovali výsledky z odpovedí respondentov. Program
SPSS (Statistical Package for Social Science) slúžiako štatistický
pomocník privy hodnotení skúmaniak vantitatívnych údajov.
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Interpretácia výsledkov výskumu
Ako sme už na začiatku výskumu spomenuli, zvolili sme
kvantitatívne orientovaný výskum a následne výskumnú metódu
dotazník. Našim hlavným cieľom bolo zistiť, aké majú názory a
postoje mladí ľudia vo veku od 20 do 24 rokov k zakladaniu
rodiny.

Graf 1: Viera ako dôvod na uzavretie manželstva z pohľadu
študentov Katolíckej univerzity v Ružmberku a študentov Konštantína
Filozofa v Nitre

Vo výskumnej otázke č. I. Sme sa snažili zistiť, či je viera pre
študentov KU v RK väčším dôvodom na uzavretie manželstva ako
pre študentov UKF v NR. Výskumnou otázkou sme zistili, že 23,1%
študentov KU v RK (z celkového počtu 34 respondentov) považuje
vieru za dôvod na uzavretie manželstva skôr ako v prípade
študentov UKF v NR (12,3%). Na druhej strane viac ako 29 %
študentov KU v RK uviedlo, že vieru nepovažuje za dostatočný
dôvod na uzavretie manželstva. Zistili sme aj, že študenti UKF v
NR vo väčšine odpovedí (35,4%) jednoznačne odpovedali, že vieru
nepovažujú ako dôvod na uzavretie manželského zväzku.
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Graf 2: Vyrastanie dieťaťa zásadne v manželstve z pohľadu
študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku a študentov Konštantína
Filozofa v Nitre

Vo výskumnej otázke č. II. sme sa snažili zistiť, či podľa
študentov KU v RK by malo vyrastať dieťa častejšie v manželstve
ako podľa študentov UKF v NR. Výskumnou otázkou sme zistili,
že na základe odpovedí respondentov by malo dieťa vyrastať
častejšie v manželstve skôr podľa študentov UKF v NR (23%) ako
študentov KU v RK(21,5%).

Graf 3: Partnerský vzťah, ktorí preferujú študenti Katolíckej
univerzity v Ružomberku a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
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V výskumnej otázke č. III. sme sa snažili zistiť, či študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku častejšie preferujú žiť manželstve ako
študenti Univerzity Konštantína v Nitre. Môžeme skonštatovať, že
výskumnou otázkou sme zistili, že až 47,7% študentov KU v RK
uviedlo, že preferujú častejšie žiť v manželstve ako študenti UKF v
NR. Podiel študentov UKF v NR bol len o niečo nižší, predstavoval
presne 40%, čo môžeme vyhodnotiť v tomto prípade tak, že študenti
oboch škôl preferujú žiť v manželskom zväzku. Po sčítaní respondentov oboch škôl sa dostaneme až k 87,7% študentov, ktorí preferujú žiť
v manželstve a manželstvo považujú za dôležité.
Záver
Na základe zistených informácií z dotazníkov sme vymedzili
odporúčania, ktoré by podľa nás predstavovali určitý prínos v praxi. Myslíme si, že je veľmi dôležité zachytiť mladých ľudí v takom
období, keď sa už dostatočne reálne zamýšľajú nad budúcnosťou,
ktorá ich čaká a nad vzťahmi, ktoré sa budú snažiť rozvíjať. Na
druhej strane by malo zároveň ísť aj o obdobie kedy ešte mladí ľudia nemajú tak jasné svoje predstavy aby v prípade potreby neboli
korigovateľné. Rovnako si myslíme, že by sa rodina a význam
manželstva mal viac dostať do povedomia spoločnosti, aby získali
vyšší status. Štát by mal zaujať stanovisko a snažiť sa zlepšiť podmienky ako mladým ľuďom, ktorý sa rozhodli do manželstva vstúpiť, pomocou mladomanželských pôžičiek, ľahšej a prístupnejšej
možnosti získať úver a lebo hypotéku na bývanie, tak aj rodinám s
deťmi, aby im vedeli rodičia poskytnúť čo najlepšiu výchovu, vzdelanie a podmienky pre život. Týmto odporúčaním sme vychádzali z
výrokov o manželstve s ktorými respondenti vo väčšej alebo menšej miere súhlasili kde konkrétne jednoznačne súhlasili s výrokom,
že by sa mal do budúcnosti klásť väčší dôraz na rodinu.
Abstrakt
Hlavnou témou predkladaného príspevku je hodnota rodiny z
pohľadu vysokoškolskej mládeže. Cieľom je predstavenie hodnôt z
pohľadu viacerých autorov, charakteristika rodiny a jej základné
delenie. Súčasťou príspevku je aj definícia mládeže, vývin mládeže
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a cieľová skupina vysokoškolákov. Rovnako chceme poukázať na
názory a postoje mladých ľudí vo veku od 20 do 24 rokov k zakladaniu rodiny. Tieto skutočnosti budeme zisťovať na dvoch vysokých školách a to Katolíckej univerzity v Ružomberku a Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre prostredníctvom dotazníka vlastnej
konštrukcie spracovaného v štatistickom programe SPSS.
Kľúčové slová: Hodnoty. Mládež. Rodina. Vysokoškoláci.
Abstract
Family values from the view university students
The main theme of the present paper is to value the family
from the perspective of university students. The aim is to present
the values of different authors, characteristics of the family and its
basic division. Part of the contribution is the definition of youth,
youth development and target audience of college students. We
also want to highlight the opinions and attitudes of young people
aged 20-24 years to start a family. These facts will detect the two
universities and the Catholic University in Ružomberok and Constantine the Philosopher University in Nitra through questionaire
processed in the statistical program SPSS.
Keywords: Values. Youth. Family. College students.
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Martin Cubinek, Miroslav Zajac

Zariadenia a organizácie realizujúce výchovu a voľnočasové
aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
Úvod
Voľný čas a záujmy prinášajú deťom, ale aj mládeži radosť,
úžitok a uspokojenie vnútorných potrieb. Je dôležité uvedomiť si,
že ak spoločnosť zabezpečí kvalitné využívanie voľného času detí a
mládeže a vytvorí preň podmienky, môže do určitej miery
kompenzovať prípadné nedostatky školského systému a rodinného
prostredia. Deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia
sú vo svojom voľnom čase ohrozené, pretože aktivity, ktorým sa
venujú sú nepravidelné, v dôsledku čoho sa u nich často vyskytujú
rôzne formy sociálno-patologických javov a deviantného správania.
Práve tu zostáva úloha pedagógov, sociálnych pracovníkov,
vychovávateľov, ako zamestnancov rôznych inštitúcií, organizácii a
zariadení, viesť deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia k vytváraniu pozitívneho vzťahu k voľnému času. Zmysluplné a tvorivé využívanie voľného času môže byť určitou zárukou, že tieto odpozorované, zažité a osvojené návyky si budú tieto
deti a mládež prenášať do svojej dospelosti.
Zariadenia realizujúce výchovu vo voľnom čase
Súčasne zariadenia a združenia, venujúce sa organizácii
voľnočasových aktivít pre deti, majú veľký význam. Tieto zariadenia majú rôznych zriaďovateľov, pôsobia v rôznych oblastiach, sú
rôzne financované, ale všetky sa starajú o to, aby deti prehlbovali
svoje záujmy a vo voľnom čase sa venovali aktivitám, ktoré sú pre
ne vhodné a prospešné. Kratochvílová (2004, s. 110) konštatuje, že
do oblasti voľného času detí a mládeže podstatne „zasahujú
školské zariadenia, hlavne školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré podobne ako všetky ostatné zariadenia (kultúrnoosvetové, telovýchovné, športové a iné spoločenské zariadenia pre
voľný čas) pracujú v oblasti výchovy vo voľnom čase.“ Pre
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efektívne využívanie voľného času, na oddych aj rozvoj osobnosti
dieťaťa a existuje systém inštitúcií, zariadení a organizácií, ktoré sa
podieľajú na výchove detí vo voľnom čase.
Súhlasíme s tvrdením Antolovej, Rusnáka (2011, s. 165), že „ak
deti a mládež využívajú prevažnú časť svojho voľného času v neorganizovanej činnosti na ulici, je prirodzené, že ich ohrozujú rôzne negatívne javy (drogy, alkohol, kriminalita).“ Práve preto je potrebné
deťom, najmä rizikovým, akými sú aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, vytvárať vhodné voľnočasové aktivity a možnosti
využívania voľného času. Tu vidíme možnosti uplatnenia sociálneho
pracovníka, pretože práve vo vzťahu k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia by sa mal terénny sociálny pracovník zamerať na
problémy, ako je neschopnosť zmysluplného prežívania voľného
času, alkohol, experimentovanie s drogami a pod.
Častým spôsobom realizácie voľného času je združovanie,
pričom jeho základom je rozhodnutie mladého človeka do
združenia vstúpiť a zúčastniť sa jeho aktivít, prijať jeho hodnotovú
orientáciu a uplatňovať jeho ciele. Touto formou dochádza k rozvoju ich osobnosti, žiaducich hodnôt, sociálnych vzťahov,
rozširovaniu priestoru a možností, uskutočňuje sprostredkovanie
nových zážitkov a skúseností a spája sa realizácia individuálnych
potrieb a záujmov s účasťou na spoločnej činnosti. Stotožňujeme sa
s názorom Hroncovej (2006), ktorá poukazuje na to, že voľný čas a
spôsob jeho prežívania, má význam pre ďalší vývin detí a mládeže
a pre ich budúci život.
Kedysi sa voľnému času venovali tradičné inštitúcie, ako rodina, škola, no postupne začali vznikať zariadenia, ktorých
náplňou je venovanie sa organizácii voľného času. Tieto existujú
dodnes a pozitívne vnímame ich aktivity v prospech rozvoja záujmov a potrieb detí a mládeže. Pracujú s deťmi a mládežou bez rozdielu na to, z akého prostredia pochádzajú, aj keď vznikajú zariadenia, orientujúce sa dominantne na deti, ktoré vlastnou rodinou
nie sú vedené k efektívnemu využívaniu voľného času a sú
vzhľadom k prostrediu a podmienkam, v ktorých žijú, označované
ako deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Záujmová úroveň
práce s týmito deťmi totiž vytvára priaznivé podmienky, aby sa vo
vývine ich osobnosti pozitívne uplatnili príležitosti stretnúť sa s
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činnosťami, s ktorými by sa deti inak nestretli, so zaujímavými
ľuďmi, ktorí sa pre ne môžu stať inšpiráciou. Aj deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia majú svoje túžby, záujmy, sny, ktoré
sú mnohokrát špecifické. Práve tu škola a záujmové zariadenia
zohrávajú veľmi významnú úlohu nielen pri rozvíjaní ich záujmov,
ale aj ich usmerňovaní a realizácii.
Kratochvílová (2010) sumarizuje voľnočasové zariadenia nasledovne: školy základné umelecké školy, školské výchovno–
vzdelávacie zariadenia (školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času, školský internát), škola v
prírode (školské účelové zariadenie), kultúrno-osvetové zariadenia
(knižnice, múzeá, galérie, pamätné izby, hvezdárne, planetáriá,
archívy, divadlá, kiná, hudobné ustanovizne a ďalšie), občianske
združenia a neziskové organizácie, samosprávy.
Zariadenia, ktoré realizujú voľnočasové aktivity by sme podľa
Babiakovej (2008) mohli v najzákladnejšom delení rozčleniť na:
• školské a mimoškolské zariadenia výchovy vo voľnom čase;
• občianske združenia, neziskové organizácie a iné subjekty
pracujúce s deťmi.
Školské a mimoškolské zariadenia výchovy vo voľnom čase:
Centrum voľného času - patrí medzi najvýznamnejšie zariadenia realizujúce voľnočasové aktivity pre deti, a to aj pre deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia, vyhľadáva talenty, výrazne
integruje deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do
spoločnosti. Vďaka aktivitám sa deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia môžu venovať svojim záujmom, rozvíjať talent, stretávajú kamarátov a nadväzujú kontakty s deťmi majoritnej populácie.
Podľa Cinovej (2013) sa do popredia dostala aj činnosť s deťmi zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Pozitívne sú reakcie na prázdninové podujatia a tábory, súťaže, pravidelné aj príležitostné
podujatia. Pozitívom je, že v tejto inštitúcii pôsobia rôzne oddelenia
zamerané na všetky oblasti záujmov detí a vedú ich kvalifikovaní
pedagógovia. Centrá často potrebujú finančnú podporu od rodičov
a sponzorov.
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Základné umelecké školy - orientujú sa iba na umeleckoestetickú oblasť, výrazne rozvíjajú nadanie detí, vedú odborní kvalifikovaní pedagógovia.
Školské stredisko záujmovej činnosti – je zariadením zabezpečujúcim rozvíjanie záujmov a organizovanie oddychovej činnosti detí v ich voľnom čase, organizuje servis voľného času. Cieľom ich zriaďovania bolo, aby kvalifikovaní odborníci (sociálni pedagógovia, sociálni pracovníci, vychovávatelia) vhodným a lákavým spôsobom vytvárali pre deti rôzne možnosti efektívneho trávenia voľného času, s cieľom odpútať ich od nežiaducich sociálnopatologických javov (Račková, Tabačáková, 2011).
Oblastiam využívania voľnočasových aktivít detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v posledných
rokoch venuje pozornosť. Matisová (2011) uvádza výsledky výskumu realizovaného v novembri 2009 až januári 2010 v Martine a
Banskej Bystrici, kedy boli oslovené občianske združenia a školy,
kde sa pedagógovia, sociálni pracovníci, vychovávatelia, sociálni
pedagógovia a psychológovia dlhodobo venujú sociálno – výchovnej práci s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia. Záujem bol upriamený na aktivity, ktoré realizovali dlhodobo a pravidelne, boli organizované formou pravidelných klubových stretnutí po škole alebo v poobedných hodinách. Ukázalo sa,
že školy a združenia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia organizujú pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
viaceré aktivity, pričom svoju činnosť zameriavajú hlavne na rozvoj
životných zručností, na prevenciu sociálno-patologických javov a
efektívne prežívanie voľného času. Podľa Kravárovej (2010) tieto
aktivity robia deťom radosť, úžitok a zabezpečujú uspokojovanie
ich vnútorných potrieb, prinášajú im príjemné zážitky. Zariadenia
vychádzajú z presvedčenia, že podmienka kvality a efektívnosti
vypĺňania voľného času je prevenciou pred negatívnymi vplyvmi
prostredia, v ktorom deti vyrastajú.
Voľnočasové aktivity pre deti vytvárajú aj knižnice, jazykové
školy a kultúrne zariadenia, podrobnejšie sa však ich pôsobeniu
venovať nebudeme.
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Občianske združenia a iné subjekty pracujúce s deťmi – sú
rôzne príspevkové organizácie väčšinou organizované súkromnými osobami, ktoré finančne podporujú a organizujú určitú
skupinu ľudí. Robia to s cieľom zapájania detí do vhodných činností, aj ako prevenciu proti negatívnym sociálnym vplyvom. Medzi
najznámejšie patria na Slovensku v súčasnosti: SKAUTING,
STROM ŽIVOTA, DOMKA, YMCA a pod. Okrem týchto sa na
voľnočasových aktivitách pre deti podieľajú rôzne detské a
mládežnícke organizácie, spoločenské a záujmové organizácie a
združenia, kultúrno-osvetové zariadenia, telovýchovné a športové
organizácie, kluby a združenia, cirkevné inštitúcie a zariadenia a
súkromné firmy takto orientované (Krystoň, 2003).
Okrem týchto zariadení sa usporadúvaniu voľnočasových
aktivít a združovaniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
venujú aj nízkoprahové zariadenia. Ako uvádza Štofej (2011, s.
109), „v porovnaní s inými inštitúciami zameranými na realizáciu
voľnočasových aktivít pre deti a mládež (napr. centrá voľného
času), nízkoprahové centrá sa zameriavajú na deti a mládež, ktoré
nevyhľadávajú alebo nemajú dostatočný prístup k iným
inštitucionálnym voľnočasovým a vzdelávacím aktivitám a pri
koncipovaní svojej náplne vychádzajú predovšetkým z potrieb a
záujmov cieľovej skupiny.“ Preto sú podľa neho ideálnym miestom
pre pôsobenie v sociálne vylúčených lokalitách, s čím sa aj my
stotožňujeme. Pozitívom týchto zariadení je to, že súčasťou ich ponuky sú aktivity a činnosti zamerané na prevenciu a vzdelávanie,
ich cieľom je, aby deti, ktoré využívajú ich služby, vedeli uspieť v
náročných životných situáciách a preto sa snažia rozvíjať ich životné zručnosti.
Škola je inštitúcia, ktorá primárne slúži na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, no nedá nám ju nespomenúť vzhľadom k
tomu, že aj škola organizuje pre deti a mládež záujmové a voľnočasové aktivity. Na mnohých školách pôsobia školský sociálni pedagógovia alebo pracovníci, ktorí sa venujú organizovaniu záujmových a voľnočasových aktivít, čo vnímame ako pozitívny posun
vpred, aj keď väčšina takýchto pracovníkov ešte stále nemá. Dieťa
prežíva v škole veľkú časť svojho denného režimu a školské prostredie má podstatný vplyv na formovanie osobnosti a skladbu je391

ho záujmov. V rámci záujmovej školskej činnosti by podľa Hroncovej (2010) mala škola ponúknuť širokú paletu športových krúžkov a aktivít. Výchova mimo vyučovania má svoje nezastupiteľné
miesto v procese výchovy detí a mládeže. Rešpektovanie záujmov
žiakov v rámci výchovy mimo vyučovania má pozitívny vplyv na
trvácnosť a hĺbku záujmu o jednotlivé druhy aktivít. Tu je možné
úplne sa podriadiť záujmom žiakov, ich životnému štýlu, štruktúre
záujmov, ich hodnotovej orientácii, ale aj reálnym podmienkam
školy, jej tradícii, kvalifikovanosti a odbornosti zamestnancov.
Koprivňáková (2007) konštatuje, že podmienky pre realizáciu
cieľov mimoškolskej výchovy vytvárajú rôzne spoločenské inštitúcie. Medzi takéto patria: školský klub, centrá voľného času, domovy mládeže, školské strediská záujmovej činnosti, detské domovy. Dôraz kladie na uvedomenie si toho, že vzhľadom k vekovým zvláštnostiam detí a mládeže je dôležité rešpektovať už spomínaný princíp dobrovoľnosti v záujmovej činnosti formou ponuky, teda ich správne motivovať.
Nízkoprahové programy a zariadenia realizujúce aktivity
pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
V každej spoločnosti sú podľa Kravárovej (2010) deti, ktorých
vývin sa odchyľuje od všeobecne uznávaných noriem, deti, ktorým
rodinné prostredie nedáva také vzory, ako je správne a ktoré nemajú vytvorené v rodinnom prostredí podmienky pre svoj rozvoj.
Račková, Tabačáková (2011, s. 15) konštatujú, že „samotný
charakter poskytovania starostlivosti a pomoci tým, ktorí z mnohých dôvodov majú k dispozícii odborné služby a nevyužívajú ich,
bolo priamo vymedzených niekoľko typov nízkoprahových prístupov pre potenciálnych klientov.“ Autorky uvádzajú, že ide hlavne o:
• kontaktné centrá;
• terénne programy;
• nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež.
Černá, Zajdáková (2008) uvádzajú znázornené rozdiely medzi
terénnymi programami a medzi nízkoprahovým klubom pre deti a
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mládež s cieľom poukázať na ich rozdiely, pretože sa stretávame s
ich stotožňovaním alebo s tým, že nevieme o ich rozdieloch.
Všeobecne sa podľa Černej, Zajdákovej (2008) odporúča, aby
fungovali terénne programy ako samostatná služba, ktorá by mala
svoj vlastný pracovný tým aj svoj rozpočet. Niektoré zariadenia
terénne programy realizujú pri nízkoprahových kluboch, v tomto
prípade však obyčajne iba dopĺňajú ponuku týchto zariadení. Zásadným rozdielom medzi terénnymi programami a nízkoprahovým zariadením podľa spomínaných autoriek sú klienti,
pretože ich klienti by v žiadnom prípade nemali byť rovnakí. Úlohou terénnych sociálnych pracovníkov je totiž vyhľadávať a kontaktovať klientov, ktorí vypadávajú z ponuky nízkoprahových klubov a podobných služieb.
Ako sa uvádza v publikácii „Nízkoprahové programy pre deti
a mládež“ (2005), s cieľom zlepšiť životnú situáciu detí a mladých
ľudí vznikajú nízkoprahové programy pre deti a mládež. Program
nízkoprahových zariadení ich pracovníci prispôsobujú potrebám
konkrétnej cieľovej skupiny (napr. rozvoj sociálnych zručností,
predchádzanie sociálno-patologickým javom, poradenstvo, voľnočasové programy a pod). Kaplánek (2008) poukazuje na to, že
tieto aktivity smerujú práve k zlepšeniu životnej situácie cieľovej
skupiny detí.
Nízkoprahové programy pre deti a mládež podľa Šandora
(2005) predstavujú súbor stacionárne alebo terénne poskytovaných
služieb, pre klienta ľahko dostupných (v najprirodzenejšom prostredí) a nekladúcich na neho vysoké požiadavky (vo všetkých oblastiach) ako predpoklad ich poskytnutia. Realizujú sa za účelom
vytvárania podmienok pre nadviazanie kontaktu a konkrétnu prácu s jednotlivcami, sociálnymi skupinami, ktorí pôsobia mimo štandardnej inštitucionálnej pomoci alebo ju nevyhľadávajú a je tu
dôvodný predpoklad potrebnosti a účelnosti takejto pomoci.
Antolová, Rusnák (2011, s. 162) uvádzajú, že deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia sa v týchto situáciách ocitnú „v dôsledku konfliktných spoločenských pomerov, záťažových životných
udalostí, obmedzujúcich podmienok, životného štýlu, krízovej situácie alebo z iných závažných dôvodov. Nie sú schopní sami zabezpečovať a uspokojovať svoje životné potreby a nie sú zaistené
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ani inak“. Citovaní autori k ďalším znakom týchto detí vymenúvajú:
• deti sa nemôžu alebo sa nechcú zapojiť do bežných
voľnočasových aktivít;
• deti sa vyhýbajú bežným formám inštitucionalizovanej
pomoci;
• deti uprednostňujú neproduktívne využívanie voľného času;
• voľnočasové aktivity detí sú prevažne mimo rodiny alebo
inej sociálnej skupiny;
• svojim životným štýlom sa dostávajú do konfliktov
ohrozujúcich ich samých alebo ohrozujúcich ich okolie;
• nemajú žiadne konkrétne nároky a požiadavky alebo ich ani
nevedia zadefinovať.
Vo všeobecnosti by sme mohli podľa nás konštatovať, že nízkoprahové zariadenia sa snažia vo vzťahu k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia zmierňovať nedostatočné výchovné pôsobenie rodičov a komunity (pri rómskych deťoch), snažia sa doplniť a
rozšíriť poznatky a vedomosti, ktoré im chýbajú oproti ostatným deťom, predĺžiť čas pozitívneho výchovného pôsobenia a znižovať čas
negatívneho pôsobenia vonkajšieho prostredia, v ktorom žijú a vyrastajú. Tieto zariadenia sa zameriavajú na formovanie osobnosti detí,
získavanie potrebných vedomostí, zručností a návykov, na rozvíjanie
ich osobnosti záujmovými činnosťami vo voľnom čase a prevenciu
negatívnych javov (Antolová, Rusnák, 2011).
Janoušková, Nedělníková (2008) konštatujú, že cieľom nízkoprahových zariadení je snaha o skvalitnenie a zlepšenie spôsobu
využívania voľného času detí, ktoré nemajú záujem o krúžkovú
činnosť alebo aktivity usporadúvané organizáciami a inštitúciami.
Taktiež rozširujú socializačné príležitosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a vytvárajú im podmienky pre zdravší vývin a rozvoj osobnosti.
Šandor (2005) uvádza, že nízkoprahové zariadenia sa snažia o
zlepšenie kvality života detí a mládeže, ktorá sa ocitá v nepriaznivej životnej situácii alebo je takouto situáciou ohrozená. Obyčajne poskytujú nízkoprahový klub, bezpečné miesto s odbornou pomocou a podporou, zábavu a priestor pre záujmy, aktivity na zm394

ysluplné využitie voľného času. Všetko sa podľa autora realizuje
prostredníctvom kontaktnej sociálnej práce, ktorá dáva deťom a
mladým ľuďom šancu v prirodzenom prostredí sa zdôveriť, porozprávať, dostať odpovede na otázky, realizuje sa terénna sociálna
práca (streetwork) a aplikuje sa vyhľadávanie, monitoring a pomoc
týmto deťom v ich prirodzenom prostredí.
Nízkoprahové denné centrum je zariadením sociálnych služieb a poskytuje sa v ňom sociálna služba počas dňa fyzickej osobe
alebo rodine ohrozenej sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou
schopnosťou spoločenského začlenenia, príp. tým, ktorí samostatne
nie sú schopní riešiť svoje problémy a situácie kvôli svojim životným návykom a spôsobu svojho života. Ich pôsobenie upravuje
Zákon NR SR č. 448/2008, Z. z. o sociálnych službách v § 28 a 33.
Podľa spomínaného zákona sa v nízkoprahovom dennom centre
poskytujú nasledujúce služby:
• sociálne poradenstvo;
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
• nevyhnutné ošatenie a obuv a utvárajú sa podmienky na
prípravu stravy a výdaj stravy alebo potravín;
• vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny;
• podmienky na záujmovú činnosť.
Ako konštatuje Bartoňová (2005), vo všeobecnosti sú nízkoprahové centrá vnímané ako sociálne zariadenia poskytujúce širokú
ponuku služieb ľuďom, ktorí nemajú zabezpečené základné životné podmienky, nevedia a nemôžu sami riešiť svoju nepriaznivú
životnú situáciu. Ich služba pozostáva vo vytváraní dennej ponuky
služieb pobytových a služieb starostlivosti, pričom ťažisko ich pomoci a podpory sa zameriava hlavne na tých, ktorí sami nie sú schopní vyhľadať pomoc v inštitúciách a organizáciách.
Jedlička (2004) medzi ich hlavné pozitíva vo vzťahu k cieľovým skupinám považuje to, že od klientov nevyžadujú údaje o ich
osobe a všetka poskytovaná starostlivosť sa zakladá na báze dobrovoľnosti a dostupnosti, teda aj nízkoprahovosť znamená, že poskytovateľ poskytuje starostlivosť alebo intervenciu tak, aby bola
maximálne dostupná. Verejnosť pozná hlavne preventívne orient395

ované nízkoprahové voľnočasové zariadenia pracujúce s neorganizovanou mládežou rómskeho etnika.
Poukazovali sme na to, že dominantným predpokladom práce
s deťmi v nízkoprahových programoch je zlepšenie ich životnej
situácie a medzi hlavné ciele patrí:
• „sprevádzanie a ponúkanie alternatívnych možností pri
riešení ich náročných životných situácií;
• primerané úsilie o zmenu nevhodného (deviantného)
správania, vytváranie podmienok, motiváciu k zmysluplnému
prežívaniu voľného času, znižovanie sociálneho vylúčenia“
(Račková, Tabačáková, 2011, s. 16).
Myslíme si, že sa môžeme stotožniť s názorom Šandora (2005)
aj Herzoga (2007), že nízkoprahové zariadenia výrazne pôsobia v
oblasti prevencie nežiaducich sociálno-patologických javov (jednak
páchaných danou skupinou, aj páchaných na danej skupine), sú
realizátormi primárnej prevencie, pretože pri zameraní na deti sa
starajú o to, aby prežívali voľný čas iným ako patologickým spôsobom, ovplyvňujú deti z rizikových skupín obyvateľstva, vyrastajúce v rizikových oblastiach a podmienkach.
Klíma (2007) konštatuje, že uvedené zariadenia sú súčasťou
siete sociálnych služieb, ktoré prostredníctvom svojho pôsobenia
ďalej distribuujú klientov k ostatným potrebným sociálnym službám a sociálnej pomoci. Vychádzame z toho, že dominantným cieľom činnosti nízkoprahových centier voči deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia je pomôcť im ako deťom zo sociálne vylúčených komunít efektívne využívať voľný čas, poskytovať viaceré
alternatívy podľa záujmu. Račková, Tabačáková (2011, s. 20) poukazujú na to, že „ako ukazujú výskumy viacerých autorov, tendencia
využívania voľného času školákov je spojená predovšetkým s vrstovníckmimi skupinami a ich „špecifickým výberom aktivít“, ktoré
sú zvyčajne späté so sociálno-patologickým správaním.“ Stotožňujeme sa preto úplne s tvrdením citovaných autoriek, že práve tu
spočíva pozitívum a nezastupiteľné miesto nízkoprahových zariadení a centier, pretože rozvíjajú potenciál detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ponúkajú im iné – lákavé a správne alternatívy využívania voľného času a podnecujú ich aj prostredníctvom
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peer programov k dobrovoľníckej činnosti prinášajúcej osoh ostatným rovesníkom aj spoločnosti.
Jandáková (2011, s. 187) považuje nízkoprahové zariadenia za
sociálne služby zamerané na deti a mládež v náročnej životnej situácii, ale poukazuje na to, že sú určené aj deťom a mládeži, ktorá si
sama s voľným časom nedokáže sama poradiť, pretože nemá záujem o štandardné formy inštitucionálnej starostlivosti. Ich služby sú
maximálne dostupné, bez finančných, časových, priestorových bariér, čo je ich hlavné pozitívum.
Viacerí autori (Herzog, 2004; Šandor, 2005; Bartoňová, 2005;
Račková, Tabačáková, 2011) ako hlavný prínos nízkoprahových
zariadení uvádzajú:
• deti nadväzujú kontakty s inými deťmi;
• poskytujú sa rôzne informácie, odborná pomoc, podpora;
• vytváranie podmienok pre sociálnu integráciu;
• vytváranie podmienok pre pozitívne životné kroky a zmeny
v spôsobe života;
• minimalizovanie rizík súvisiacich so spôsobom života
(hlavne stacionárna forma);
• pomoc deťom orientovať sa v ich sociálnom prostredí a
vytvárať podmienky pre riešenie ich sociálnej situácie.
Poukázali sme na významné postavenie nízkoprahových zariadení v živote detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Za ich
najvýraznejší prínos považujeme to, že umožňujú stretávanie detí a
mladých ľudí s kamarátmi v bezpečnom prostredí, že ponúkajú aktivity pre zmysluplné vypĺňanie voľného času, motivujú deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia k správnemu a slušnému správaniu v súlade so spoločenskými normami, podporujú ich
sociálnu integráciu. Význam je o to podstatnejší, že sa dominantne
zameriavajú na sociálne znevýhodnenú a neorganizovanú mládež a
deti, ktoré sú ohrozené sociálnym prostredím, v ktorom žijú a sociálno-patologickými javmi, ktoré sa tu vyskytujú. Tiež ide o deti trpiace
hmotnou alebo citovou núdzou, sociálnym vylúčením a izoláciou,
ktoré považujeme za rizikové vzhľadom k tomu, že sú často v kontakte s kriminalitou, konzumáciou návykových látok, rizikovým sexuálnym správaním, násilím, záškoláctvom, inými závislosťami. Ide o
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deti, ktoré, ako sme v predchádzajúcich kapitolách práce poukazovali,
žijú v náročných podmienkach, lebo žijú v narušených rodinách, na
nízkej sociálnej a životnej úrovni, majú problémy v škole, majú zdravotné, sociálne, finančné a iné obmedzenia.
Zmyslom pedagógov pracujúcich s deťmi v oblasti voľného
času by malo byť podanie pomocnej ruky, poskytnutie rád a
povzbudenie. Vhodné je ak je táto pomocná ruka poskytnutá s
trpezlivosťou, uvoľnenou a hravou formou(Babiaková, 2008). Nenaplnenie voľného času a z toho vyplývajúcich pocitov nespokojnosti a prázdnoty sa snaží pedagogika voľného času predchádzať.
Upozorňovali sme, že spôsoby realizácie voľného času sa v
rodinách líšia, a tiež aj prístupy k vnímaniu voľného času. Vyplýva
to z odlišností životného štýlu, zo vzťahu k voľnočasovým potrebám detí a zo sociálneho statusu rodiny (Hroncová, 2006). Každý
rodič by mal mať záujem o to, aby jeho deti prežívali voľný čas
zmysluplne a dobrovoľne, mal by dávať pozor aj na to s kým prežívajú jeho deti voľný čas, kde sa zdržiavajú a v akom stave sa
vracajú domov. Tým veľakrát rodičia prechádzajú delikventnému
spávaniu. Postavenie rodiny v dnešnej dobe sa veľmi zmenilo
oproti minulosti, na čo upozorňuje aj Ondrejkovič (2009) a pripomína, že práve ostatní pracovníci a pedagógovia pracujúci s deťmi
tu majú svoje uplatnenie.
Zariadenia realizujúce výchovu vo voľnom čase si obyčajne
vymedzujú vlastné ciele, no tie musia byť v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania stanovenými v školskom zákone. Dôležité je
pripomenúť, že správne a výstižné stanovenie cieľa dáva smerovanie celému procesu výchovy. Kratochvílová (2010, s. 141) je toho
názoru, že „základným poslaním a všeobecným cieľom výchovy vo
voľnom čase je podieľať sa na formovaní a utváraní osobnosti – jej
fyzickej, psychickej, sociálnej a duchovnej stránky, vychádzajúc z
individuálnych predpokladov každého jednotlivca.“
Záver
Deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia reálne hrozí
sociálne vylúčenie, ktoré nemajú šancu samé ovplyvniť. Ak ich
problém budeme odsúvať, v skutočnosti sa teda vystavujeme nebezpečenstvu, že sa budeme musieť postaviť zoči-voči vážnejšiemu,
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dlhodobejšiemu a možno aj neriešiteľnému problému z pohľadu
výchovy a vzdelávania. Záujmová činnosť a voľnočasové aktivity
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sú rizikové vo vzťahu
k sociálno-patologickému správaniu a preto je nevyhnutná realizácia aktivít a opatrení, aby deti využívali svoj voľný čas efektívne a v
ich prirodzenom prostredí pod odborným dohľadom a sprevádzaním skúsených pedagógov a sociálnych pedagógov.
Centrá voľného času, nízkoprahové zariadenia, neziskové
organizácie so svojimi programami poskytujú bezpečné prostredie
deťom pred ohrozením spoločensky nežiaducimi javmi, pomáhajú
im v ťažkých životných situáciách a to v ich prirodzenom prostredí
pomocnou rukou pedagóga. V týchto zariadeniach sa medzi deťmi
a pedagogickým pracovníkom vytvára vzťah založený na dôvere a
tak je možné poskytovať služby zamerané na prevenciu a znižovanie dôsledkov a negatívnych vplyvov prostredia. Pedagogický pracovník v takýchto zariadeniach zlepšuje orientáciu detí v prostredí,
zvyšuje ich kvalitu života, ich zručnosti a kompetencie, podporuje
ich sociálne začlenenie medzi rovesníkov a do spoločnosti. Práve
pedagogickí pracovníci pracujúci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia môžu výrazne prispieť ich napredovaniu a
rozvoju osobnosti vo všetkých oblastiach a kompenzovať nedostatky rodinného prostredia. Tiež prispievajú k socializácii týchto detí,
k ich integrácii do spoločnosti a umožňujú deťom zažiť úspech a
sprostredkúvajú im iné, pozitívne vzory, na ktoré deti vo svojom
domácom prostredí neraz nie sú zvyknuté.
V závere považujeme za podstatné poukázať na významnú
úlohu pedagógov – či už učiteľov alebo vychovávateľov, pri rozvoji
osobnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Práca je
zameraná na to, aby prezentovala voľný čas ako obohacujúci zdroj
pri rozvíjaní a sebarealizácii osobnosti detí a mládeže, ich vlastností
a poukázala na význam podpory a usmernenia detí k aktívnemu a
zmysluplnému prežívaniu voľného času.
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou voľnočasových aktivít
detí mladšieho a staršieho školského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia. Poukazuje na to, že rodičia detí z tohto pro399

stredia obyčajne neintervenujú do voľnočasových aktivít svojich
detí a nezaujímajú sa o to, aby ich deti využívali voľný čas efektívne.
Práca ilustruje, ako sa odráža pôsobenie pedagóga a funkcií
voľného času na deťoch zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Kľúčové slová: Pedagóg. Voľný čas. Dieťa. Centrum voľného
času. Sociálne znevýhodnene prostredie.
Abstract
Facilities and organizations implementing education and leisure activities for children from socially disadvantaged backgrounds
The paper deals with the problems of leisure activities for
children younger and older schoolchildren from socially disadvantaged backgrounds. It points out that parents of children in this
environment usually does not intervene in their children's school
activities and are not interested in what their children use leisure
time effectively. The work illustrates how the teacher reflects the
action and function of free time for children from socially disadvantaged backgrounds.
Keywords: Teacher. Free time. A child. Leisure center. Socially disadvantaged environment.
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Základné aspekty nezamestnanosti v aktuálnom
kontexte haitskej
Introduction
Haiti shares the same island with the Dominican Republic situated in the Caribbean. Haiti is known for a long history of underdevelopment and political instability. The country’s religious, cultural, and artistic life is highly diverse and vibrant. We can say that
Haiti is also beset by widespread poverty and inequality, economic
decline and unemployment, poor governance, and violence. The
social system in Haiti is very poor while the percentage of unemployment is high and increasing every year. The aim of this article
is to make a reflection on the situation of unemployment in Haiti
which is considered a big problem in Haitian life and help to see
the principal cause of existing of a high level of unemployment.
It is very difficult to penetrate the labor market and find a job
in Haiti. Everyone Haitian knows that unemployment is a serious
problem, and more than two out of three young people in Haiti
find it to be a very serious problem. In Haiti, unemployment is not
transient or seasonal: three-quarters of the unemployed report that
they have never had a job.
Actual situation in Haiti
After the coup in 1991 in Haiti, the economy has fallen into a
negative trend which brought the political instability and the embargo period. Haiti is one of the world's poorest countries, with
80% of the population living below the poverty line and 54% in abject poverty. In the socio-economic level, the country is characterized by rapid population growth and many economic declines
mainly due to political conflicts and natural disasters.
Agriculture is the basic resource of Haitian population. Many
of the population use agriculture as the everyday job. Haiti's economy is heavily based on subsistence agriculture and three quarters
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of the rural population find it difficult to meet their food needs.
Environmental degradation, erosion and desertification are major
causes of the decrease in local agricultural production.
The population of these districts has accumulated a certain
number of handicaps that make their living conditions especially
precarious. These handicaps include:
 A lack of job opportunities (due to distance from economic
centers and employment hubs);
 Social exclusion manifest in a certain stigmatization of the
inhabitants of these districts and their exclusion from information
flows on investment projects in the region where they live; and
 Weak job skills and social capital;
 Few assets.
Unemployment in Haiti
Everybody is called to work. Work for people is a symbol of
life. According to Buchtová (2002, s. 75), ´´Work is for man the most
important condition of its existence, it does not only brings material benefits, but it also gives him a sense of self-fulfillment and social usefulness´´.
Loosing job is not a good feeling for anybody. According
Brožová (2003, p. 76), "unemployment is a complex social problem with
multidimensional implications. Loss of employment for most people is an
unpleasant life event since it entails the decline in living standards and
economic uncertainty for the future ".
Today, the social situation in Haiti is depressive and there is a
high level of unemployment. Masses of people in Haiti have no job,
or they work for a salary which cannot meet their needs. Because of
the problem of erosion and the structure of agriculture, many
people leave their villages to go to the capital city to find a better
life. Most of them who leave their village to go to the capital have
heard from a friend or other person that in the capital city, they can
find a better life. But in the capital, there are few jobs, not for a million people as they think. The problem is that almost all economic
activities are situated in the capital city.
The problem of unemployment in Haiti is caused in large
measure by the lack of an adequate infrastructure. The problems of
infrastructure in Haiti have a big effect on the economic, also on the
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social problem. Thus, it means that many of the organizations or
foreign investors are not going to a village, which does not have a
good street to invest a business or give help to the people who live
in the village.
The fundamentals aspects of unemployment in Haiti
 The unstable politic in Haiti has a negative effect on the
country. The foreign investors are afraid to invest in the country.
 The quality of an education in Haiti which has a low level.
Lot of people are unable to do what the market needs.
 The problem of overpopulation. A small country like Haiti
has around 10 million of population.
Unstable politic in Haiti doesn´t help the country to solve any
kind of problem. Haiti as a democratic country has many political
problems. After each election in Haiti, there are demonstration, because the people who did not win the election are thinking if there
are some problems or the government make some fraud to give
his/her friend to be the future president. That is why many times
people went in the street and make sometimes violence and demonstrated in the street. Then the foreign investor are afraid to invest
in the country, and also the national investor are afraid because
when there are some demonstration in the country, most of the
people who went to the street, they can burn the house, car or
something else and they use violence.
We would like to explain the effect of political instability on
economic of Haiti. We were writing that the foreign investor are
afraid to invest. But also political instability affect the government
directly, because the government don´t have money to create new
jobs. Political instability can defined as the propensity of a change
in the executive, either by “constitutional” or “unconstitutional”
means. Many authors try to explain the effect of political instability.
Among these authors we have, Alesina and Tabellini (1990), Cukierman, Edwards and Tabellini (1992), Ózler and Tabellini (1991).
Theses authors present several models in which a government is
uncertain about its survival, and as a result engages in suboptimal
policies in order to “worsen” the state of the world inherited by its
successor. We can find a common idea in all these models that political instability lead to economic inefficiencies. Alesina and Tabel405

lini (1989) have the most direct application of this idea for economic
growth, because they examines the effect of political uncertainty on
investment and capital flight. The possibility of a government collapse leading to a new government prone to tax capital and productive activities implies a substitution of productive domestic investments in favor of consumption and capital flight, and thereby
leads to a reduction of domestic production.
However, a different argument leading to a similar relation
between political instability and growth is implied by Grossman’s
(1991) analysis of revolutions. In countries where rulers are relatively weak, that is to say more easily overthrown, the probability
of revolutions is higher and the citizens have higher incentives to
engage in revolutionary activities rather than productive market
activities. On the contrary, a strong ruler who makes a revolution
unlikely to succeed discourages revolutionary activities in favor of
market activities.
We have to say that in Haiti, there are problems of quality of
education. The quality of education is low in some schools. Education should be free and open to all. Education is very important in
life of every nation. Actually in Haiti, education is not free that is to
say that education in Haiti are paying, the parents of the children
must pay the school. But according their financial situation, most of
them don´t have enough money to pay for a good education. The
school which has a quality of education in Haiti are more expansive
than the other school. Haiti has more percentage of private school
than public school. Every year, many of young students are finishing the university and go to the job market. But unfortunately, most
of them can´t give what the company needs.
On other hand, there are many other factors which contribute
to the lack of education in Haiti and firstly we can write that education is mainly in French. French is like a foreign language for many
Haitian people. Secondly, we can write that the teachers are very
poorly prepared, because their salary, which is low, and the economic situation do not allow them to get to know the new technology, to live where they can find internet, go to the library, and they
always use the old books. The materials are totally inadequate in
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some school. The biggest problem is that the teachers have too
many children in each class and discipline is a problem.
A small country like Haiti has a high number of population.
There are a few reason why Haiti is overpopulated, we will write
down two most important reasons:
a) The farmers want to have more children
b) As old age insurance for parents who have no other security.
The children work with their parents in the field (for the boy)
and also in the kitchen (for the girl). The old parents always say
that they have children to help them with everything that they
need. Many of them want they children to use agriculture as they
do, so many times they go to the field with their children to show
them the way to make the agriculture, even when children do not
like this kind of living, but firstly, the children have to accept. Most
of them when are 18 years old they leave the village and go to the
capital city for a better job.
A small number of the population in Haiti know about the insurance system and very small number of the population have insurance. Most of the parents who don´t use the insurance system
always say that they make children, and after getting old, the children will take care of them, will give them money and food.
The earthquake also caused changes, directly or indirectly, in
the configuration of employment systems in affected areas, especially in Port-au-Prince where the main formal activities of the
country are concentrated. But we can consider that beyond the
emergency situation caused by the earthquake, the findings of the
last survey of employment are crucial to contextualize public policies in social protection and promotion and they are still relevant.
Consequences of unemployment of actual Haitian life
Unemployment is considered to be a social problem because
when the employed person looses his/ her job, that affects also the
family and we can say that the period of unemployment brings
economic crisis in the family. In this case unemployment affects a
group of people. Schneiderová (2011, in Špatenková et al., 2011)
states, that if a person loses his/her job, he/she loses all that was
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crucial in life, meaningful and appreciated by family, social environment, society and last, but not least, by him/herself.
Unemployment has also some consequences in the economic
area of country. According to Ďurďovičová (1998), unemployment
presents a problem in the economic area especially due to the origin and creation of costs related to expenditures for support in unemployment, payments of social insurance (medical, health and
pension) and with the loss in taxes due to economic inactivity of the
population. That´s why we say that unemployment does not affect
only the employed person, but the whole society.
It’s not only the economic problem that the temporary or
permanent unemployment can bring, but also many other problems. We found out that the negative symptoms of unemployment
are the deterioration of health, growth of poverty, family crisis and
community life and also violence can increase in the time of unemployment of a many unemployed people.
Problems related to unemployment can be many, but the most
often problems can be summarized into:
 Social,
 Economic,
 Cultural
 Psychological.
Regarding Haiti situation, unemployment is often a long term
problem in Haitian life. It is because of lack of a job vacancies in
Haiti. The problem is that being unemployed in Haiti makes risk,
that this person is probably never going to find a productive job
during his/her life. That is to say that once the person is unemployed, the individual has relatively little or no chance of finding a
job and should adopt a survival strategy by integrating the informal economic sector. This situation brings the poverty in the Haitian life and that’s why in Haiti, there is very common the situation,
when big percentage of the population live with 1,25 US dollar per
day and many other 2 US dollars per day. We can say, that consequences of long term unemployment is poverty.
However, poverty is a predominant and constant phenomenon in Haitian society, which lasts for two centuries. Structurally, it
is due to an extremely unfavorable starting position given the na408

ture of its access to independence, a set of sociological factors, political, demographic, economic and historically determined by a combination of strategic choices and policies explicit or implicit that
inhibited the economic development of productive forces. According to Lundahl (2004), the causes of poverty in Haiti lie in the low
productivity and overpopulation of the small farming sector that
dominates the Haitian economy. As a result, the falling income in
the countryside pushes people into the cities, especially to Port-auPrince, which displays all the characteristics of overcrowding, with
high open unemployment, most of the urban labor force in informal self-employment, insufficient physical infrastructure, etc.
The evolution of poverty in Haiti has been marked by three
major events that occurred in the course of 2010, namely, the January 12 earthquake, Hurricane Thomas in November, and the cholera epidemic. These three events in Haiti led to the formation of a
vicious circle, marked by recurring natural disasters striking the
country at regular intervals and increased vulnerability, mainly on
the part of the poorest sectors of the population.
Analysis of the situation
The biggest consequence of 60% unemployment in Haiti is the
extreme poverty. Another problem is the violence that is beginning
to increase in Haiti.
We would like to mention some reactions of an unemployed
people which they usually have, when they are losing their job.
These reaction can be:
 Shock
 Optimism
 Pessimism
 Fatalism
But we realize that the reality starts after a long time of unemployment, when the unemployed person has a psychical problems which begin with big stress. The first reaction of a person who
looses his/her job is shock. In that time, the unemployed person
always thinks about his/her future. Some authors as Kozoň (1999)
and Schraggeová (2011) even compare the period of loss of employment to a loss of a close person. Naturally, after the stage of
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shock, the psychical status of unemployed person can be always
good, but not for a long time, because the unemployed person
thinks that he/ she can find a new job, that is to say, this is the
stage of optimism. But after few months of being actively unemployed and using his/ her reserved resources, the psychical status
of an unemployed person can start to go to the stage of pessimism.
In this stage this person realizes, he has serious problem, social,
economic, depressive and so on, but is always active in looking for
a new job. Then, the last stage can be when the unemployed person
is really discouraged and stops searching for new job. This is a
stage of fatalism.
All of these stages cannot be applied universally to all unemployed people in the same way, because every unemployed person
has a different way to solve their situation. But about Haiti, we can
say, that these stages all apply to many of unemployed people, because the situation of unemployment in Haiti is very depressive
and loosing a job in Haiti can affect the whole life.
To understand very well the situation of an unemployed person in Haiti, we have to mention that Haiti does not have any insurance for unemployed people, that means they do not receive
any support income from the government.
We can make recommendation for the government in Haiti
with an only short sentences. We found out, that Haiti must have a
political stability, and the government must make big effort in the
field of education system. With stable politic, the government must
reassure the foreign investors that they can safely invest in our
country, without loosing their bussiness. Also the government
should give education system better quality and make it possible
and affordable for everyone.
Conclusion
This article shows the situation of unemployment in Haiti. We
have seen that the unemployment has a negative effect in the life of
Haitian population. On the other hand, the political systems and
the mentality of Haitians have also a negative influence on the economics of the country. The government has to create a political stability. With a political stability, the foreign investor will not be
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afraid to invest in the country and will create more job positions.
And the government must try to make a good quality of education
in Haiti. This is the reason that we recommend it to the government, because Haiti has natural resources that the government has
to use to have many tourist who will bring money and spend it by
going to the beach, to visit the Haitian museum. This, for example,
can be an opportunity for Haiti to have many tourist every year.
After these reflection on Haiti unemployment situation, allow us to
say that the government in Haiti have to work hard to solve all
these problems, economic, social and political. Without finding a
solution, the problems will increase and the Haitian population will
be in uncertain situation.
Abstract
The aim of this article is to explain the situation in Haiti and
the fundamentals aspects of unemployment in Haitian life. Haiti is
known as a poor country in the western hemisphere. Because of its
history, the present social situation is heavy and even depressing
with a high number of unemployment. This article will be a reflection on the situation of unemployment in Haiti, which is considered a big social problem in Haitian life. Furthermore, it will help
to see the fundamental existing cause of this high level of unemployment in Haiti.
Keys word: Unemployment. Poverty. Social situation.
Abstrakt
Fundamental aspects of unemployment in actual Haitian context
Cieľom tohto článku je pokúsiť sa vysvetliť situáciu na Haiti a
poukázať na základné dôvody nezamestnanosti na Haiti. Haiti je
známe ako chudobná krajina západnej pologule. Vzhľadom k
histórii tejto krajiny je súčasná sociálna situácia ťažká, depresívna a
trpí s vysokou mierou nezamestnanosti. Úlohou tohto článku je
poukázať na situáciu nezamestnanosti na Haiti, ktorá je
považovaná za veľký spoločenský problém v tejto krajine a tiež si
všimnúť hlavnú príčinu tohto problému.
Kľúčové slová: Nezamestnanosť. Chudoba. Sociálna situácia.
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Jozef Fecenko, Mária Fecenková

Sociálna opora vysokoškolských študentov v kontexte prevencie
sociálnopatologických javov
Úvod
Sociálna opora je síce odborným pojmom, avšak označujúcim
veľmi prirodzené ľudské vlastnosti a konanie. Človek sa od počatia, cez narodenie až po dobu niekoľkých rokov absolútne nezaobíde
bez iného človeka, predovšetkým matky. Potrebuje oporu. Naopak
dospelý človek túži byť pre niekoho oporou. Azda najvýstižnejší
príklad takejto opory je rodič, ktorý poskytuje ,,oporu“ svojmu dieťaťu, keď sa učí chodiť. Ľudia sa navzájom potrebujú, a to nie len
v útlom detstve. Sociálna opora ako taká nie je žiadnym novým
vynálezom, len z času na čas si potrebujeme niektoré dôležité skutočnosti pripomenúť, lebo nám zovšednejú a práve preto na ne zabúdame. Takým ,,pripomenutím“ má byť aj tento príspevok. Univerzitný študent sa v istom zmysle podobá dieťaťu, ktoré sa učí chodiť. Mladý človek po príchode na univerzitu opustí rodičovský
dom a učí sa zodpovednosti, učí sa zvládať veľké množstvo nových
povinností, hľadá si nových priateľov, zoznamuje sa s novým prostredím, systémom štúdia. Tieto a mnohé iné faktory prispievajú k
tomu, že študenti, a nielen v prvom roku štúdia, potrebujú sociálnu
oporu, potrebujú sa oprieť o niekoho, kto im vie pomôcť. V opačnom prípade sa často stáva, že hľadajú ,,pomoc“ na nesprávnych
miestach a uchyľujú sa k správaniu, ktoré škodí nielen im, ale aj
ľuďom v ich bezprostrednom okolí. V predkladanom článku sabudeme zaoberať sociálnou oporou, jej rôznymi formami realizácie,
záťažovými situáciami, ktorými vysokoškolskí študenti prechádzajú. Stručne popíšeme niektoré sociálno patologické javy, ktoré
sa vyskytujú v univerzitnom prostredí, pričom zdôrazníme dôležitosť kvalitnej sociálnej opory ako prevencie sociálnopatologických
javov. Hovoríme síce všeobecne o sociálno patologických javoch,
avšak pokiaľ ide o jednotlivca, napríklad študenta, máme na mysli
jeho sociálno patologické správanie.
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Sociálna opora a jej teoretické vymedzenie
Sociálna opora sa považuje za relatívne nový pojem. Jej prítomnosť v odbornej literatúre sledujeme približne 30 rokov. O jeho
zavedenie sa zaslúžili autori ako Caplan, Cobb a Caseel (Mareš,
2001). Na inom mieste Mareš (2002) hovorí, že fenomén sociálnej
opory existoval už od dávna, ale vlastnil iné názvy ako: súdržnosť
rodiny, bezvýhradná pozitívna akceptácia, pomoc v núdzi, navštevovanie chorých, zdieľanie radosti a starostí, altruistické správanie, atď. Neskôr, ako sa nový pojem etabloval v odbornej literatúre, začal plniť kľúčovú a integrujúcu funkciu v prácach venovaných sociálnemu kontextu zdravia, choroby a neskôr individuálnemu zvládaniu záťaže. na Slovensku je menej používaným
termínom, vnímaná predovšetkým ako morálna podpora okolia
alebo konkrétna pomoc. V tomto zmysle je sociálna opora viac významom anglického social support.
Levická ponúka výstižnú definíciu sociálnej opory pod ktorou
rozumie ,,(...) psychický a emocionálny komfort, ktorý nám poskytuje
rodina, priatelia, spolupracovníci a ostatní. Je to vedomie, že sme súčasťou
komunity ľudí, ktorí nás milujú, myslia na nás, starajú sa o nás, vážia si
nás“ (Levická, 2007, s. 146). Jeden z popredných amerických profesorov psychiatrie Gerald Caplan definuje sociálnu oporu ako
,,trvajúce medziľudské spojenia a vzťahy daného človeka k ľuďom v skupine, na ktorých sa tento človek môže spoľahnúť, a ktorí mu môžu poskytnúť
emocionálnu podporu, asistenciu a potrebné zdroje vo chvíľach, keď ich
potrebuje. Títo ľudia mu poskytujú aj spätnú väzbu. Spolu s ním sa podieľajú aj na určitých rovnakých hodnotách a spoločenských normách“ (Křivohlavý, 2012, s. 144).
Sociálna opora sa člení podľa rôznych aspektov. Ide najmä o
to, akým spôsobom napĺňa potreby jednotlivca, aká je účinná a kvalitná alebo ako ju vníma samotný príjemca. House (In Koubeková,
Šolcová, Kebza 1999) rozdelil štyri zložky obsahu sociálnej opory:
1. Emocionálna opora
Podstatou je odovzdávanie emocionálnej blízkosti, lásky,
viery, dôvery, empatie a spolupatričnosti v čase, kedy klient prechádza záťažovými situáciami. Príkladom môže byť prežívanie
depresie, beznádeje, strachu, pocit odcudzenia, samoty, a iné. Ta414

kouto formou sú príjemcovi dodávané dôležité prvky v živote človeka ako nádej, viera v zlepšenie a pokoj.
Podľa nášho názoru je tento druh pre človeka najdôležitejší,
zvlášť v čase psychickej nepohody, strachu, beznádeje či samoty.
2. Inštrumentálna (praktická) opora
Ide o konkrétnu formu pomoci napr. poskytnutie finančnej
alebo inej materiálnej pomoci, zaobstaranie rôznorodých
nevyhnutných vecí, či pomoc spojená s vybavením neodkladných
záležitostí, ktoré príjemca nedokáže zrealizovať sám. Iniciatíva tu
zväčša nevychádza od toho, kto tento druh opory potrebuje, ale od
iného človeka, ktorý sa z vlastnej vôle rozhodol pomôcť, a to konkrétne a vecne.
3. Informačná opora
Reflektuje dedikciu prvotnej informácie, rady, odporúčania,
zhodnotenia situácie či poradenstvo k úspešnému zvládnutiu situácie. Křivohlavý (2003) dopĺňa, že tento druh sociálnej opory
poskytujú ľudia, ktorí majú skúsenosti s podobnou situáciou, alebo
iní odborníci. Do tejto kategórie patrí tiež načúvanie, zisťovanie
potrieb od príjemcu opory a taktiež informácie dostupnosti a existencii ďalších zdrojov pomoci.
4. Hodnotiaca opora
Křivohlavý (2008) hovorí o hodnotiacej opore, ktorú klient
vníma prostredníctvom jeho interakcie s okolím. V kontexte
bežného správania ľudí v jeho okolí, sa s ním jedná s úctou a
dôverou v jeho schopnosti. Klient tak následne čerpá potrebnú sebadôveru, silu opätovne prevziať na seba zodpovednosť za svoje
konanie, je povzbudzovaný k viere a nádeji. Taktiež sem patrí zdieľanie sa s človekom v núdzi a spoločné zvládanie ťažkých úloh
kladených na človeka.
Obdobie mladej dospelosti
Autori Dimoff a Carpera (1994) (In Hrušková, 2010) označujú
mládež za sociokultúrny jav, ktorého formy predstavujú historickospoločenskú dimenziu, čo predstavuje historicky meniace sa zosk415

upenie mládeže, meniace sa sociálne postavenie, právne vzťahy
ako i každodenné praktiky nachádzajúce svoj výraz v spôsobe života mládeže. Vývinová psychológia ohraničuje obdobie mladej
dospelostiod 20-40 rokov (Vágnerová, 2008).
Mladý človek sa dostáva do nových okolností, ktorých
požiadavky musí zvládnuť. Je preto potrebné pripomenúť, že toto
obdobie rannej dospelosti je veľmi významné a spôsob akým bude
úlohy tejto životnej fázy zvládať, môže zásadne modifikovať priebeh
jeho nasledujúceho obdobia. Mladá dospelosť je tiež časom otvorených možností a ich postupného naplňovania (Vágnerová, 2008).
Napokon aj verejnosť často automaticky považuje mládež za
najviac ohrozenú skupinu, ktorá najrýchlejšie podlieha nástrahám
otvorenej spoločnosti ako je nezamestnanosť, intolerancia, rasové
predsudky (skinheads), hooligans, drogová závislosť, problematika
AIDS, alkoholizmus a patologické hráčstvo (Macháček, 2003).
Negatívna životná situácia mladých ľudí môže predstavovať
napríklad vyrastanie v málo podnetnom prostredí, v neúplných a
rozpadnutých rodinách, v horších prípadoch sú zanedbávaní, ba i
týraní, utekajú z domova alebo často prechádzajú obdobím, ktoré je
pre nich náročné a nedokážu ho zvládať sami. Práve počas tohto
obdobia rannej dospelosti, nezávislosti a rekreačných príležitosti sa
môže dramaticky objaviť a zvýšiť problémové správanie (Weinstock, Petry, 2008). Domnievame sa, že aj v dôsledku týchto okolností neraz mladí ľudia čelia nezodpovedaným otázkam týkajúcich
sa zmyslu a významu života. Dôsledkom toho vznikajú záťažové
situácie.
Špecifické charakteristiky vysokoškolských študentov v
univerzitnom prostredí
Kultúra univerzity sa pre študentov stáva súborom kľúčových
hodnôt, názorov, presvedčení, mala by im poukazovať na správny
prístup a spôsob myslenia, posilňovať pocit vlastnej identity a
povzbudzovať ich k angažovanosti pre nadosobné hodnoty
(Hrušková, 2012). Aj Výrost a Slaměník (1998) pripomínajú, že
školské prostredie predkladá študentovi isté hodnoty a normy,
ktorých plnenie predpokladá začlenenie jedinca do spoločnosti a
svojím socializačným pôsobením sa zameriava predovšetkým na
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prípravu na budúcnosť.Šmidriak (2011) pripomína, že najdôležitejšie
pre takýchto študentov je overovanie si vlastnej identity a nadobudnutie
vedomia, že sú súčasťou univerzitného spoločenstva, v ktorom budú môcť
s inými budovať vzťahy, prežívať súdržnosť, akceptáciu a oporu pri prechádzaní záťažovými situáciami.
Pre pochopenie vnímania potreby sociálnej opory vysokoškolských študentov, je dôležité analyzovať v akých oblastiach
sa jej prítomnosť vyžaduje.
V každodennom živote a v každej činnosti človeka, môže existovať viacero zaťažujúcich a rušivých faktorov, ktoré spôsobujú
človeku stres. V charakterizovaní tejto doby, v ktorej žijeme, je
nutné uviesť prítomnosť niektorých fenoménov ako je globalizácia,
multikulturalizmus, otroctvo, rasizmus, egoizmus, kríza rodiny,
neúplné rodiny, intolerancia, fenomén násilia, neúcta k životu,
kultúra smrti, ktoré so sebou prinášajú do života človeka stres
(Laca, Kočišová, 2012). Sú to situácie, ktoré nás nútia vynakladať
väčšie úsilie na ich zvládnutie.
Podľa psychológie z hľadiska subjektívneho prežívania,
uvádzame nasledovné stresogénne faktory:
- Sťažené životné podmienky - kde patrí preťaženosť v práci,
škole, rodinnom živote a nevyhovujúce spoločensko-ekonomické
podmienky, ktoré znemožňujú realizovať činnosť bežným navyknutým spôsobom.
- Tlak povinnosti – prejavujúci sa ako silné prežívanie zodpovednosti za správne realizovanie úlohy. Často sa prejavuje v
prežívaní silných emocionálnych úzkostí, pričom sa plne
nevyužívajú všetky vlastné kapacity vedomostí, schopností a zručností.
- Tlak ohrozenia – súvisiaci najmä s ohrozením života, resp.
iných, pre život dôležitých hodnôt. Tlak ohrozenia následne pôsobí
ako stresor.
- Časový deficit – je subjektívne prežívaný nedostatok času
pri plnení dôležitých povinností ako napr. splnenie úlohy,
vyriešenie problému, rozhodnutie sa a pod. Práve včasnosť
zohráva dôležitú úlohu (Boroš, 2001).
Boroš (2001) uvádza niektoré najtypickejšie prejavy stresu,
ktorými sú:
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- Úzkosť – považuje sa za psychický stav s negatívnym emocionálnym podnetom a s očakávaním nepríjemných následkov. Je
známa tým, že sa prejavuje pretrvávajúcim vnútorným špecifickým
prežívaním. Expresívnymi reakciami a fyziologickými zmenami.
Tiež má tendenciu emocionálne a negatívne reagovať na ohrozenie.
Je zistené, že ľudia s vysokým stupňom úzkostlivosti sú citlivejší na
ťažšie, nové a náročnejšie situácie, v ktorých sa ocitajú.
- Obava – obvykle sa spája s prežívaním nepríjemného citového stavu a človek prežívajúci takýto stav v danej chvíli nevie
jednoznačne povedať, z čoho prežíva obavu. Obava ako druh strachu má u ľudí zväčša charakter aktivizujúcej emócie.
- Tréma – tento jav je niekedy označovaný aj ako ľahký strach.
Tréma je istým druhom duševného stavu s emočným charakterom.
Sprevádza ju nedostatok sebadôvery, prežívanie neistoty, obava zo
zlyhania a z neúspechu.
- Strach – dá sa povedať, že sprevádza človeka od narodenia
až po smrť. Zdrojom strachu bývajú najmä konkrétne podnety,
ľudia, situácie a hroziace nebezpečenstvo.
- Hnev – má úzky vzťah k stresu. Ak človek prežíva hnev,
prežíva istý agresívny cit. Hnev sa môže prejavovať nielen proti
niekomu, ale aj pre niečo. Stavy hnevu sprevádzajú hlboké zmeny
v organizme. Vyvolávajú napätie, útok, alebo verbálny útok, ktorý
je sprevádzaný slovnými nadávkami, urážkami a pod. Pri hneve sa
v organizme strhne akoby afektívna búrka, ktorá zachvacuje činnosť mnohých orgánov alebo aj celého človeka.
V rámci dizertačnej práce sme realizovali výskum, ktorý bol
zameraný na zistenie názorov na sociálnu oporu na Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Z výskumu vyberáme jeden čiastkový
cieľ týkajúci sazistenia od študentov či sa počas svojho štúdia stretli
so záťažovými situáciami.
Výskumná vzorka
Základný výskumný súbor predstavoval študentov Pedagogickej a Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ktorí boli ochotní zúčastniť sa na výskume a odpovedať na otázky
prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie. Empirické údaje
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boli zbierané od novembra 2015 do februára 2016 prostredníctvom
elektronického dotazníka na emailové adresy respondentov.
Výskumná metodika a štatistické spracovanie dát
Pri zbere empirických dát bola použitá metóda dotazníka
vlastnej konštrukcie. Dotazník bol rozdelený do dvoch častí,
nakoľko sa orientoval na dve skupiny respondentov: 1. ročník
bakalárskeho stupňa Pedagogickej a Filozofickej fakulty dennej
formy a 2. ročník magisterského stupňa Pedagogickej a Filozofickej
fakulty dennej formy. Výskum bol realizovaný prostredníctvom
štatistického programu SPSS.
Interpretácia výsledkov výskumu
1. Ročník Bc.

Výskumná otázka 1: Stretli sa respondenti počas svojho
doterajšieho pobytu s nejakými záťažovými situáciami?
Študentov prvého ročníka sme sa pýtali, či sa doposiaľ stretli s
nejakou záťažovou situáciou. V grafe č. 1sa nachádzajú odpovede v
poradí: skôr áno, skôr nie, určite nie, určite áno.

Graf 1 Výskumný súbor z hľadiska stretnutia záťažových situácií

Výskumná otázka 1a:S akými najčastejšími záťažovými situáciami ste sa stretli?
Na otázku s akými najčastejšími záťažovými situáciami sa
stretli, uviedli v grafe č. 2 nasledovné poradie: stres z množstva
učenia, tréma, strach z nového prostredia, chýbajúca rodina a pri419

atelia, pocit bezmocnosti, samota, negatívne vzťahy a nedostatok
kontaktov.

Graf 2 Výskumný súbor z hľadiska najčastejších doterajších
prežívaných situácií

Výskumná otázka 2a: Ak respondenti už doteraz prechádzali
záťažovými situáciami, čo ich spôsobilo?
V nadpriemernej polovici študenti uviedli, že doterajšie
záťažové situácie, ktoré prežívali spôsobil najmä strach zo skúšok a
neistota. Ostatné zdroje záťažových situácií, ktoré študenti označili
sa nachádzajú v podpriemernom pásme. (viď. Graf 3).

Graf 3Výskumný súbor z hľadiska zdrojov záťažových situácií
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2. ročník Mgr. Pedagogickej a Filozofickej fakulty v Ružomberku
Výskumná otázka 1:Stretli sa študenti počas svojho pobytu na univerzite so záťažovými situáciami, ak áno v akej miere, s kým ich riešili a čo ich
spôsobilo? Výskumnou otázkou č. 14 sme sa študentov končiaceho
ročníka pýtali, či sa počas svojho štúdia stretli s nejakou záťažovou
situáciou. V tabuľke č. 1 a grafe č. 1 môžeme vidieť odpovede v nasledujúcom poradí ako: určite áno, skôr áno, skôr nie, určite nie.

Graf 1Výskumný súbor z hľadiska stretnutia sa počas štúdia so
záťažovými situáciami

Výskumná otázka 1b: Aké konkrétne záťažové situácie a v akej
miere ich študenti prežívali?
Ak študenti odpovedali, že počas štúdia prežívali záťažové situácie, pýtali sme sa v akej súvislosti najčastejšie vznikali: V najväčšej
miere uviedli, že ich prežívali v súvislosti so stresom z množstva z
učenia a trémy. V podpriemernom pásme študenti uviedli najmä
súvislosti so strachom z nového prostredia, z pocitu bezmocnosti,
samoty, negatívnych vzťahov, chýbajúcej rodiny a priateľov a nedostatku kontaktov.
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Graf 2 Výskumný súbor z hľadiska miery výskytu záťažových situácií

Výskumná otázka 2: Aké konkrétne záťažové situácie študenti počas štúdia prežívali?
Na otázku aké konkrétne záťažové situácie študenti počas
štúdia prežívali, odpovedali nasledovne: V nadpriemernom pásme
uviedli najmä strach zo skúšok, situácia na KU prezentovaná v
médiách, a termíny skúšok. V podpriemernom pásme uviedli
problémy so zháňaním materiálov, neistota a neprimerané nároky,
nedostatok spánku, stretnutie s autoritou, nedostatok finančných
prostriedkov na štúdium, nutnosť dochádzania do školy, choroba a
telesné bolesti a nedostatok tepla.

Graf 3 Výskumný súbor z hľadiska miery výskytu záťažových situácií počas štúdia na KU

Zo zrealizovaného výskumu môžeme vidieť, že miera
záťažových situácií je v univerzitnom prostredí pomerne výrazná a
vidíme tiež pomerne široké spektrum zdrojov záťažových situácií.
Pri častých alebo dlhotrvajúcich takýchto situáciách existuje vysoké
riziko sociálnopatologického správania. V nasledujúcej časti si
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predstavíme niektoré sociálnopatologické javy, ktoré sa môžu vyskytovať a žiaľ často aj vyskytujú v univerzitnom prostredí.
Sociálna patológia
Sociálna patológia je súhrny pojem na označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiaducich spoločenských javov. Na prelome 20. storočia boli považované za sociálnopatologické javy také
javy, ako samovražednosť, alkoholizmus, rozvodovosť, homosexualita, prostitúcia, nezamestnanosť a vojna. V neskoršom období sa
k nim pridali aj drogové závislosti, násilie a agresivita, ktoré v
súčasnosti predstavujú jedno z najväčších nebezpečenstiev, keďže
hrozí ich habitualizácia, rezignácia ľudí na ich odstraňovanie,
prípadne presvedčenie, že sú v našej spoločnosti nevyhnutné. S
habitualizáciou je spojené i ďalšie nebezpečenstvo, že sa stanú
súčasťou našej kultúry a v podobe noriem a vzorcov správania si
agresivitu a konzumáciu drog začnú osvojovať mladí ľudia v
procese socializácie od detstva (Ondrejkovič a kol., 2000).
Autorky (Rusnáková, Šrobárová, 2015) uvádzajú tieto súčasné
sociálnopatologické javy: závislosti, medzi ktoré patrí drogová závislosť, alkoholizmus, nelátkové závislosti, konkrétne, závislosť od internetu, chatovania, počítačových hier, mobilománia, workoholizmus,
chorobné nakupovanie- oniománia, závislosť od jedla- poruchy
príjmu potravy, patologické hráčstvo, zhubné kulty a sekty. Autorky
ďalej uvádzajú rozvod, šikanovanie, prostitúcia, syndróm CAN, delikvencia a kriminalita. Stručne popíšeme také sociálnopatologické
javy, ktorými sú ohrození vysokoškolskí študenti.
Drogová závislosť - WHO uvádza tieto typy závislosti: závislosť kanabisového typu, závislosť morfínového typu, závislosť kokaínového typu, závislosť kathového typu, halucinogénna závislosť, závislosť od amfetamínov, závislosť od barbiturátov (vrátane
alkoholu) (Mojtová 2008). Účinok drogy na ľudský organizmus je
rôzny, pričom závisí najmä od typu použitej drogy. Účinky v orgánoch a tkanivách ľudského tela sú ovplyvnené aj spôsobom konzumovania, resp. vpravovania drogy do organizmu (RusnákováŠrobárová, 2015). Drogovo závislí majú neprekonateľnú túžbu po
droge, bez ohľadu na následky, o ktorých sú informovaní. Organizmus jedincov získal návyk na drogu a tiež stále väčšiu potrebu
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zvyšovať dávku. Drogy v tejto fáze majú negatívne účinky nielen
na závislého, ale aj na jeho okolie a vo svojich dôsledkoch i na celú
spoločnosť (Bednářová a kol., 2013).
Alkoholizmus - ,,Alkoholizmus je nadmerné pitie alkoholických nápojov spojené so vznikom viacerých problémov“ (Grófová, 2009, s. 95). Alkohol je legálna droga vo väčšine krajín, avšak
s určitým obmedzeniami, pokiaľ ide o vek. Prístup k alkoholu je vo
všeobecnosti jednoduchý. Vo väčšine vyspelých krajín sú najčastejšie konzumované formy alkoholu víno a pivo (Bečková, 1999).
Počet mladých ľudí, ktorí sa v mladom veku začleňujú do skupiny
pravidelných konzumentov alkoholu stúpa závratnou rýchlosťou,
čo predstavuje hlavný problém pre verejné zdravie a jeho budúcnosť vo vyspelých krajinách. Alkohol môže mať na organizmus krátkodobé a dlhodobé účinky. Medzi krátkodobé reakcie sa radia
spomalené reakcie na podnety z okolia, zníženú schopnosť jasne
myslieť, spomalené reflexy, zhoršenú koordináciu, nejasné videnie,
zvracanie, ovplyvnenú pamäť, zvracanie, ťažkosti pri chôdzi alebo
státí, stratu vedomia, kómu alebo dokonca smrť. K dlhodobým účinkom alkoholu radíme rozsiahlejšie poškodenia, chorobu- alkoholizmus, cirhózu pečene, vynechanie pamäti, poškodenie mozgu,
poruchy nervového systému, choroby dýchacieho traktu, kardiovaskulárne ochorenia, choroby tráviaceho ústrojenstva, podvýživu,
skrátenie života, smrť pri nehodách spôsobených vplyvom alkoholu (Hupková, 2009).
Závislosť od internetu, chatovania, počítačových hier - Fenoném závislostného správania na internete sa objavil prvý krát v
literatúre v roku 1995 (Vondráčková, Vacek 2009). Youngová (Rusnáková, Šrobárová, 2015) rozdeľuje závislostné správanie na internete do týchto piatich kategórií:
- závislosť od virtuálnej sexuality, ktorá sa prejavuje kompulzívnym používaním webstránok s pornografickým obsahom,
- závislosť od virtuálnych vzťahov, teda nadmerné sa venovanie virtuálnym vzťahom,
- internetové kompulzie, medzi ktoré patrí napríklad hranie
online počítačových hier, či internetové nakupovanie,
- preťaženie informáciami kam môžeme zaradiť nadmerné
surfovanie na internete alebo hľadanie v online databázach a zá424

vislosť od počítača, ktorou sa najčastejšie označuje hranie počítačových hier.
Mobilománia - Medzi častým používaním mobilov a problematickým používaním mobilov je len tenká hranica, ktorú len ťažko možno jednoznačne určiť. Výrazné sú psychologické faktory
používania mobilov, pričom úlohu hrá predovšetkým pozitívne a
negatívne posilnenie. Ak používanie mobilu prináša príjemný efekt
zvyšuje sa pravdepodobnosť, že človek takéto správanie zopakuje.
Alebo, ak má človek nepríjemné emócie preto, že mobil nepoužíva,
začne ho používať, aby sa vyhol nepríjemným emóciám. Ak mladí
ľudia veria, že mobil má na ich životy pozitívny účinok, že napríklad zlepší ich sociálne vzťahy, je vysoká pravdepodobnosť, že si
vyvinú závislosť od mobilov. Ak však veria, že používanie mobilov
je stratou času a peňazí, závislosť si pravdepodobne nevyvinú. Na
požívanie mobilov veľmi vplýva reklamná kampaň a tlak vrstovníkov (Rusnáková, Šrobárová, 2015).
Patologické hráčstvo-Patologické hráčstvo patrí medzi návykové a impulzívne poruchy. Porucha spočíva v častých opakovaných epizódach hráčstva, ktoré prevládajú na úkor sociálnych,
rodinných, materiálnych a pracovných hodnôt a záväzkov. Patologickí hráči pociťujú nutkanie k hre, ktoré je ťažko ovládateľné a
jeho intenzita sa zvyšuje v záťažových situáciách. Podstatou je trvalo opakujúce sa hranie a to aj napriek nepriaznivým sociálnym
dôsledkom akými sú strata majetku, narušené rodinné vzťahy, pokles pracovného výkonu, strata zamestnania, neplatenie dlhov a
pod. Patologickí hráči pokračujú v hráčstve aj napriek negatívnemu
dopadu hráčstva na ich zdravotný stav a to vo forme porúch spánku, straty hmotnosti, nesústredenosti a celkovom poklese výkonnosti. Pokiaľ ide formu hazardných hier u ľudí jednoznačne
prevláda forma hracích tzv. ,,výherných“ automatov (Rusnáková,
Šrobárová, 2015).
Suicidálne konanie - Kerecman (1999, s. 16) samovraždu
chápe ako ,,zabitie samého seba“, pričom zdôrazňuje, že ,,je to vedomé, dobrovoľné, násilné konanie, ktorým si človek bezprostredne
ničí vlastný život, vlastnou rukou a prostriedkami, od ktorých očakáva smrť v zámerne zvolenej situácii.“ Jednou z hlavných príčin
suicidálneho konania sú rôzne depresie a psychické poruchy s prí425

tomnosťou pochybnosti o zmysle života (Rác 2011). Samovražda je
výsledkom nesmierne zložitého vzájomného pôsobenia sociálnych,
psychologických, neurologických, biologických a kultúrnych premenných (Carr-Gregg 2012). Jedlička a Koťa (1998) poukazujú na
fakt, že suicidálne konanie detí a mládeže má niektoré zvláštnosti,
ktoré sú dané celkovo nezrelou osobnosťou, nedostatkom životných skúseností, neschopnosťou použiť alternatívnu sociálnu
stratégiu, nevyhranenosťou postojov, neujasnenosťou hodnotových
vzťahov, zvýšenou zraniteľnosťou, zníženou odolnosťou voči záťaži, citovou nestabilitou a ľahším sklonom ku skratovému konaniu.
Stručne sme si popísali niektoré sociálnopatologické javy, ktoré sa dotýkajú vysokoškolských študentov v oveľa väčšej miere ako
by si mnohí mysleli. Osobitným spôsobom by sme chceli zdôrazniť,
že ak študentom v univerzitnom, či vysokoškolskom prostredí nie
je poskytnutá kvalitná sociálna opora, existuje vysoké riziko, že sa
budú uchyľovať k sociálnopatologickému správaniu, osobitne tým
formám, o ktorých sme písali vyššie. Preto konštatujeme, že je veľkou výhodou, ba priam nevyhnutnosťou, keď súčasťou univerzitného kempusu sú poradenské centrá.Medzi univerzity a Vysoké školy na Slovensku, ktoré majú zriadené poradenské centrá
patria: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Technická univerzita v Košiciach, Trnavská univerzita v Trnave a univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Spomenuté univerzity ponúkajú v
rámci svojej činnosti nasledujúce zhrnuté služby:
- kariérové poradenstvo,
- psychologické poradenstvo,
- sociálno-právne poradenstvo,
- finančné poradenstvo,
- poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami,
- knižné a výpožičné služby a IT poradenstvo (len UPJŠ),
- duchovné poradenstvo (v rámci univerzitného pastoračného
centra),
- Iné služby (www.ku.sk, www.tuke.sk, www.truni.sk,
www.upjs.sk,www.vssvalzbety.sk).
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Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku
Poradenské centrum na Katolíckej univerzite v Ružomberku vzniklo v akademickom roku 2011/2012. O veľkej potrebe Poradenského centra na pôde Katolíckej univerzity svedčí aj fakt, že necelý
rok pred vznikom Poradenského centra, v akademickom roku
2010/2011 študent prvého ročníka spáchal samovraždu. V Poradenskom centre pôsobia: kariérový poradca, psychológovia, koordinátor
pre študentov so špecifickými potrebami a poradca zabezpečujúci
sociálno-právne poradenstvo (Markovičová, Holdoš, Lapko, 2014).Je
veľmi dobré, že v poradenskom centre pôsobia títo odborníci. Predsa
len by sme chceli upozorniť na potrebu zamestnania sociálneho pracovníka v Poradenskom centre, resp. v poradenských centrách na slovenských univerzitách alebo univerzitách ako takých, čomu ale musí
predchádzať úprava legislatívy SR, ktorá na takúto potrebu nemyslí.
Dôvod je ten, že sociálny pracovník je kompetentný riešiť problémové
a záťažové situácie, sociálne a iné problémy. Tým nechceme povedať,
že by psychológ nebol kompetentný, ale práve sociálny pracovník v
rámci terénnej sociálnej práce vyhľadá a distribuuje klienta k ďalšiemu odborníkovi, pokiaľ by daný problém presahoval kompentencie
sociálneho pracovníka. Na slovenských univerzitách a Katolícku
univerzitu v Ružomberku nevynímajúc, sa žiaľ vyskytujú najrozličnejšie formy sociálnopatologického správania, ktoré sú však akoby
skryté a štatisticky ťažko overiteľné.
Tabuľka 3 Počet poskytnutia služieb Poradenským centrom
KU v roku 2015 podľa jednotlivých oblastí
Služby poradenstva

Podporné služby

Sociálno-právne
po- 498
radenstvo
Kariérové poradenstvo 1733
Psychologické poraden- 686
stvo
Poradenstvo pre štu- 1141
dentov so špecifickými
potrebami
Spolu
4058
Zdroj: (www.ku.sk).

Tréningy,
semináre

Celkový počet
služieb PC KU

V roku 2015
Asistenčné
služby,
Poskytnutie priestorov na pobyt
2141
6199
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Môžeme sa len domnievať aké rôzne formy sociálnopatologického správania boli riešené napríklad v rámci psychologického poradenstva. Musíme si uvedomiť, že študent, ktorý
napríklad nadmerne konzumuje alkoholické nápoje, ale subjektívne
to nepovažuje za problém a navyše si plní svoje školské povinnosti,
nevyhľadá pomoc v poradenskom centre, z toho dôvodu ani
nemožno uviesť presné číslo výskytu tohto sociálnopatologického
správania. Určite si nemožno naivne myslieť, že takéto sociálnopatologické správanie na univerzite, resp. v ubytovacích zariadeniach, neexistuje.
Samozrejme sociálna opora vysokoškolských študentov nemá
byť poskytovaná len poradenským centrom, ale aj univerzitným
pastoračným centrom, pracovníkmi na oddelení pre sociálne štipendiá, pedagógmi, spolužiakmi a pod. Široké spektrum
záťažových situácií v univerzitnom prostredí kladie veľké nároky
na kvalitu poskytovanej sociálnej opory, zvlášť ak si uvedomíme,
že dnešní mladí ľudia, dovolíme si tvrdiť, sú omnoho náchylnejší
na rôzne psychické ťažkosti a vyhľadávanie rôznych foriem
,,úniku“, o ktorých sme sa už zmieňovali. Je všeobecne známe, že
zo všetkých hľadísk je prevencia výhodnejšia než represia.
Záver
Výsledky prevencie sú vždy veľmi ťažko merateľné. Napríklad ťažko možno určiť, koľkým samovraždám sa predišlo od
vzniku Poradenského centra na Katolíckej univerzite v Ružomberku, alebo aký motivačný efekt mali povzbudivé slová vyučujúceho na študenta, ktorý nezvládal plnenie množstva povinností.
Predkladaný príspevok ani zďaleka nevyčerpal danú problematiku. Veríme, že prinajmenšom pripomenul dôležitosť sociálnej
opory o vysokoškolských študentov. Bolo by veľmi smutné,ak
budúca inteligencia, ktorá má byť hrdosťou národa, získala návyk
na nejaký typ sociálnopatologického správania práve v prostredí
univerzity, Almy Mater, ktorá má svojich študentov vychovávať na
zrelé osobnosti. Žiaľ, toto nebezpečenstvo je reálne, preto nech aj
tento príspevok aspoň malou čiastkou napomôže k tomu, aby vysokoškolskí študenti neprispievali k sociálnopatologickým javom v
našej spoločnosti.
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Abstrakt
Predkladaný príspevok predstavuje význam a dôležitosť sociálnej opory vysokoškolských študentov na univerzite ako prevenciu sociálnopatologických javov. Poukazuje na rôzne formy sociálnej opory, druhy záťažových situácií vo vysokoškolskom prostredí,
stručne popisuje najrozšírenejšie formy sociálnopatologického
správania vo vysokoškolskom prostredí a snaží sa nájsť a predstaviť vhodné preventívne opatrenia.
Kľúčové slová: Sociálny pracovník. Sociálna opora. Sociálnopatologické javy. Vysokoškolskí študenti. Záťažové situácie.
Abstract
This contribution deals with the meaning and the importance
of social support for university students as prevention from social
pathological phenomena. It points out to different forms of social
support and various burdening situations at university. Furthermore it briefly describes the most extended forms of social pathological behaviour at university. The contribution also tries to find
and introduce right preventive measures.
Key words: Social worker. Social support. Social pathological
phenomena. University students. Burdening situations.
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Katarína Kohútová

Psycho-sociálne dôsledky nezamestnanosti u absolventov a
mladých ľudí – prehľad výskumných zistení
Úvod
V úvode príspevku považujeme za dôležité vymedziť
kľúčový pojem, ktorým je nezamestnanosť. Definícii nezamestnanosti môžeme v odbornej literatúre nájsť veľké množstvo, za veľmi
výstižnú a komplexnú definíciu považujeme definíciu Medzinárodnej organizácie práce (International Labour Organization,
ILO), podľa ktorej sú nezamestnaní všetci ľudia, ktorí nie sú momentálne v platenom zamestnaní, nie sú samostatne zárobkovo
činní, sú schopní pracovať a aktívne si prácu hľadajú (Definition of
unemployment, www.ilo.org). Výrazne ohrozenou skupinou na
trhu práce sú mladí ľudia a zvlášť absolventi škôl. Absolventa
môžeme definovať ako „žiaka, študenta, poslucháča, ktorý ukončil
štúdium na gymnáziu, strednej odbornej škole alebo univerzite“
(Hotár, Paška, Perhács, 2000, s. 11). Absolventom a mladým nezamestnaným väčšinou chýbajú praktické zručnosti, základné pracovné návyky, ale tiež im chýbajú určité pracovné kontakty
uľahčujúce orientáciu na pracovnom trhu. U nezamestnaných absolventov vysokých škôl vystupuje do popredia najmä finančné
hľadisko, pretože mnoho z nich zakladá alebo už má svoje rodiny,
pričom nedostatočný príjem takto postihuje viac osôb. S
nezamestnanosťou absolventov stredných škôl a mladistvých, ktorí
nemajú záujem o získanie práce sa objavujú i závažné psychické a
výchovné problémy. Ak si v správnom čase neosvoja základné pracovné návyky, nebudú schopní pracovať ani v dospelosti a nuda
tak povedie k sociálno-patologickému správaniu, k vyraďovaniu zo
spoločnosti (Buchtová, 2002).
Obdobie mladej dospelosti je obdobím prechodu z adolescentnej vývinovej fázy, do fázy dospelosti. Problematicky v rámci
tohto prechodu môže pôsobiť nezamestnanosť, pričom predlžovanie adolescencie nezamestnanosťou má negatívne dôsledky pre je432

dinca i spoločnosť. Ako vyplynulo zo štúdie L. B. Hendryho (1983,
In Buchtová, 2002) prolongovaná adolescencia ohrozuje rozvoj
identity, mužskej a ženskej identity, dosiahnutie nezávislosti od
rodiny, akceptáciu rodinných hodnôt a spoločenských hodnôt.
Ohrozuje i rozvoj profesionálnej role a schopnosť nadväzovať a
udržiavať priateľstvá.
Ako uvádza B. Buchtová (2002) zatrpknutosť sa môže výraznejšie prejavovať u mladých ľudí, ktorí ukončili „módny“, ale menej
žiadaný odbor a nemajú tak dostatočne vhodnú kvalifikáciu pre
úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu. Pracovné vyhliadky sú
minimálne a životný štýl nezamestnaného je pre nich jediným
možným. Pripájajú sa tak k vysoko kvalifikovanej a drahej vzdelanej časti populácie, ktorej nie sú ponúknuté žiadne pracovné príležitosti, v ktorých by mohli uplatniť svoje schopnosti a kvalifikáciu.
A. Furnhamm (1985, In Kleinová, 1999) na základe analýzy relevantnej literatúry zistil, že reakcie mladých ľudí na nezamestnanosť sú výrazne odlišnejšie od reakcií dospelých. V prípade, že
sa mladí ľudia nemôžu zaradiť do pracovného života sú frustrované viaceré ich potreby: je blokovaná túžba stať sa finančne nezávislým, uplatniť sa, stať sa samostatným. Tiež je blokovaná túžba
zamestnať sa a chuť pracovať. S obmedzovaním prirodzeného vývinu osobnosti potom súvisí i vyšší výskyt psychických problémov
vrátane tendencie k sociálno-patologickým prejavom.
Výskum D. M. Fergussona et al. (2001) skúmal vzťah medzi
nezamestnanosťou po ukončení školskej dochádzky a psychosociálnymi problémami s prispôsobením. Výskum bol realizovaný so
vzorkou 1265 respondentov. Výskumné zistenia naznačujú, že
nezamestnanosť môže byť spojená so zvýšeným rizikom suicidálnych myšlienok, kriminalitou a užívaním návykových látok.
Z výsledkov staršieho, ale zaujímavého výskumu autorov M.
Tiggemannovej a A. H. Winefielda (1984), ktorý sa zameriaval na
psychologické dôsledky nezamestnanosti u mladých ľudí po
skončení strednej školy, vyplýva, že nezamestnaní mladí ľudia
častejšie referovali o nude, zhoršenej nálade, nešťastí a bezmocnosti. Okrem toho u nezamestnaných sa zaznamenalo nižšie sebavedomie (najmä u dievčat), viac depresívnych stavov a zhoršená miera adjustácie než u zamestnaných vrstovníkov. Tento výskum bol
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longitudinálny a autori mohli porovnať výsledky po ročnom odstupe. Tí jedinci, ktorí získali prácu, prežívali redukciu pocitu nudy
a nešťastia. Rozdiely medzi nezamestnanými a zamestnanými nebolo možné pripisovať zhoršenému stavu nezamestnaných, ale aj
ziskom a pozitívnym dôsledkom vyplývajúcim zo zamestnania.
Napr. rozdiely v sebaocenení neboli spôsobené poklesom sebaocenenia u nezamestnaných, ale jeho nárastom u zamestnaných.
V longitudinálnom výskume, ktorý realizovali M. Schraggerová a B. Mesárovšová v rokoch 1990 až 1992 (1993) sa pokúsili zachytiť zmeny, ktoré nastali u absolventov vysokých škôl v priebehu
jedného roka od skončenia školy a porovnali ich s aktuálnym
stavom v závislosti od zamestnanosti, resp. nezamestnanosti. V
prvej etape výskumu dospeli k záveru, že všetci absolventi škôl
pociťujú ukončenie štúdia ako stresujúcu udalosť bez ohľadu na to
či sa zamestnali alebo nie. V druhej etape výskumu sledovali zmeny, ktoré nastali po ročnom odstupe v oblasti uspokojenia potreby
sociálnych vzťahov, psychických stavov a sociálnej opory. Medzi
výberom zamestnaných a nezamestnaných zaznamenali určité rozdiely, a to u zamestnaných získanie osobnej istoty a sebadôvery a u
nezamestnaných zníženie potreby angažovania sa v spoločnosti, čo
autorky pripisovali ich určitému sklamaniu. U nezamestnaných sa
prejavoval nedostatok psychickej pohody, sily a energie, zvýšená
depresia, ktoré významne korelovali s neuspokojenou potrebou
sociálnych vzťahov.
L. Axelsson a G. Ejlertsson (2007) vo svojej štúdii preukázali,
že nezamestnaní mladí ľudia mali viac duševných ťažkostí (nepokoj, podráždenosť, všeobecná únava, problémy so spaním), avšak
pri dobrej sociálnej opore (najmä rodičov) sa riziko duševných problémov znižovalo. Rovnako ako vo výskume Tiggemannovej a
Winefielda (1984) sa ukázali problémy so sebavedomím, ale iba u
dievčat. Výskum K. Adamoviča, R. Kleinovej a R. Vonkomerovej z
roku 1994 zistil, že dievčatá prežívajú nezamestnanosť negatívnejšie.
Štúdia B. Hultmana a S. Hemlina (2008) zisťovala rozdiel v
kvalite života medzi mladými a staršími nezamestnanými dospelými. Autori dospeli k záveru, že mladí i starší nezamestnaní dospelí majú zníženú kvalitu života, avšak u mladých ľudí bola výra434

znejšia. Kvalita života bola znížená hlavne v dôsledku nedostatku
finančných prostriedkov, čo obmedzovalo mladých ľudí v trávení
voľného času, v udržiavaní sociálnych kontaktov ale tiež kreovaní
identity a v osamostatňovaní. K výrazným dôsledkom nezamestnanosti patrí chudoba, a to nielen medzi nezamestnanými mladými
ľuďmi, čo potvrdzuje i Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR
za rok 2014. Podľa tejto správy bolo v roku 2014 v systéme pomoci
v hmotnej núdzi priemerne mesačne evidovaných 114 482 poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí boli súčasne v evidencii uchádzačov o zamestnanie, čo tvorilo 70,3% z celkového počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi.
J. Džuka a K. Pončáková (1994) porovnávali nezamestnaných
absolventov s ešte študujúcou mládežou. Zistili, že v priemere 10
mesiacov trvajúci stav nezamestnanosti po skončení strednej školy
nespôsobil negatívne efekty v depresívnom naladení, nemal vplyv
na úroveň sebaocenenia, ani na množstvo somatických ťažkostí, ale
vysoko významne znížil celkovú životnú spokojnosť skúmaných
mladých ľudí. I výskum Kohútovej (2014) potvrdil zníženú kvalitu
života nezamestnaných mladých ľudí najmä v oblasti kvality sociálnych vzťahov a prostredia.
Autori výskumu G. E. O´Brein a N. T. Feather (1990) dospeli k
záveru, že ak si mladý človek nájde prácu, ktorá zodpovedá jeho
kvalifikácii, je na tom lepšie pri meraní subjektívneho rozpoloženia
a osobného vplyvu. To znamená, že pozitívny účinok zamestnania
na mladých ľudí závisí od kvality zamestnania. Ak absolvent prijme prácu, ktorá je pod úroveň jeho kvalifikácie, potom je jeho
psychické fungovanie poznamenané negatívnym rozpoložením.
Najvýznamnejším výsledkom tejto práce bolo konštatovanie, že
neexistuje podstatný rozdiel medzi prijatím nezamestnanosti a prijatím zamestnania so zlou kvalitou práce.
Vo výskume R. Kleinovej realizovanom v roku 2000 vyjadrilo
túžbu zamestnať sa 74,5%1 mladých ľudí do 19 rokov (Bratislavský
kraj). Táto túžba sa v 93,2 % odrazila aj v trápení sa nad tým, že nie
sú zamestnaní. Zaujímavá bola odpoveď na otázku, či by sa vedeli
Vo výskume Kohútovej (2014) túto túžbu vyjadrilo 92% nezamestnaných
mladých ľudí.
1
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tak pracovne uplatniť aby si vedeli na seba zarobiť. Iba jeden respondent (chlapec) odpovedal áno, 72,5 % odpovedalo nie a ostatní
neodpovedali. Vlastná nezamestnanosť viedla respondentov k pocitom nudy, napätia a zbytočnosti, neúspechu, zúfalstva, zlosti na
seba, zlosti na iných, hanby, bezradnosti, apatie. Pocity závisti voči
zamestnaným prejavilo 59,3 % dievčat a 41,7 % chlapcov. K ďalším
záverom výskumu patrí, že v subjektívnej pohode (BDP) nezamestnané dievčatá prežívajú vo vyššej miere ako chlapci starosti
kvôli ľuďom, povolaniu a zdraviu. Dotazník depresívneho ladenia
(BDI) upozornil na významné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami pri vyjadreniach o sebaublížení. Až 20 % nezamestnaných
dievčat neodmietlo uvažovať o možnosti ublížiť si. U chlapcov sa
depresívne ladenie vyskytlo menej často.
Výskum L. Aselssona et al. (2007) vyvážil prevládajúci obraz
nezamestnanosti mladých ľudí ako o najmä negatívnej skúsenosti.
Hoci nezamestnaní mali nižšiu úroveň kvality života ako
referenčná skupina, väčšina nezamestnaných (2 z 3) vykazovali
dobrú kvalitu života, a 24% z nich dokonca zažili vyššiu kvalitu
života odkedy sa stali nezamestnanými.
Autorka R. Kleinová (2000) predpokladá, že negatívny psychický stav mladých nezamestnaných (zníženie sebaúcty, depresívne nazeranie do budúcnosti, strata pocitov radosti atď.) v
spojení s dlhotrvajúcou neriešenou nezamestnanosťou môže znížiť
potrebu zamestnať sa natoľko, že dôjde k trvalo bezvýchodiskovému stavu. Vychádzajúc z toho a zo záverov výskumov,
ktoré autorka uskutočnila, konštatuje, že negatívne osobnostné charakteristiky, ktoré sa vyskytovali u respondentov, poukazujú na
potrebu intenzívneho individuálneho a skupinového prístupu. Negatívne prežívanie nezamestnanosti a depresívne tendencie môžu
zmeniť perspektívu zamestnať sa. Ďalším z možných prístupov k
tejto skupine je viesť ich k efektívnejšiemu spôsobu riešenia vlastnej nezamestnanosti, ovplyvňovať ich nazeranie na seba v kontexte
medziľudských vzťahov i ovplyvňovať ich komunikáciu s okolím.
Jedná sa o dlhodobý proces, ktorý podmienky na Úradoch práce
neumožňujú. Z tohto dôvodu autorka systematicky pracuje s nezamestnanými mladými ľuďmi v Klube nezamestnanej mládeže pri
Úrade práce Bratislava II. Pri práci s nimi využila rôzne programy
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(Proces profesionálneho rozhodovania – pomoc pri nezamestnanosti, Experimentálne overovanie poradenských programov, Medziľudské vzťahy – vychádza z Berneho transakčnej analýzy).
T. Búgelová (2005) sa vo svojej výskumnej práci zamerala na determinanty (ne)úspešnej sebarealizácie stredoškolských absolventov
na trhu práce. Pre tento účel vypracovala dotazník s pracovným názvom Problémy a pomoc pri hľadaní zamestnania. Výsledkom výskumu
bolo niekoľko zistení a to napr., že prevažná väčšina respondentov
vyjadrila skutočnú chuť a odhodlanie nájsť si prácu, vysokú ochotu
naučiť sa v prípade potreby čokoľvek nové, priorizovanie dôležitosti
peňazí pred profesionálnym uplatnením sa. Z rozhovorov vyplynulo,
akoby zarábanie peňazí a realizácia vo vlastnej profesii boli dve nezlučiteľné cesty. Napr. iba 7 % z celkového súboru respondentov túži
vykonávať profesiu vo svojom odbore. Zaujímavá bola aj nejasnosť
vlastného smerovania a priveľká vágnosť pri stanovovaní si konkrétnych osobných cieľov. V súvislosti s týmito výsledkami môže byť otázna kariérna zrelosť. Domnievame sa, že v tomto smere by mohlo
efektívne pomôcť vhodne aplikované kariérne poradenstvo. Ako uvádza D. Markovič (2012) kariérové poradenstvo sa považuje za dôležitý prvok pri predchádzaní nárastu nezamestnanosti, pretože vytvára
určité premostenie medzi svetom školy a svetom práce a jeho funkcia
tiež spočíva v tom, že zvyšuje schopnosť adaptácie absolventov na
trhu práce.
Záver
Obdobie mladej dospelosti je senzitívne obdobie k tomu, aby
sa mladý človek stotožnil s rolou dospelého, pričom jedným z faktorov, ktoré toto stotožnenie facilitujú je nastúpenie do zamestnania. Zamestnanie mladému človeku umožňuje stať sa finančne nezávislým, realizovať svoj potenciál, využiť skúsenosti a vedomosti,
ktoré nadobudol počas štúdia a prevziať zodpovednosť za svoje
konanie a výsledky v práci. Nezamestnanosť v mladej dospelosti
tieto aspekty blokuje a najmä dlhodobá nezamestnanosť má veľmi
negatívne dôsledky, ako to dokazujú i výskumné štúdie, ktoré sme
vyššie citovali.
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Abstrakt
Predkladaný príspevok je koncipovaný v teoretickej rovine a
jeho cieľom je priniesť zosumarizovanie vybraných výskumných
zistení týkajúcich sa psycho-sociálnych dôsledkov nezamestnanosti
mladých ľudí. Prinášame prehľad domácich i zahraničných
výskumov týkajúcich sa tejto oblasti. Nezamestnanosť mladých
ľudí je závažný problém, ktorý determinuje celkovú kvalitu ich
života, sú frustrované mnohé ich potreby a tiež je problematické ich
prijatie a zvládnutie dospelej role.
Kľúčové slová: nezamestnanosť, výskumné zistenia, mladá
dospelosť, absolvent
Abstract
Psychosocial impact of unemployment among graduates and young
people - an overview of research findings
The present contribution is conceived in theory and aims to
bring selected to summarize research findings regarding the psycho-social consequences of youth unemployment. We provide an
overview of domestic and foreign research on this area. Youth unemployment is a serious problem that determines the overall quality of their lives, frustrated fill their needs and also it is difficult to
adopt them and manage adult roles.
Keywords: unemployment, research findings, young adulthood, graduate
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Postavenie klienta na trhu práce v kontexte vybraných systémov
kariérového a sociálneho poradenstva
Úvod
Pojem poradenstvo „odvodený od slov – radiť, poradiť“
(Gabura, 2005, s. 10) vnímame ako bezprostrednú súčasť ľudského
života. Vychádzame z predpokladu, že každý človek sa v priebehu
života ocitá v situácii kedy potrebuje pomoc. Radenievo
všeobecnosti vnímame ako laické poskytovanie rád. V zmysle
odbornej pomoci býva poradenstvo zákonom či autormi
charakterizované a definované rôznym spôsobom. Poradenstvo v
Slovenskej republike zabezpečuje Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny v súlade so Zákonom NR SR č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(Matulčíková,
2013).Poradenstvo
môžeme
vymedziť
ako
profesionálne poskytovanie odborných rád či návrhu opatrení,
ktoré odborník – poradca formuluje pre riešenie problému
niekomu druhému – klientovi. Poradca a klient spoločne hľadajú
najlepšie riešenia, ktorých prospešnosť posudzuje samotný klient.
Cieľom poradenstva je pomôcť klientovi pri hodnotení vlastných
možností a rozhodovanísa o riešení problému (Kika, Vetráková a
kol., 2007), prostredníctvom vytvorenia vzájomného vzťahu a
podpory vedúcej k lepšiemu uplatneniu jednotlivca a lepšej
orientácii v živote (Strieženec, 2001).
Cieľom príspevku je poukázať na klienta na trhu práce vo vybraných systémoch kariérového a sociálneho poradenstva. Poukazujeme na špecifiká týchto poradenských systémov v súvislosti s
poskytovaním odborného poradenstva klientom, ktorí hľadajú
miesto na trhu práce.
1 Charakteristika kariérového poradenstva
Pre vymedzenie kariéry a kariérového poradenstva existuje
množstvo definícií. Najmä autorky Gandelová, Tholtová a
441

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ponúkajú
ucelený náhľad do problematiky. Skôr než všakdefinujeme
kariérové poradenstvo, považujeme za potrebné definovať pojem
kariéra. Termín kariéra pochádza z francúzskeho slova cariére, čo v
preklade znamená, povolanie, dráha. Považuje sa za „synonymum
profesijnej dráhy jednotlivca bez ohľadu na vzostupnú či zostupnú
líniu, zhrnutie jeho vývoja od štartu k danému okamihu“ (Petrusek,
1996, s. 476). Markovič (2015) pod termínom kariéra rozumie
pracovný postup v chronologickom alebo hierarchickom postupe
medzi viacerými pracovnými pozíciami, pričom kariéra človeka sa
môže meniť vertikálne (postúpenie na lepšie pracovné miesto alebo
pád na kariérovom rebríčku) alebo horizontálne (zmena pracovnej
oblasti človeka).
Autorky Gandelová a Tholtová (2007, s. 12) dopĺňajú definíciu
tvrdením, že kariéra je „sled zamestnaní, prác, pozícií, ktoré človek
zastáva v priebehu života“ pričom „kariérou rozumieme dosiahnutie
plánovaných cieľov, ktoré sú významné v živote a v práci
jednotlivca“. Pripájame definíciu Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD) podľa ktorej „kariérové poradenstvo
predstavuje služby a aktivity zamerané na pomoc jednotlivcom
každého veku a v ktorejkoľvek fáze ich života pri voľbe vzdelávania,
odbornej prípravy a povolania a pri riadení svojej kariéry“ pričom
jednotlivé služby „sa môžu vykonávať na školách, inštitúciách
poskytujúcich odbornú prípravu, univerzitách a vysokých školách, vo
verejných službách zamestnanosti, na pracoviskách, v treťom sektore
alebo na komunálnej úrovni a v súkromnom sektore“ formou
individuálneho, skupinového alebo osobného kontaktu či dištančne
„vrátane telefonického poradenstva a služieb na internetových
stránkach“. „Služby zahŕňajú poskytovanie kariérových informácií (v
tlačenej, elektronickej alebo inej forme), hodnotiace a samohodnotiace
nástroje, poradenské rozhovory, programy kariérového vzdelávania
(zamerané na podporu rozvoja vedomia seba samého, vnímania
možností a zručností pre riadenie kariéry)“ taktiež „skúšobné
programy (prehľad možností pred voľbou), programy pre
vyhľadávanie práce, služby pre tranzitné obdobia“(CareerGuidance:
A handbookforpolicymakers, 2004, s. 10).
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2 Poradenský proces a úrovne kariérového poradenstva
V rámci kariérového poradenstva existuje viacero označení
poradenstva, ktoré súvisí s orientáciou na trhu práce (Markovič, 2015):
• Poradenstvo v pracovno–profesijnej oblasti - ide o
poradenstvo pri riešení problémových situácií, ktoré súvisia s
prácou, zamestnaním a povolaním; klientmi sú jednotlivci, ktorí sa
chcú uplatniť na trhu práce).
• Poradenstvo pri voľbe povolania – tento druh poradenstva
sa poskytuje žiakom, študentom a absolventom pred vstupom na
pracovný trh.
• Poradenstvo pri výbere zamestnania – v rámci tohto
druhu poradenstva sú klientovi sú poskytované informácie o
konkrétnych pracovných miestach, či pracovných oblastiach.
Podľa autora Ihnacíka (2008, s. 84) sa poradenský proces v
kariérovom poradenstve realizuje na týchto úrovniach:
1. stupeň - zaoberá sa procesom sebapoznania klienta s jeho
prednosťami a limitmi; nadobúda presvedčenie, že vysokoškolské
štúdium napr. humanitného zamerania je vhodné z hľadiska
intelektových, aj povahových vlastností osobnosti.
2. stupeň - obohacuje klienta aj o prácu integrovania
osobnostných možností (schopností) s dostupnými možnosťami
vzdelávania (poradca pracuje s informačným systémom
aktualizovaným na rôznej úrovni, alebo vychádza iba z informačného
systému).
3. stupeň - predchádza mu etapa určitého diagnostikovania,
kedy poradca pracuje v priebehu poradenského rozhovoru s
nerozvinutými zložkami profesijného smerovania klienta.
V zmysle kariérového poradenstva pre nezamestnaných
dospelých sa riešia nasledujúce úlohy:
• Mnohí ľudia hľadajúci si prácu, potrebujú komplexné
kariérové poradenstvo, prostredníctvom ktorého môžu mať prístup
k širokej škále služieb, ktoré by im pomohli zvýšiť ich
zamestnateľnosť. Tieto služby zahŕňajú pomoc pri hľadaní práce a
pracovného miesta, odbornú prípravu, preškolenie, rekvalifikáciu a
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získanie pracovnej skúsenosti. Hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby
dostali tieto podporné služby.
• Rozhodujúcou zložkou národných, európskych a
medzinárodných
stratégií
zamestnanosti
je
prevencia
nezamestnanosti (najmä dlhodobej), prevencia pred nesúladom
schopností, zručností s požiadavkami trhu práce, podpora
regionálnej pracovnej mobility a rozvoj zručností pre
zamestnateľnosť. Verejné služby zamestnanosti (VSZ) majú vo
väčšine krajín v rámci týchto stratégii významnú úlohu. Služby
kariérového poradenstva sú v rámci VSZ nedostatočne rozvinuté a
nie sú systematicky prepojené s cieľmi a ich realizáciou.
• V rámci väčšiny VSZ musia poskytovatelia kariérového
poradenstva pre nezamestnaných na seba zobrať aj tieto úlohy:
napr. kontrolu nároku na príspevky, poskytovanie informácií a
pracovné umiestňovanie. Znižuje sa tým priorita, ktorú môžu
priradiť kariérovému poradenstvu. To môže viesť ku konfliktom
medzi prioritami a cieľmi: na jednej strane pracovným
umiestnením na jednej strane a kariérovým poradenstvom a na
druhej strane kariérovým poradenstvom.
• Pracovníci VSZ majú v oblasti kariérového poradenstva
väčšinou nedostatočnú špeciálnu odbornú prípravu. Cieľom
odbornej prípravy týchto pracovníkov je častejšie rozvoj
organizačných a administratívnych zručností ako rozvoj
kompetencií pre kariérové poradenstvo.
• Niektoré skupiny nezamestnaných majú pomerne
rozdielne charakteristiky a problémy (napr. starší pracovníci; ženy,
ktoré sa vracajú do práce po materskej dovolenke; národnostné
menšiny a ľudia so zdravotným postihnutím) a kariérové
poradenstvo však často nezodpovedá ich osobitným potrebám.
• Kariérové poradenstvo, ktoré je realizované v rámci určitej
komunity má bližšie k potrebám občanov a je efektívnejšie pri
oslovovaní vybraných cieľových skupín dospelých. Dôležitú
otázkou v rámci týchto komunitných služieb je, do akej miery
podporovať ich financovanie z vonkajších zdrojov a takisto zaručiť
kvalitu ich poskytovania v súlade s prijatými národnými
štandardmi a cieľmi.
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• Poskytovanie
služieb
kariérového
poradenstva
nezamestnaným dospelým je stále nedostatočná miera využívania
finančne efektívnejších metód, akými sú aktívne vyhľadávanie
tých, ktorí potrebujú pomoc prostredníctvom relevantných
odborníkov, samoobslužné metódy, IKT, či poskytovanie služieb
rozličnej intenzity (www.web.saaic.sk).
Možnosti riešenianezamestnanosti klientov v rámci kvalitnej
prípravy pre trh práce:
Preskúmanie súčasných národných a medzinárodných politík,
stratégií a smerníc nezamestnanosti. Zvážiť, kde je najvhodnejšie
miesto kariérového poradenstva medzi navrhnutými opatreniami
na aktiváciu zamestnanosti a prevenciu nezamestnanosti.
1. Poskytovanie služieb kariérového poradenstva tak, aby
ľudia ktorí hľadajú prácu, aby mali prístup k odbornej príprave a
preškoleniu.
Napríklad vo verejných službách zamestnanosti v Rakúsku
(ale aj vo Fínsku, Nemecku, Holandsku, Portugalsku a Veľkej
Británii) možno povedať, že ľudia majú prístup k tlačeným,
audiovizuálnym alebo elektronickým informáciám bez toho, aby
potrebovali pomoc pracovníkov. Klienti majú možnosť stručného
osobného rozhovoru a odborného poradenstva, ktorí ho potrebujú
alebo majú sami pocit, že by im toto poradenstvo mohlo pomôcť.
Toto poradenstvo môže mať podobu skupinového poradenstva po
hĺbkové osobné interview, patria tu aj kluby práce.
2. Vypracovanie stratégie kooperatívnych vzťahov medzi
VSZ, inštitúciami ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu,
komunitnými, súkromnými agentúrami kariérového poradenstva a
tretím sektorom, tak aby boli nezamestnaným poskytované
primerané služby kariérového poradenstva.
Príkladom
komunitných
poradenských
služieb
v
Luxembursku sú napr. projekty realizované dobrovoľníckymi a
neziskovými organizáciami, ku ktorým patria Sieť na podporu
plnej zamestnanosti, program pre ženy, ktoré sú obeťami
domáceho násilia či miestne regionálne rozvojové projekty.
V Kanade pôsobí na komunitnej úrovni viac ako 10 000
organizácií, ktoré poskytujú služby na podporu rozvoja kariéry.
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Niektoré z týchto organizácií na orientujú na aktivity, ktoré súvisia
s rozvojom kariéry, ako napr. informačné služby, kariérové
poradenstvo a workshopy zamerané na zručnosti týkajúce sa
hľadania práce. Iné sa zameriavajú na rôzne formy vzdelávacích
programov a komunitnej práce.
3. Udržiavanie
vedomostí
a
zručnosti
pracovníkov
kariérového poradenstva v súlade s rýchlo sa meniacim trhom
práce. Zamestnávanie odborne vyškolených pracovníkov, pre
potreby kariérových služieb.
Príkladom zlepšenia odbornej prípravy pracovníkov
poskytujúcich kariérové poradenstvo vo VSZ je Írsko, kde 8 z 10
pracovníkov služieb zamestnanosti, ktorí poskytujú kariérové
poradenstvo, absolvovalo určitú formu odbornej prípravy. Títo
pracovníci majú možnosť absolvovať univerzitné štúdium popri
ich zamestnaní a je orientované na poradenstvo pre dospelých.
Cieľom odbornej prípravy bolo zvýšiť počet pracovníkov s takouto
kvalifikáciou.
4. Aktívne zapojenie skupín ohrozených na trhu práce do
navrhovania, plánovania, implementácie a monitorovania
koncepcií a služieb kariérového poradenstva.
5. Vytvorenie a aktualizovanie systémov údajov o miestnom
trhu práce a uistenie sa, že poskytovatelia kariérových služieb pre
nezamestnaných používajú tieto systémy.
6. Oddelenie úlohy kariérového poradenstva od ostatných
úloh, ktoré pracovníci VSZ vykonávajú. V prípade, ak budú úlohy
kariérového poradenstva zachované spolu s ostatnými úlohami,
bolo by potrebné zabezpečiť, aby sa kariérovému poradenstvu
venovala zvláštna pozornosť.
7. Vytvorenie spätnej väzby od nezamestnaných dospelých na
základe ktorých bude možné zaručiť, že potreby kariérového
poradenstva pre týchto klientov sú uspokojené.
8. Zabezpečenie, aby v inštitúciách odborného vzdelávania a
prípravy, bolo kariérové poradenstvo neoddeliteľnou súčasťou
vzdelávacích programov pre dospelých (www.web.saaic.sk).

446

Na Slovensku sa pojmom kariérové poradenstvo označuje
celý súbor služieb, ktoré je možné rozumieť v troch rôznych
úrovniach intervencie:
1. poskytovanie kariérových informácií(„careerinformation“)–
tzn. poskytovanie informácií o vzdelávacích a pracovných
príležitostiach
2. profesionálna orientácia(„careerguidance“)– tzn. služby
súvisiace s výberom povolania alebo vzdelávania
3. kariérové poradenstvo(„careercounselling“)– tzn. klasický
poradenský
vzťah
medzi
poradcom
a
klientom
(www.rozvojkariery.sk).
Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené tri úrovne
kariérového poradenstva.

Zdroj: www.rozvojkariery.sk
Obrázok 1 Úrovne kariérového poradenstva

3 Vymedzenie sociálneho poradenstva vo vzťahu ku klientovi na trhu práce
Problematika nezamestnanosti, dosiahnutia stability a homeostázy na trhu práce či samotná uplatniteľnosť ostáva v súčasnosti
stále aktuálnym javom.
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Zdroj: www.upsvar.sk
Graf 1 Situácia na trhu práce k 1.1.2016

Vychádzame z aktuálnych ukazovateľov miery nezamestnanosti a predpokladu, že trh práce je „v rovnováhe vtedy, ak sa pri
danej trhovej mzde požadované množstvo práce rovná ponúkanému množstvu práce“ prirodzene so zreteľom pružných miezd a
dobrovoľnej nezamestnanosti (Uramová, 2005, s. 26). V súčasnosti
je však naďalej trh presýtený najmä prebytkom dopytu po práci a
zároveň nedostatkom voľných pracovných miest spôsobujúcich
neustálu kumuláciu sociálnych problémov. Nástroje aktívneho uplatňovania pomoci klientom v súvislosti s trhom práce nachádzame
predovšetkým v systémoch poradenstva. „Problematika sociálneho
poradenstva je aktuálna v období“, kedy „počet ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu sa neustále zvyšuje a často nie sú schopní
riešiť svoje problémy bez pomoci nezainteresovanej osoby alebo
inštitúcie“ (Pavelová, 2007, s. 39). Domnievame sa že už spomínané
kariérové poradenstvo predstavuje akúsi prevenciu pred zlyhaním
klienta na trhu práce, ktorého dôsledky rieši a ucelenú pomoc
vhodne poskytuje práve sociálne poradenstvo.
Sociálne poradenstvo je definované Zákonom NR SR č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách ako „odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii“ a
Zákonom NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci predovšetkým ako „odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru hmotnej núdze alebo sociálnej núdze“ so zreteľom na zistenie príčin a možnostiach riešenia prostredníctvom poskytnutia
relevantných informácii. S prihliadnutím na klienta na trhu práce
sa domnievame, že sociálne poradenstvo predstavuje taktiež účinný nástroj na podporu a starostlivosť o klienta a rozvoj jeho
osobnosti. Na základe metodického pôsobenia sociálneho poradcu
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získava klient širší prehľad o možnostiach riešenia nepriaznivej
situácie a efektívneho prinavrátenia sa na trh práce s cieľom skvalitnenia života klienta. Vitkovičová (In Tokárová a kol., 2005, s. 492)
charakterizuje poradenstvo ako „proces pomoci, cieľom ktorého je
využitie existujúcich zdrojov a možností osobnosti na vysporiadanie sa s problémami života“ pričom „poradca má snahu podporiť
rasť, rozvoj, zrelosť a lepšie uplatnenie klienta, aby sa efektívnejšie
orientoval vo svete“ (Gabura, Pružinská, 1995, s. 13).
4 Proces práce v systéme sociálneho poradenstva
Predpokladom realizácie pomoci klientovi - nezamestnanému
s prinavrátením na trh práce, vrátane zmiernenia či odstránenia
súvisiacich nepriaznivých sociálnych problémov, je evidencia klienta na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Mareš (2002) hovorí, že pravidelná návšteva nezamestnaného na
ÚPSVaR manifestuje snahy nezamestnaného o získanie zamestnania. V tejto súvislosti je nevyhnutné spomenúť, že za nezamestnaného sa považuje osoba, ktorá aktívne hľadá vhodné zamestnanie, nemá platené zamestnane ani žiadny iný príjem zo zamestnania a očakáva opätovné zamestnanie pričom je evidovaný na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie (UoZ) (Hargašová a kol., 2006).
ÚPSVaR v súčinnosti so sociálnym poradcom zastáva kompetencie poskytovania informačno-poradenských a odborných poradenských služieb a realizácie projektov a programov zameraných na
zlepšenie situácie na trhu práce. Informačno-poradenské služby
(www.uspvar.sk) poskytuje sociálny poradca bezplatne a z hľadiska klienta na trhu práce sa orientujú na tri základné okruhy:
1. Poskytujú sa pri voľbe povolania– úzko súvisí s
kariérovým poradenstvom, poskytujú sa informácie a odborné
rady o povolaní, predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého
povolania, rozhodovanie sa o budúcej pracovnej kariére
2. Poskytujú sa pri výbere zamestnania – úzko súvisí s
kariérovým poradenstvom, poskytujú sa informácie a odborné
rady súvisiace s odbornými zručnosťami, praktickými
skúsenosťami potrebnými k výkonu pracovných činností
súvisiacich s pracovným miestom
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3. Poskytujú sa pri adaptácii zamestnanca v novom
zamestnaní – úzko súvisí s trvalou udržateľnosťou zamestnanosti .
Proces práce s klientom v odborných poradenských službách
z hľadiska podpory k zamestnateľnosti a udržania sa na trhu práce
je rovno individuálny ako individualita každého klienta. Za vhodne vybranú formu práce sociálneho poradenstva preto považujeme
individuálne poradenstvo, nakoľko zodpovedá typu klienta a jeho
individuálnemu potenciálu. Sociálny poradca odbornými poradenskými službami ovplyvňuje rozhodovanie a správanie sa klienta, vytvára súlad medzi požiadavkami trhu najmä v zmysle výkonu
určitého zamestnania a osobnostnými možnosťami a predpokladmi
klienta najmä:
• zisťovaním a komplexným zhodnotením osobnostných
predpokladov, schopností a kompetencií klienta,
• vypracovaním individuálneho akčného plánu klienta na
podporu pracovného uplatnenia,
• diagnostikovaním,
rozpoznaním,
určením
možných
prekážok na trhu práce a vypracovaním návrhu na ich prekonanie,
• vytvorením osobnostného profilu klienta na určenie aktivít,
opatrení a služieb potrebných na jeho začlenenie na trh práce
• určením cieľov potrebných pre návrat na trh práce
(www.uspvar.sk).
Primárnym cieľom odborných poradenských služieb je „pripraviť klienta odborných poradenských služieb na kontakt s trhom
práce“ (www.upsvar.sk). Kompetentný sociálny poradca disponuje
„manuálom“ k rozpoznaniu klientových vlastných schopností, spôsobilostí a záujmov potrebných k výkonu rozhodnutia týkajúceho
sa vzdelávania, odbornej prípravy k budúcemu zamestnaniu a s
tým súvisiacemu riadeniu profesijnej dráhy a životnému smerovaniu. Napriek tomu je nevyhnutné zdôrazniť, aby sa nezamestnaný
klient neupol len na pomoc sociálneho poradcu, ale aby sa aj svojpomocne snažil hľadať prácu a kontaktoval tak možno budúcich
zamestnávateľov. Predpokladom úspešnej spolupráce sociálneho
poradcu a klienta, v snahe získať opätovné postavenie klienta na
trhu práce prostredníctvom systému sociálneho poradenstva, je
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aktívna kooperácia oboch zúčastnených strán v zmysle tzv. „pomoci k svojpomoci“ (Tokárová a kol., 2007, s. 532).
Záver
Každý človek hľadá v priebehu života miesto a primerané
uplatnenie sa na trhu práce. Nie vždy je však cesta k takémuto dosiahnutiu bezproblémová. Klienti ocitajúci sa v nepriaznivej situácii
vyhľadávajú pomoc poradcu prostredníctvom odborného poradenstva. Výsledkom spolupráce býva obohatenie klienta o osobnostný
rast, poznanie a objektívne vyhodnotenie vlastných možností a využiteľných zdrojov okolia, znalosť silných stránok klienta na ktorých možno stavať a slabých stránok s ktorými môže v budúcnosti
pracovať a postupne ich primeraným spôsobom modifikovať. Systémy kariérového a sociálneho poradenstva, z hľadiska riešenej
problematiky postavenia klienta na trhu práce, aktívne zastávajú
pozíciu tzv. prevencie v zmysle odbornej prípravy na výkon profesie a riadenie kariéry jednotlivca a zároveň tzv. riešenia dôsledkov
nezvládnutia udržateľnosti sa na trhu práce, súvisiace následky
nezamestnanosti a opätovné získanie statusu zamestnaného.
Abstrakt:
Príspevok sa zameriava na problematiku postavenia klienta
na trhu práce v kontexte systémov kariérového a sociálneho poradenstva. Autorky pozornosť upriamujú najmä na jednotlivé špecifiká vybraných poradenských systémov a proces práce s cieľovou
skupinou klientov pri voľbe povolania, výbere zamestnania a príprave profesijnej kariéry v zmysle prevencie pred zlyhaním klienta
na trhu práce. V druhej časti príspevku ilustrujeme proces práce s
klientom v sociálnom poradenstve v zmysle riešenia nepriaznivej
situácie a poskytnutia ucelenej odbornej pomoci klientovi v súvislosti s trhom práce.
Kľúčové slová: Kariérové poradenstvo, Nezamestnaný klient,
Poradenstvo, Sociálne poradenstvo, Trh práce
Abstract:
Customer status on thelabor market in the contex tof the selected
systems of career and social counselling
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This paper focuses on the issue of the status of the client in the
labor market in the context of a system of career and social counseling. The authors also draw attention in particular to specify individually selected guidance systems and the process of working with
the target group of clients in career choices, employment opportunities and training professional career in terms of prevention of default in the labor market. The second part illustrates the process of
working with clients in social counseling in terms of solving the
adverse situation and provide comprehensive technical assistance
to the client in connection with the labor market.
Keywords: Careercounselling, Unemployedclient, Counselling, social counselling, Labormarket
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Lenka Kuhejdová, Katarína Slezáková

Nezamestnaný klient v kontexte sociálneho poradenstva
Úvod
Nezamestnanosť znamená pre človeka nielen pokles životnej
úrovne, zníženie sociálneho statusu, ale aj rad ďalších negatívnych
zmien. Všeobecne sa v spoločnosti sústreďuje pozornosť na to, že s
nezamestnanosťou je spojený či už krátkodobý alebo dlhodobý
stres, ktorý ak sa nekoriguje a nedostane pod kontrolu môže
významne poškodiť duševné alebo fyzické zdravie vo všetkých
vekových kategóriách. Strata zamestnania nemá negatívny vplyv
iba na človeka, ale aj na jeho sociálne okolie. Vitkovičová (In
Tokárová, 2009, s. 521) významne dopĺňa, že „nezamestnaný so
stratou zamestnania stráca i jeho významné konzekvencie pre
osobný život a túto stratu ťažko prežíva“. Z toho môžeme tvrdiť, že
mnoho spoločenských javov negatívneho charakteru má epicentrum v nezvládnutí ekonomických, sociálnych a psychologických
dôsledkov straty zamestnania. Strata práce a samotná nezamestnanosť patrí v živote človeka k vážnym sociálnym fenoménom.
Výpadok práce má teda preukázateľné negatívne dôsledky ekonomického, sociálneho, psychologického charakteru, či zdravotnej
povahy. Strata zamestnania ako nepriaznivá životná situácia klienta a následná nezamestnanosť, zvládanie a vyrovnávanie sa so stratou práce, to všetko predstavuje permanentnú výzvu pre sociálnu
prácu ako profesiu, ale aj ostatných odborníkov.
Sociálne poradenstvo predstavuje v širšom slova zmysle metódu vzdelávania a výchovy, metódu redukovania emocionálneho
napätia, metódu pomoci človeka pri riešení problémových situácií,
pri hľadaní nových foriem života (Pavelová, 2007). Schavel a Oláh
tvrdia, že sociálne poradenstvo je nástroj sociálnej pomoci, ktorý na
jednej strane dáva možnosť podieľať sa klientom pri rozhodovaní a
na opačnej strane zaväzuje sociálneho poradcu jednať primerane a
s prihliadnutím na konkrétny problém a autonómnosť klienta
(Schavel- Oláh, 2009). Predmetom záujmu sociálneho poradenstva
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je ľudský problém a ten má vždy dve roviny: osobnostnú a spoločenskú. Sociálne poradenstvo monitoruje práve tieto sociálne
problémy svojej klientely. Gabura vymenúva širokú paletu možností, čo môže predstavovať predmet sociálneho poradenstva. Tvrdí, že „predmetom sociálneho poradenstva je širšia oblasť medziľudských vzťahov, možnosti rastu a dozrievania jedinca, spôsob
realizácie človeka, zvládnutie sociálnych rolí, riešenie kríz a konfliktov bez psychopatologických rysov, hľadanie hodnôt a zmyslu
životu klienta v rôznych sociálnych kontextoch, zvyšovanie kvality
života klienta i jeho sociálneho okolia“ (Gabura, 2005, s. 34). V štandardoch kvality sociálneho poradenstva (Mydlíková, 2004) je jasne zadefinované a ukotvené, čo je cieľom sociálneho poradenstva
– pomáhať ľudom pri riešení ich vlastných sociálnych problémov
tak, aby vedeli dokázať mobilizáciou svojich možností a schopností
ich problémy riešiť a zároveň im predchádzať. Michalík (In Krutilová, 2014) pojednáva o špecifických cieľoch sociálneho poradenstva, ktoré sú formulované nasledovne:
• Základným cieľom je klientove zdravie v interakcii so sociálnym prostredím, ktoré ho obklopuje.
• Nadväzujúcim cieľom je dosiahnutie žiadúcej zmeny v spomínanom sociálnom prostredí.
• V rovine individuálnych cieľov ide o konkrétne opatrenie, ktoré sa týka daného klienta, to znamená v jeho individuálnej rovine.
Sociálne poradenstvo pre nezamestnaných sa zameriava na
konkrétnu cieľovú skupinu, ktorú v tejto oblasti pre nás predstavuje nezamestnaný klient. Súčasné problémy nezamestnanosti si
vyžadujú priebežne dotvárať systém integratívne a komplexne
fungujúceho poradenstva, a to v celom rozpätí profesijného vývinu
kariéry jedinca (Vitkovičová In Tokárová, 2009). Význam zaoberania sa problematikou poskytovania sociálneho poradenstva pre
nezamestnaných, je v procese dopadu nezamestnanosti na človeka
z pozície využívania adekvátnych a efektívnych poradenských aktivít. V tom prichádza opodstatnenie, nakoľko táto skupina ľudí
predstavuje v každej spoločnosti, teda aj v našich súčasných podmienkach, výrazne oslabenú sociálnu skupinu. V súčasnosti máme
k dispozícii domáce aj zahraničné výskumy a interpretácie výs455

ledkoch týchto výskumov, ktoré nám objektívne dávajú najavo
negatívny vplyv straty zamestnania na človeka.
V zhrnutí dôsledkoch dlhodobej nezamestnanosti sú okrem
zníženia životnej úrovne nezamestnaného, vylúčenie zo sociálnych
vzťahov, narušenie životných istôt a chudoba. Hlavným problémom je oslabovanie sebavedomia, sebaúcty čo môže viesť k pocitu menejcennosti. Následne sa zhoršuje schopnosť nezamestnaného aktívne riešiť svoju vzniknutú situáciu. Môže byť tiež
ohrozená schopnosť presadzovať sa medzi ostatnými. Strata sebadôvery často zapríčiňuje depresiu, zhoršujú sa taktiky riešenia problémov. Nezamestnaný ich celkom prestáva riešiť alebo ich rieši
povrchne a nedôrazne, alebo naopak, konflikty a problémy môže
riešiť útočne, až agresívne. Tým, že nezamestnaní nemajú žiadne
povinnosti môžu upadať do apatie a nečinnosti. Nezamestnaní sa
nevedia dobre predať ako pracovná sila. Mnohí z nich nie sú schopní zamestnanie nájsť bez pomoci, a tu vidíme význam sociálneho
poradenstva. Ak si majú hľadať a prijať novú prácu, u nezamestnaného nastane problém, že sa musí v mnohých ohľadoch prispôsobiť novým podmienkam. Problém s komunikáciou často vedie k pocitu bezmocnosti a silným zábranám, a to má negatívny
dopad pri uchádzaní sa o miesto (hlavne pri prijímacom pohovore).
Aj nezamestnaní mladí ľudia vnímajú absenciu práce negatívne. L.
Axelsson et al. (2007) urobili štúdiu na základe ktorej dospeli k tomu, že nezamestnaní mladí ľudia mali viac duševných ťažkostí ako
mladí ľudia, ktorí prácu mali, ale zároveň ak tam bola prítomnosť
sociálnej opory sa priamo úmerne riziko duševných problémov
zmenšovalo.
Rusnáková (2007) vníma z celospoločenského pohľadu sociálne poradenstvo pre nezamestnaných ako:
• perspektívnu investíciu do kvality pracovnej sily,
• bariéru znehodnotenia pracovného a ľudského potenciálu a
hodnoty jednotlivca,
• predpoklad potrebnej pracovnej mobility populácie na trhu
práce, prevencia sociálneho napätia v spoločnosti,
• efektívna ekonomická investícia.
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Filadelfiová (2006) realizovala výskum pod názvom „Potreba
a poskytovanie služieb zamestnanosti a sprievodných služieb pre
obyvateľov mestskej časti Bratislava – Ružinov“. Daný výskum sa
zameral okrem poskytovaných sociálnych služieb v mestskej časti
na zisťovanie toho, aké služby u obyvateľov absentujú. Oslovení
respondenti vyjadrili záujem o poradenské služby, nakoľko mnohí
z nich ich uvádzali ako chýbajúce. Zisťovanie potrieb obyvateľov
mestskej časti v rámci sociálnej oblasti sa sledoval záujem o poradenstvo za pomoci samostatnej špeciálnej otázky. Respondentom
boli ponúknuté viaceré druhy poradenstva, z ktorých si mali možnosť vybrať si. Najväčší záujem sa prejavil o poradenstvo v oblasti
sociálnych vecí a sociálnej pomoci, ktoré si vybralo viac ako polovica opýtaných. Veľmi vysoké percento opýtaných preferovalo aj právne poradenstvo, o ktoré prejavilo záujem 47,8% respondentov.
Takmer 30% skúmaných si v rámci troch možností zvolilo poradenské centrá prvej pomoci v krízových situáciách. Na nasledujúce 2
miesta sa zaradilo poradenstvo pri hľadaní zamestnania a bezplatné poradenstvo pre občanov v hmotnej núdzi – svoj výber im prisúdila 1/5 opýtaných. Získané výsledky jednoznačne preukázali,
že záujem o poradenské služby je vysoký. Koncentruje sa predovšetkým do sociálnej oblasti, žiadané však je aj právne poradenstvo.
V závere tohto uskutočneného výskumu môžeme označiť sociálne
poradenstvo za významný nástroj pri práci s nezamestnaným
klientom. Celý poradenský systém poskytovaný v rámci nezamestnanosti je realizovaný s cieľom chrániť občanov pred dlhodobou
nezamestnanosťou a s tým prepojenými dôsledkami. Cieľom je najmä vyhnúť sa stavu straty motivácie pri hľadaní nového zamestnania, keďže je zrejmé, že s narastajúcim časom nezamestnaný prestáva mať záujem o hľadanie zamestnania. Samozrejme, že úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny nie sú schopné vyriešiť problémy na
trhu práce, môžu ale výraznou mierou pomôcť riešiť pracovné a
sociálne problémy občanov a navrhovať potrebné opatrenia. Kasanová (2013) hovorí o individuálnom akčnom pláne (IAP) ako činnosti odborných poradenských služieb. ÚPSVaR ho vypracováva
sám alebo prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských
služieb. Cieľom tohto plánu je posúdenie osobnostných predpokladov, schopností a zručností uchádzača o zamestnanie a určenie roz457

sahu potrebnej pomoci, kde sociálny poradca disponuje širokou
paletou metód a nástrojov.
Pavelová (2007) analyzuje individuálny akčný plán v 3 bodoch:
• Je to písomný dokument, ktorý na základe posúdenia osobnostných predpokladov, schopností a odborných zručností občana
zadefinováva druh a rozsah pomoci potrebnej na uľahčenie jeho
pracovného zaradenia a vymedzuje na tento účel konkrétne kroky
a postupy. Je výsledkom pohovoru medzi občanom ako klientom
poradenstva a pracovníkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
• Konečným cieľom IAP je osobný rozhovor uchádzača o zamestnanie a jeho príprava k zaradeniu sa na trhu práce formulovaním optimálnych krokov a s jasným zámerom zamestnať sa.
• Po vypracovaní a vzájomnom odsúhlasení sa IAP stáva pre uchádzača o zamestnanie záväzný a musí ho dodržiavať (Pavelová, 2007).
Aj na tomto mieste vidíme dôležitú úlohu poradcu, ktorý sa stáva
garantom tvorby, plnenia a aj následného vyhodnotenia IAP.
Okrem ÚPSVaR, ktorý patrí k štátnym inštitúciám, existujú aj
neštátne inštitúcie a organizácie, ktoré poskytujú sociálne poradenstvo nezamestnaným. Význam poradenskej činnosti pre nezamestnaných vidí Rusnáková (2007) hlavne z dôvodov:
• Sociálnej a psychickej pohody nezamestnaného, ktorú občan
môže získať počas poradenského procesu,
• Efektívneho využívania voľného času prostredníctvom služieb poskytovaných úradmi práce,
• Rozvoja či už osobného alebo sociálneho potenciálu nezamestnaného,
• Udržania režimu dňa,
• Väčšej pracovnej mobility nezamestnaného,
• Nepriameho ekonomického zisku nezamestnaného.
Na základe vyššie uvedených poznatkov môžeme konštatovať, že v rámci sociálnej a psychickej pohody nezamestnaného sa
myslí sebavedomie alebo napríklad psychická stabilita. Rozvoj osobného a sociálneho potenciálu vidíme formou získavania nových
poznatkov, vedomostí a zručností v oblasti trhu práce, sebapoznania, sebapresadzovania, komunikácie so sociálnych prostredím.
Udržiavanie režimu dňa v zmysle toho, že je podobný pracovnému
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dňu a nepriamy ekonomický zisk nezamestnaného chápeme v tom
zmysle, že poskytovaná služba je bezplatná.
Záver
Sociálne poradenstvo má pre nezamestnaného klienta preventívny, eliminujúci a zároveň aj výchovný charakter. Prevenciu
chápeme v tom, že sociálny poradca sa snaží nezamestnaného
klienta chrániť pred možnými psychickými problémami smerujúcimi k depresii, ponúka mu nádej v alternatívach, kde sa môže
zamestnať na trhu práce a podobne. Eliminácia dôsledkov nezamestnanosti má základ hlavne v možnosti poskytovania informácií
o dávkach, na ktoré má klient nárok, výchovný charakter spočíva v
tom, že poradca učí nezamestnaného klienta riešiť nepriaznivú problémovú situáciu, pričom ho vedie k motivácii a nezávislosti. Víziou nášho príspevku nie je znížiť počet nezamestnaných v našej
krajine, ale prispieť k informovanosti o sociálnom poradenstve vo
vzťahu ku nezamestnanému klientovi.
Abstrakt
Cieľom nášho príspevku nie je znížiť počet nezamestnaných v
našej krajine, ale prispieť k informovanosti o sociálnom poradenstve vo vzťahu ku klientovi. Predkladaný príspevok je koncipovaný v teoretickej rovine, pričom primárna pozornosť je venovaná
problematike sociálneho poradenstva vo vzťahu k nezamestnanému klientovi. Problematika sociálneho poradenstva sa stáva v
dnešnej dobe aktuálnou v oblasti narastajúcich sociálnych problémov v celej spoločnosti. Problémy nezamestnaného klienta môžu
presahovať rámec jeho vlastného angažovania sa na jeho riešení.
Práve tu môže nastúpiť sociálny poradca, ktorý napomôže klientovi zorientovať sa v jeho probléme a ponúkne klientovi možnosť
využitia služby sociálneho poradenstva.
Kľúčové slová: Sociálne poradenstvo. Nezamestnanosť. Nezamestnaný klient. Sociálny poradca.
Abstract
Unemployed client in the context of social counseling
The aim of our paper is not to reduce the number of unemployed in our country, but to contribute to the awareness of social
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counseling in relation to the client. The present contribution is designed at the theoretical level, with primary attention, which is given to the problem of social counseling to the unemployed client.
The problem of social counseling has become nowadays the current
of increasing social problems throughout society. Problems of unemployed may go beyond his own engagement to address it. There
currently is allowed to start work of social counselor who will help
the client to become familiar with its problems and offers clients the
possibility to use social counseling services.
Key words: Social counseling. Unemployment. Unemployed
client. Social counselor.
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Anna Mrvová

Prínos školských katechéz a ich vplyv na hodnotenie morálneho
aspektu vybraných problémov bioetiky
Úvod
V dnešnom svete sa často stretávame s pokusmi o
znehodnocovanie ľudského života (legalizovanie potratov,
eutanázie, biomedicínske pokusy na embryách a pod.). Súčasná
kultúra sa nás snaží presvedčiť, že deti pred narodením nepatria do
ľudskej rodiny a že starí a chorí ľudia nemajú žiadnu hodnotu. V
našej spoločnosti sa ľudskosť často definuje tým, čo sme technicky
schopní urobiť, než tým, kto sme. Vzrastá tak potreba zákonov,
ktoré by chránili morálny poriadok a zabránili nespravodlivému
zneužívaniu ľudí. „Rýchly vývoj vo vedeckej oblasti a rýchle šírenie jeho
výsledkov cez prostriedky spoločenskej komunikácie vyvolávajú
očakávania i rozpaky v čoraz širších kruhoch verejnej mienky“1.
Hlavný dôvod voľby témy práce vyplýva z aktuálnej potreby
zamýšľania sa nad otázkami sprevádzajúcimi súčasný
biomedicínsky výskum, akými sú napr. využívanie ľudských
embryonálnych kmeňových buniek, problematika asistovaných
reprodukcií či terapeutického klonovania, pri ktorých je potrebné
uvažovať o hodnote ľudského života a potrebe jeho ochrany už v
jeho embryonálnom štádiu. O súčasných bioetických problémoch je
potrebné informovať mladých ľudí nielen prostredníctvom
masovo-komunikačných prostriedkov, ale vhodným miestom na
ich prezentáciu spojenú s vhodnou argumentáciou vidíme aj v
školskom prostredí, a to napr. aj na hodinách náboženstva. Podľa
nášho názoru neexistujú veci o ktorých by žiaci mali alebo nemali
vedieť, ale je len vhodný čas a spôsob, ako im o nich povedať. Od
narodenia učíme deti, čo je správne a ako by sa mali správať vo
vzťahu k ostatným. S pribúdajúcim vekom sa však rozhodujú meKONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY: Inštrukcia Dignitas personae o niektorých otázkach bioetiky. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2009, čl. 1.
1
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dzi správnym a nesprávnym aj v oveľa náročnejších otázkach, v
ktorých často ide aj o život, a to nie len ich vlastný. Každé počaté
dieťa je dôkazom toho, že Boh ľudstvu neprestal dôverovať, a to
dáva ľudskému životu nemerateľnú hodnotu. Úlohou vychovávateľov je vštepovať tento postoj svojim žiakom, či už prostredníctvom výchovy v rodine, cirkvi, ale aj v školskom prostredí.
Domnievame sa, že naša práca by mohla byť prínosom aj z dôvodu
aktuálnosti problémov, ktorými sa zaoberá. Len nedávno (7. 2.
2015) sme na Slovensku v referende rozhodovali o ochrane tradičnej rodiny, manželstva a našich detí. Len čas ukáže, či v budúcnosti
nebudeme znovu postavení pred rovnako závažné rozhodnutia, v
ktorých pôjde napr. aj o osud ľudských embryí.
Súčasný stav riešenej problematiky
Môžeme konštatovať, že počas nášho doterajšieho štúdia literatúry sme sa nestretli s vedeckou prácou, ktorá by podávala
komplexný obraz o vyučovaní bioetickej problematiky v rámci
predmetu náboženstvo/náboženská výchova. Zistili sme, že novodobé bioetické problémy, akými sú napr. terapeutické využívanie
kmeňových buniek a terapeutické klonovanie doposiaľ v obsahu
predmetu náboženstvo/náboženská výchova absentujú, aj keď ide
o veľmi špecifické a morálne závažné problémy. Novovzniknutým
biotechnologickým metódam, aplikovateľným v edukačnom procese sa v súčasnosti venuje kniha z dielne Nadácie Jérôma Lejeuna s
názvom Manuál bioetiky pre mladých,2 ktorá vyšla s podporou Konferencie biskupov Slovenska v slovenskom jazyku v roku 2015 a je
podľa nášho názoru veľmi dobre spracovanou pomôckou aj pre
školské vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy v oblasti
bioetiky. Doposiaľ sme sa ale nestretli so žiadnou monografiou,
ktorá by analyzovala problematiku zakomponovania novovzniknutých bioetických problémov, zahrňujúcich manipuláciu s ľudskými embryami do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Vybraným témam bioetiky v rámci edukácie v predmete náboženská výchova, so zameraním na piate a šieste Božie prikázanie sa vo
Porov. LE MÉNÉ, J. M.: Manuál bioetiky pre mladých. Kežmarok: Tlačiareň
Kežmarok GG, 2015.
2
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svojej monografii s názvom: Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežittia venuje Ľ. Cehuľová.3 Publikácia je určená katechétom, kňazom,
rodičom, učiteľom a vychovávateľom, ktorým ponúka adekvátne odpovede na otázky bioetiky, s ktorými sa stretávajú pri práci s mládežou. Ondrej Štefaňak vo svojom výskume hodnotil vplyv religiozity na
postoje mládeže pri vybraných bioetických problémoch: interrupcie a
eutanázie, neposudzuje však začlenenie bioetickej problematiky do
edukačného procesu náboženskej výchovy.4 Nové poznatky v oblasti
bioetiky sú publikované v zborníkoch z vedeckých konferencií, ktoré
predstavujú priestor pre odbornú konfrontáciu názorov k súčasnej
bioetickej problematike. Bioetickou didaktikou a jej metodologickými
východiskami a aplikáciou na edukačný proces sa na Slovensku venuje napr. V. Gluchman, P. Jemelka, M. Gluchmanová, G. PlatkováOlejárová5a pod. Ich práce nám poskytujú všeobecné informácie o
spôsobe aplikácie bioetiky vo vyučovaní, autori v nich hodnotia pozitíva a prínosy výučby bioetiky a na druhej strane upozorňujú na riziká a možné nástrahy neadekvátneho prístupu pri výučbe. Len fragmentárne a určite nepostačujúce vedecké spracovanie predmetnej
problematiky sa stalo pre nás náležitým motívom pre podujatie sa na
daný výskum prezentovaný v dizertačnej práci.
Význam prírodovedných kompetencií pre schopnosť morálneho hodnotenia bioetických problémov
Obzvlášť pre mladých ľudí je často problematické zaujať jednoznačný postoj, vedieť sa rozhodnúť a riešiť problémové situácie.
Práve kresťanský pohľad, správna výchova k hodnotám a forPorov. CEHUĽOVÁ, Ľ.: Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia. Prešov:
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010.
4 Porov. ŠTEFAŇAK, O.: Religiozita mládeže. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009.
5 Porov. GLUCHMAN, V.: Bioetika- rozdielnosť metodologických východísk a záverov.
s. 13-22. in GLUCHMAN, V. (ed.): Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti.
Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009; JEMELKA, P: Místo
bioetické problematiky ve výuce nauky a společnosti. s. 117-126. in SÝKORA, P., BALÁK,
R.: Bioetické výzvy pre filozofiu. Prešov: Vydavateľstvo Michal Vaško, 2008; PLATKOVÁ – OLEJÁROVÁ, G.: K metodike výučby tém z bioetiky na školách v rámci etickej
výchovy. in GLUCHMAN, V. (ed.): Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti.
Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009.
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movanie správnej morálnej orientácie, ktorú okrem iného ponúka
školský vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova je
cestou k výchove zodpovedných občanov, ktorí budú v každej situácii chrániť dobro seba, iných a tak aj celej spoločnosti.
Disponovať prírodovednými kompetenciami znamená schopnosť žiakov funkčne využívať prírodovedné vedomosti a zručnosti, využívať nadobudnuté základné poznatky a metódy prírodných vied pri objasňovaní prírodných zákonitostí, aplikovať ich
v technologickej oblasti a pri hodnotení vedecko-technického pokroku. V praxi to znamená schopnosť a ochotu jednotlivca používať základné vedomosti a metódy na objasňovanie prírodných zákonov, s cieľom položiť otázky a vyvodiť závery podložených dôkazmi.Našou snahou je poukázať na to, že pri komplexnom posudzovaní morálneho aspektu vybraných problémov majú nadobudnuté prírodovedné kompetencie relevantnú funkciu. Predmetom
záujmu nášho výskumu sú žiaci cirkevných gymnázií, u ktorých
predpokladáme adekvátnu úroveň prírodovedného poznania a
zároveň aj vplyv kontinuálnej náboženskej formácie, ktorá by sa
mala prejaviť v schopnosti morálneho hodnotenia vybraných bioetických problémov v súlade s učením Katolíckej cirkvi. Bioetické
otázky predstavujú širokú škálu problémov, ktorých aspekty nie je
možné v rozsahu jednej práce komplexne preskúmať. Preto sa v
našej práci zameriavame len na vybrané problémy vyplývajúce z
biomedicínskeho výskumu, pri ktorých sa stretávame so špecifickým problémom zneužívania ľudských embryí.
V empirickej časti práce sme sa v rámci kvalitatívneho výskumu,
a to metódou analýzy učebných osnov vyučovacieho predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova, snažili predstaviť súčasný
stav a prítomnosť bioetickej problematiky v osnovách predmetu. Zistili sme, že v učebných osnovách predmetu nikde nenachádzame
zmienku o bioetike ako takej. Vybraná bioetická problematika je
explicitne zastúpená od druhého ročníka, kde sa v učebných osnovách nachádza téma potrat a eutanázia, v treťom ročníku je téma potratu a asistovanej reprodukcie kontinuálnym prehĺbením učiva z predchádzajúceho ročníka. Implicitne zakomponovanú bioetickú problematiku (kresťanská etika, sloboda človeka, zodpovednosť, dôstojnosť osoby, spravodlivosť, láska k sebe a blížnemu, ľudské práva,
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morálka...) čiastočne zaznamenávame od siedmeho ročníka základných škôl a na základe špirálovej štruktúry súčasného vzdelávania v
predmete je kontinuálne prehlbovaná až do štvrtého ročníka. Zistili
sme, že súčasné problémy bioetiky, akými sú napr. terapeutické využívanie embryonálnych kmeňových buniek či terapeutické klonovanie,
v učebných osnovách absentujú.
V rámci kvantitatívneho výskumu sme na základe dotazníkovej metódy preskúmali koreláciu medzi prírodovedným poznaním a morálnym hodnotením žiakov vo vybraných bioetických
otázkach zahrňujúcich manipuláciu s ľudskými embryami a na
základe výsledkov analýzy koncipovali návrhy a odporúčania pre
prax. Z analýzy výsledkov vyplývajúcich z dotazníkového prieskumu u žiakov tretích ročníkov na cirkevných gymnáziách
môžeme konštatovať, že sa nám podarilo potvrdiť všetkých päť
nami stanovených hypotéz. Z prieskumu je zrejmé, že žiaci tretích
ročníkov gymnázií nedisponujú adekvátnymi vedomosťami potrebnými k posudzovaniu morálnych aspektov vybraných biomedicínských problémov (hypotéza č. 1). Na základe analýzy a komparácie výsledkov sme potvrdili prínos bioetickej katechézy pri formovaní názorov a postojov žiakov k morálnemu aspektu vybraných
problémov. Prieskum jednoznačne preukázal, že takéto katechézy
majú vplyv na morálne hodnotenie vybraných problémov žiakov, a
to v súlade s učením Katolíckej cirkvi (hypotéza č. 3). Žiaci chápu
dôležitosť bioetickej diskusie a prejavujú o bioetické katechézy
záujem a chcú sa im vo väčšej miere venovať aj na hodinách náboženstva (hypotéza č. 4). Na základe výsledkov prieskumu je zrejmé,
že dievčatá zaujímajú k bioetickým problémom postoj bližší katolíckemu učeniu než chlapci (hypotéza č. 5). Z výskumu vyplýva aj
dôležité poznanie, že žiaci, ktorí čerpajú informácie o bioetických
problémoch v rámci školského vyučovania sú kompetentnejší
posudzovať morálne problémy, než tí, ktorí ich čerpajú z médií a
mimoškolského prostredia (hypotéza č. 2).
Návrhy a odporúčania pre prax
Vychádzajúc zo stanoveného cieľa našej práce: Preskúmať koreláciu medzi prírodovedným poznaním a morálnym hodnotením žiakov vo
vybraných bioetických otázkach zahrňujúcich manipuláciu s ľudskými
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embryami navrhujeme pre didaktickú prax vyučovacieho predmetu
náboženstvo/náboženská výchova nasledujúce odporúčania:
V učebných osnovách predmetu je zastúpenie bioetických tém
vzhľadom na aktuálne otázky, ktorými sa v súčasnosti zaoberá bioetika, nedostatočné. Absentujú v nich súčasné problémy bioetiky
zahrňujúce manipuláciu s ľudskými embryami, akými sú napr. terapeutické využívanie embryonálnych kmeňových buniek, terapeutické klonovanie a pod. Problematika asistovaných reprodukcií
má v učebných osnovách svoje miesto, ale podľa nášho názoru si
vzhľadom na potreby a hodnotovú orientáciu dnešných mladých
ľudí žiada širšie a konkrétnejšie vymedzenie. Pri odporúčaní vychádzame aj zo zistenia, že žiaci prejavujú o bioetické problémy záujem a na hodinách náboženstva by uvítali viac katechéz, ktoré by sa
venovali práve súčasným bioetickým problémom napr. aj v biomedicínskom výskume.
Prírodovedné kompetencie žiakov v oblasti bioetickej problematiky majú značný vplyv pre schopnosť posudzovania morálnych
aspektov vybraných bioetických problémov. Toto zistenie vyplýva z
porovnania názorov žiakov, ktoré sa vyjadrujú k podpore biomedicínskeho výskumu s ľudskými embryami a ich umelou produkciou
pre potreby výskumu. Z prieskumu je zrejmé, že žiaci tretích ročníkov
gymnázií nedisponujú adekvátnymi vedomosťami potrebnými k posudzovaniu morálnych aspektov vybraných biomedicínských problémov. Podľa nášho názoru je potrebné, aby žiaci v rámci medzipredmetových vzťahov získavali informácie aj na hodinách biológie,
občianskej náuky a pod., ktoré by vytvárali základ pre posudzovanie
morálneho aspektu vybraných problémov na základe kerygmy a učenia Katolíckej cirkvi na hodinách náboženstva.
Po absolvovaní bioetickej katechézy boli žiaci kompetentnejší
morálne posudzovať vybrané bioetické problémy, vyplývajúce z
využívania ľudských embryí v biomedicínskom výskume. Toto
zistenie nám poukazuje na potrebu zakomponovania širšej škály
bioetických katechéz do učebných osnov predmetu, a to najmä takých, ktoré by v súčasnej dobe poznačenej znehodnocovaním ľudského života (potraty, eutanázia, výskum na ľudských embryách
a pod.) potvrdili potrebu ochrany dôstojnosti každého ľudského
života od počatia po prirodzenú smrť.
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Prínos bioetických katechéz pri formovaní názorov a postojov
žiakov je často závislý od kompetencií katechétu (učiteľa). Pri čoraz
viac rozmáhajúcich sa novodobých technológiách, z ktorých vyplývajú mnohé otázky bioetiky je potrebné neustále vzdelávanie sa
katechétov a učiteľov, a to aj v oblasti prírodných vied a využívanie
moderných a inovatívnych technológií v oblasti didaktických metód a pomôcok v rámci vyučovania. Katechéti a učitelia by mali byť
kompetentní svojim žiakom odpovedať na ich otázky tak, aby boli
pravdivé, vychádzajúce z aktuálneho stavu výskumu a zároveň by
boli v súlade s učením Katolíckej cirkvi. V súčasnosti získavajú žiaci informácie nielen v školskom prostredí, ale čoraz väčšie možnosti ponúkajú žiakom pri získavaní nových vedomostí aj médiá.
Pravdaže nie všetko, čo sa prostredníctvom médií žiaci dozvedia je
pravdivé a eticky akceptovateľné, čo sa nám potvrdilo aj v našom
prieskume. Žiaci sa dnes napr. na hodinách náboženstva neuspokoja s vysvetlením, že nejaký čin je na základe učenia Cirkvi morálny
alebo nemorálny. Sú voči názorom učiteľa kritickí, chcú vedieť podrobnosti a chcú počuť dostatočné argumenty. Preto podporujeme
a oceňujeme námahu katechétov a učiteľov pri smerovaní svojich
žiakov tak, aby ich žiaci v závažných otázkach vedeli nájsť správnu
orientáciu na ceste životom, žili morálny život, robili eticky dobré
rozhodnutia voči sebe a blížnym a prispievali tak k spoločnému
dobru v spoločnosti.
Záver
Podľa Cehuľovej si novodobá evanjelizácia súčasnej mládeže
vyžaduje pravdivý bioetický pohľad na pozemský život človeka a
jeho aplikáciu v praxi. Od súčasných ohlasovateľov evanjelia sa
vyžadujú dostatočné vedomosti z bioetiky, aby mohli adekvátnym
spôsobom ohlasovať radostnú zvesť, že biotechnológia bola vyvinutá pre človeka a nie človek pre technológiu.6 Bioetické katechézy
by nemali byť len miestom získavania nových informácií, ale mali
by sa stať zážitkom či „hrou na život“ a inšpiráciou pre riešenie
reálnych problémov, s ktorými sa mladý človek v bežnom živote
Porov. CEHUĽOVÁ, Ľ.: Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia. Prešov:
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010, s. 16, 44.
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stretáva. Preto stojíme pred náročnou výzvou, ktorou je informovať
našich žiakov o súčasných problémoch aj v oblasti biomedicínskeho
výskumu a vplývať na formovanie ich autonómnej morálky.
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá bioetikou a vybranými bioetickými
problémami vyplývajúcimi z biomedicínskeho výskumu, ktorý
využíva pre svoje potreby ľudské embryá a zaoberaním sa spomínanými problémami v edukačnom procese predmetu náboženstvo/náboženská výchova. Téma našej práce má preto značný
interdisciplinárny charakter, dotýka sa bioetiky - biomedicínskeho
výskumu, učenia Katolíckej cirkvi a náboženskej výchovy. Hlavným cieľom práce je analyzovať súčasný stav a prítomnosť bioetickej problematiky v osnovách vyučovacieho predmetu náboženstvo
pre cirkevné gymnáziá, vybrané bioetické problémy charakterizovať z pohľadu prírodných vied, bioetiky a z pohľadu Katolíckej cirkvi a preskúmať koreláciu medzi prírodovedným poznaním
a morálnym hodnotením žiakov vo vybraných bioetických otázkach zahrňujúcich manipuláciu s ľudskými embryami. Práca zdôvodňuje potrebu bioetických katechéz v obsahu vyučovacieho
predmetu náboženstvo/náboženská výchova a zároveň potvrdzuje
pozitívny vplyv prírodovedných kompetencií pri hodnotení bioetických problémov zahrňujúcich manipuláciu s ľudskými embryami
u žiakov cirkevných gymnázií.
Kľúčové slová: Bioetka. Biomedicínsky výskum. Dôstojnosť
ľudskej osoby. Embryo. Kmeňové bunky. Terapeutické klonovanie.
Abstract
The contribution of school catechesis and their impact on the assessment of the moral aspects of selected issues of bioethics
Report deals with bioethics and selected bioethical issues resulting from biomedicine research involving the use of human embryos
and the way these issues are tackled in the religious education process. The topic of the dissertation is thus of highly interdisciplinary nature, it involves biomedicine research, the Catholic Church teaching
and Religion Education. The main aim of the dissertation is to analyse
the current state and the occurrence of bioethical issues in Religion
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Education curriculum for church grammar schools, to analyse selected bioethical issues from the naturals sciences, bioethics and the
Catholic Church point of view and to research the correlation between
students‘ natural science knowledge and moral assessment concerning the selected bioethical issues involving manipulation with human
embryos. The thesis justifies the need for bioethical catechesis to be a
part of the religion education curriculum and proves a positive impact
of natural science competences while assessing bioethical issues involving manipulation with human embryos in church grammar
school students.
Key words: Bioethics. Biomedicine research. Dignity of a person. Embryo. Stem cells. Therapeutic cloning.
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Darina Obušeková

Sociálny systém v prvotnej Cirkvi
Úvod
Pojem prvotná Cirkev, či lepšie povedané prvotná kresťanská
komunita bola vo svojej dobe niečím výnimočným. Bolo to
zoskupenie osôb, ktoré medzi sebou mali silné väzby, nazývali sa
bratmi a sestrami, mali k sebe navzájom úctu lásku a čo bolo
najevidentnejšie so záujmom sa starali o biednych a trpiacich. Prečo
to robili? Čo ich k tomu motivovalo? Azda to bolo skutočne silné,
keď sa kresťanstvo stalo zdrojom inšpirácie pre Juliána Apostatu.
Je aj dnes v kresťanských komunitách tento rozmer, ktorý nazývame charitou? Možno aj dnes spoznať kresťanskú komunitu a
odlíšiť ju od ostatných práve na základe lásky k blížnemu? Ako je
to dnes? V prvej časti príspevku si predstavíme novosť kresťanstva
páve na základe lásky, charity voči biednym. V druhej časti ponúkneme pohľad do vnútra mladých ľudí, aktívnych kresťanov katolíkov, ktorým bol zaslaný dotazník s otázkami týkajúcimi sa dôležitosti charity v kresťanstve, dobrovoľníctva, kredibility, transparentnosti, záujmu o charitatívne zaradenia do budúcna. Cieľom
príspevku bude navrhnúť zlepšenia charitatívnej činnosti na
Slovensku, či skôr vízia návratu k pôvodnému chápaniu charity
ako základnej charakteristiky kresťanskej komunity.
1. Novosť kresťanstva
Pohľad na utrpenie a trpiaceho človeka prešiel vývojom.
Považujeme za potrebné ozrejmiť tento postupný vývoj a poukázať
tým na novosť a originalitu kresťanského učenia v kontexte služby
núdznym. Postupne sa oboznámime s obdobím starovekého Orientu, Grécka a Ríma a poukážeme na ich vnímanie pomoci slabším a
trpiacim. Tieto kultúry sme si vybrali z dôvodu najbližšej konfrontácie so spomínaným kresťanstvom. V krátkosti si predstavíme
myslenie Platóna, Aristotela a Senecu a ozrejmíme si ich pohľad na
trpiaceho človeka až prídeme ku kresťanstvu. Výsledkom tejto
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podkapitoly bude ucelený obraz o tom, ako sa zmenil obraz na
utrpenie a akú úlohu v ňom zohrávalo kresťanstvo.
1.1 Od pohanstva ku kresťanskej charite
Pohľad mysliteľov na človeka a utrpenie sa líšil. Platón svoje
myšlienky ohľadom sociálnej otázky uviedol v diele Ústava. Podľa
neho musí byť každý sebestačný, musí sa vedieť popasovať s ranami osudu a nevyžadovať súcit. Jeho hrdina je typ silného mocného občana môžeme povedať až bojovníka, ktorý nedáva najavo
svoju slabosť. Chorých a zranených treba liečiť len vtedy, ak je šanca na záchranu, že sa znova začlenia do spoločnosti a budú sebestační. Odmieta predlžovať umelo život tým, ktorí boli neužitoční
pre štát. Nezúčastňovali sa na živote v spoločnosti a nežili plnohodnotný život (Tokárová, 2003, s. 90). Aristoteles na rozdiel od
Platóna videl hlavný cieľ v najvyššom dobre, ktorý nazýva blaženosť. Blaženosť je podľa neho zmyslom života. Slobodný človek ju
dosahuje mravným konaním. Podľa neho má slobodný človek svoju cnosť1 uplatniť tým, že si pomôže sám, nebude odkázaný na
pomoc iného a rany osudu bude znášať statočne a dôstojne. Podobne ako Platónovi aj Aristotelovi je cudzie pochopenie a súcit pre
tých, ktorí sa ocitli ťažkej životnej situácii. Prijal sparťanskú tradíciu podľa ktorej deti s postihnutím mali byť usmrcované (Tokárová, 2003, s. 90).Rovnako ako Platón a Aristoteles, ani rímsky mysliteľ Seneca neveril, že štát je schopný zákonmi zlepšiť mravnosť
občanov a riešiť sociálne problémy. Píše, že múdry človek podá
stroskotancovi ruku, poskytne prístrešie tým, ktorí ho nemajú a
poskytne chudobným almužnu... Múdry človek nebude mať milosrdenstvo, ale pomôže ako človek, ktorý dáva zo spoločenského.
Sústrasť definuje ako neresť duše, ktorá sa boji utrpenia. Čnosť u
Senecu má filantropický2 rozmer s dôrazom na altruizmus3. Seneca

Cnosť v tomto význame neznamená kresťanskú cnosť, ale skôr zdatnosť,
spôsobilosť.
2 Filantropia (z gr. filen - milovať, anthropos - človek, milovať človeka) toto
slovo pôvodne znamenalo milosť preukázanú kráľom jeho poddanému. V dobe
rímskeho cisára malo význam i sprepitného. V dobe Senecu to bolo hlavne dobro
preukazované človekom vo vyššej spoločnosti. Seneca dal filantropii význam
1
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zdôrazňoval, že nestačí nerobiť ľuďom zlo, ale treba robiť dobro
(Tomeš, 1996, s. 31; Tokárová, 2003, s. 92). Z uvedeného vyplýva,
že v tomto období neexistuje charitatívna činnosť a ani filantropia
tej doby nevníma pomoc blížnemu transcendentne.
Úplný obrat v chápaní utrpenia a pomoci trpiacim prinieslo
až kresťanstvo. Ako je možné, že sa jeho myšlienky tak rýchlo
rozrástli? Čo bolo na kresťanoch výnimočné do očí bijúce? Na
kresťanstve najviac pohanom imponoval duch vzájomnej lásky a
komunitnej dobročinnosti (Johnson, 1997). Bolo to čosi nevídané,
čosi nové a iste nie z tohto sveta. Jednoduché slovné spojenie "Lebo
Boh tak miloval svet" (Jn 3, 16) muselo zatriasťkaždým vzdelaným
pohanom. Pre nich bolo totiž absurdné, aby sa bohovia, ktorí boli
pre pohanskí svet nedostupní, zaujímali o to, ako sa k sebe ľudia
navzájom správajú (Stark, 1997). Kresťanský Boh je iný, ba
nemožno ani povedať iný, pretože inakosť vyžaduje protiklad. A k
Bohu, ktorý nie len že je jeden ale je aj jediný protiklad neexistuje.
Podľa Starka kresťanská Cirkev "dobyla" Rím nie tým, že rímski
vysokí funkcionári konvertovali na kresťanstvo, ani oportunizmom
či donucovaním, ale predovšetkým silou svojho presvedčenia a
učenia. Kresťanstvo rástlo už pred Milánskym ediktom r. 313.
Prijatím kresťanstva Konštantínom sa začalo kormidlo svetových
dejín otáčať, väčšina východných cirkví ho považuje za svätca.
Konverzia Konštantína bola pravdepodobne dôsledkom vývoja,
píše Charles J. Chaput4 (Chaput, 2014). Avšak, treba povedať, že
kresťanstvo sa nerozvíjalo preto, že to povedal a dovolil Konštantín, ale preto, že kresťania praktizovali to, čo učila Cirkev (Stark,
1997). Sv. Hieronym píše, "Predtým rástla Cirkev skrze prenasledovanie
bola korunovaná mučeníctvom, keď však vládli kresťanskí cisári, zväčšila
sa jej moc a bohatstvo, ale zmenšili sa čnosti." (Judák, 1998, s. 34).
Kresťania svoju vieru považovali za najdôležitejšie kritérium
svojich rozhodnutí (Chaput, 2014). Kľúčovým faktorom úspechu,
dobra preukazovaného človeku, ktorý je každému rovný svojou prirodzenosťou.
(Tokárová, 2003).
3 Altruizmus - termín zaviedol August Comte zakladateľ pozitivizmu. Je
odvodené z lat. alter a znamená druhý, iný. Ide o mravný princíp, ktorý spočíva
v nezištnej službe iným ľuďom. Jej základy položili náboženské texty.
4 Charles J. Chaput je arcibiskupom Filadelfie.

473

bol spôsob, akým doktríny vnášali do reálneho sveta. Bol to spôsob,
akým sa riadili činy a správanie organizácií a jednotlivcov (Stark,
1997). Ku kresťanskému štýlu života nevyhnutne patrila dobročinnosť trpiacim, správne žitá kresťanská viera vytvára zvyk
sebakritiky a cnosť záujmu o druhých a taktiež hlad po náprave
Stark za najradikálnejšiu kresťanskú myšlienku považuje vieru v
Božiu lásku (agapé / charitas pozn. autora) a prikázanie milovať
blížnych tak, ako seba samého práve touto láskou (Mk 12, 28 - 34)
(Chaput, 2014). V dejinách ľudstva ide o úplné novum. (Chaput,
2014).
Táto láska k blížnym bola podstatou sociálneho systému v
prvotnej kresťanskej komunite. Bola to charita.
1.2 Charita v užšom a širšom zmysle
Termín charita sa odvodzuje (1) z gréckeho charis. Apoštol
Pavol vo svojich listoch termín charis používa vo význame praktickej ľudskej lásky (1Kor 16,3; 2Kor 8,1 - 6) alebo Božej lásky (2Sol 2 12). Charis je vnútorným životom Cirkvi a je darovanou posilou,
ktorá dáva životu nové možnosti. Je najväčším Božím darom pre
človeka, aby sme ju mali hojne na každý dobrý skutok. Z toho
vyplýva, že charitu v užšom zmysle slova nie je možné robiť bez
Božej milosti bez skutočného charis.
Termín charita sa (2) odvodzuje aj z latinského slova „caritas“
(grécky agapéἀγά̟η). Tento pojem predstavuje nezištnú dobročinnú lásku, ktorá je večná. Takou láskou miluje Boh. Caritas je pre
apoštola Pavla hodnotou, ktorú možno získať jedine namáhavou
púťou od seba samého k druhému (Vanni, 2005, s. 64). Božia láska
je síce nezištná, ale človek za ňu dostane odmenu - večný život.
Svätý Ján, evanjelista, stotožňuje osobu Trojjediného Boha s láskou,
na ktorú používa práve grécke slovo agapé, keď píše: Boh je láska
Jn 1 (Ho Theos agapé estín). Týmito prvkami by sme mohli charakterizovať charitu v užšom zmysle slova.
Čo to znamená pre naše kresťanské komunity súčasnosti? Existuje aj charita v širšom zmysle slova? Benedikt XVI. vo svojej encyklike Deus Caritas Est píše, že charita je rozhodujúcou charakteristikou kresťanskej komunity (DCE, 25). Z toho vyplýva, že ak prídeme do nejakej kresťanskej komunity a nebude v nej charitatívny
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rozmer je otázne, či môžeme hovoriť o kresťanskej komunite a naopak, keď niekde bude prvok charity a nebude to komunita kresťanská, aká je to charita? Podľa nášho názoru, to môže byť charita, ale v širšom zmysle slova teda bez nevyhnutného kresťanského
náboja podľa vzoru Juliána Apostatu, ktorý sa kresťanmi inšpiroval
a do svojich reforiem začlenil charitu bez kresťanského náboja, tým
od nej odtrhol vieru v Boha a z charitatívnej činnosti zostalo len
pomáhanie5 bez vyššieho cieľa, ktorým bolo ohlasovanie evanjelia a
nakoniec spása duše. Aké významy má charita v širšom zmysle
slova v súčasnosti podľa rôznych autorov? Autorka Tokárová charitu definuje ako trpiacim preukazovanú dobročinnosť, ktorá je
organizovaná(Tokárová, 2003, s. 118). Výraz charitatívna organizácia je tiež synonymom pre dobročinné organizácie (Matoušek,
2008, s. 73).Synonymický slovník slovenčiny charakterizuje charitu
ako sledovanie dobra, humánnosť, dobročinnosť (Pisarčíková a
kol., 2000, s. 166). V širšom zmysle sa charitou označuje akokoľvek
motivovaná činnosť, ktorá preukazuje dobro druhému človeku a
nemusí vychádzať z lásky k Bohu a blížnemu. Jej motívom nemusí
byť večný život, ale tiež popularita či vidina zisku. Môže byť chápaná filantropicky bez kresťanského rozmeru.
2. Prieskum
Druhá časť príspevku obsahuje závery prieskumu v otázke
vnímania charitatívneho prvku v kresťanskej komunite. Vybraným
160 mladým ľuďom od 20-25 rokov kresťanom, katolíkom bol zaslaný dotazník s otázkami o charite, ich prístupu k núdznym, o otázke dobrovoľníctva, o Katolíckej charite a jej projektoch a iných
akciách. Hlavným cieľom výskumu bolo odhaliť ako sa vnímanie
charity posunulo od jej skutočného významu v užšom zmysle slova
k významu v širšom zmysle slova. Analyzujeme tu niekoľko otázok
z dotazníka, keďže nemáme priestor na analýzu všetkých potrebných otázok. Zameriame sa na otázku vnímania charity, dobrovoľníctva, kredibility Katolíckej charty na Slovensku, transparentnosti financovania.
Slovo pomáhanie označuje praktickú pomoc tým, ktorí sa ocitli v núdzovej
situácii. Zabezpečenie hmotných dobier.
5
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2.1 Pojem charita a jej dôležitosť
Súhlasíte s výrokom, že charitatívna činnosť je pre kresťanstvo rovnako dôležitá ako ohlasovanie Božieho Slova a vysluhovanie sviatostí?

44,7% respondentov úplne súhlasí s tým, že charita je rovnako
dôležitá ako ostatné dva piliere kresťanstva a to vysluhovanie sviatostí
a liturgia. 31,4% s tým nesúhlasí výlučne, ale je k tomu výroku naklonená viac naklonená. 15,7% respondentov nemá vyhranený názor. 8,2%
respondentov je skôr proti tomu, že je charita rovnako dôležitá ako
ohlasovanie Božieho slova a vysluhovanie sviatostí.
Čo rozumiete pod pojmom charita?

Pohľady na samotnú charitu sa u respondentov líšia. 68,5% z
nich odpovedali, že charita je nezištné dávanie milodaru. 11,5%
vníma charitu ako inštitucionalizovanú pomoc. 6,7% respondentov
ju vníma ako výmenu darov. Zvyšné odpovede boli: charita je
uspokojenie základných potrieb, charita je výlučne náboženská
činnosť, prejav lásky.
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2.2 Dobrovoľníctvo
Druhou skúmanou oblasťou bola oblasť dobrovoľníctva.Respondentov sme sa opýtali, či a za akých podmienok by
boli ochotní venovať svoj čas službe na charite.
Keby vás oslovili pracovníci Katolíckej charity s prosbou o dobrovoľnícku činnosť, zapojili by ste sa? (Táto činnosť by nebola na úkor vášho
zamestnania).

73,8% respondentov by bolo ochotných robiť dobrovoľnícku
činnosť, ak by im služba vyhovovala. 15% by nebolo ochotných
vykonávať dobrovoľnícku činnosť aj keby im daná služba vyhovovala. 11,3% respondentov by bolo ochotných vykonávať dobrovoľnícku činnosť, ak keby im daná služba nevyhovovala.
Zdôvodnenie prečo by dobrovoľnícku službu nevykonávali:

Najčastejšie odpovede boli: 33,3% respondentov odpovedalo:
nemám čas. Potom rovnako 13,3% mali odpovede: nemám dostatočné zdravie, nebaví ma to, nemám záujem. Nižšie percento
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odpovedí bolo mám deti predškolského veku, ktorým treba venovať pozornosť, nemám odvahu.
2.3 Potreba a kredibilita charitatívnych organizácií
Ak by som mal rodinného príslušníka, ktorý by si vyžadoval nepretržitú starostlivosť, vybral by som si

54,5% respondentov by sa postaralo o svojho rodinného príslušníka samo, ak by to bolo v ich silách. 37,6 % respondentov odpovedalo, že by svojho rodinného príslušníka umiestnilo do výlučne kresťanského zariadenia. 6,7% respondentov odpovedalo, že
by im nezáležalo na tom, či by bolo zariadenie kresťanské, alebo
nekresťanské. Zvyšní respondenti by si vybrali zariadenie, ktoré by
bolo lacnejšie. Respondentov sme sa pýtali aj na dôveru voči cirkevným charitatívnym organizáciám a nekresťanským charitatívnym organizáciám.
Dôverujete cirkevným charitatívnym organizáciám (Katolíckej charite), že vyzbierané financie budú použité na správne ciele?
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79,5% respondentov dôveruje cirkevným charitatívnym organizáciám, že vyzbierané financie budú použité na správne ciele.
Z toho 46,5% dôveruje úplne. 16,4% respondentov nemá vyhranený
názor. Na opačnú stranu sa priklonilo 3,1% opýtaných. Tí nedôverujú cirkevným charitatívnym organizáciám.
Zhodnotenie
V odpovedí respondentov možno zistiť názoru na charitu, ktorí zastávajú dnešní mladí ľudia, kresťania praktizujúci katolíci.
Tieto odpovede by nás mali podnietiť sa zamyslieť nad víziou charitatívnej služby na Slovensku do budúcna.
(1) Ako vyplýva z výsledkov prieskumu, mladí kresťania nerozumejú pojmu charita. Preto je potrebné pojem očistiť, navrátiť
do pôvodného významu aspoň v kresťanských komunitách. Charita ako rozhodujúca charakteristika kresťanskej komunity má byť
jednou zo základných čŕt kresťana, základnou črtou kresťanskej
komunity, aby vôbec mohla byť komunita nazývaná kresťanskou a
aby mohol byť kresťan nazývaný kresťanom.Je potrebné vrátiť sa k
prvotnému motívu charitatívnej činnosti, vrátiť sa ku Charis, vrátiť
sa ku Kristovi.Je tiež potrebné, aby sa či už v kostoloch na kázňach,
kresťanských stretnutiach, vo vyučovacom procese patričných vysokých škôl hovorilo o charite ako o niečom zásadnom, čo nemožno
z kresťanstva vylúčiť a prenechať štátu. Ak Cirkev bude brať charitatívny rozmer vážne, bude tak dôveryhodnejšia, autentickejšia,
ozajstná a bude jej možné veriť.
(2) Druhou dôležitou skutočnosťou, ktorú potvrdzujú niektorí riaditelia diecéznych charít, je potreba propagácie dobrovoľníctva.Je potrebné zvýšiť počet dobrovoľníkov a znížiť počet
zamestnaných pracovníkov. Pretože, ako vyplýva z prieskumu,
mladí ľudia sú ochotní. Avšak podľa názorov riaditeľov charít ich
prvotné nadšenie rýchlo opustí a viac sa neozvú, neprídu, príliš
skoro vyhasnú. Nemá sa im kto venovať. Riešením je zorganizovať
pravidelné akcie na podporu dobrovoľníctva, tiež je potrebnésprevádzanie týchto ľudí, aby sa predišlo skorému vyhoreniu.
(3) Treťou výzvou je oblasť kredibility a hodnovernosti charity. Je potrebné, aby zbierky na Katolícku charitu boli transparentné
a aby veriaci mali možnosť vedieť, ako boli použité ich financie.
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Tieto informácie by mali byť dostupné pre všetkých či už na internetovej stránke charity alebo aj v iných printových médiách. Aj keď
z prieskumu vyplýva, že takmer všetci opýtaní mladí ľudia dôverujú Katolíckej charite, no vyskytli sa aj opačné vyjadrenia.
Posledné dve výzvy sú vonkajšie úkony, ktoré by mohli napomôcť k rozvoju a propagácii charitatívnej činnosti. Ešte dôležitejšia je zmena v srdci každého kresťana. Dôležitý je vlastný exodus
zo seba k druhým. Zrejme je potrebné novo uveriť, že Kristus chodí
po tejto zemi "preoblečený" za tých najbiednejších, opovrhovaných,
odsúdených, žobrákov, chorých, týraných jednoducho povedané
hladných po láske. A čaká, kto si ho všimne. A on sa odvďačí.
Záver
V príspevku sme sa zaoberali charitou prvotnej kresťanskej
komunity. Poukázali sme na autentickosť kresťanskej viery práve
skrz charitu, ktorá bola v prvotnej cirkvi rozhodujúcim poznávacím
znamením kresťanov. Poznali ich podľa ich lásky k chudobným a
biednym. Poznali ich vďaka ich vzájomnej láske a čo viac podľa
miery ich lásky k nepriateľom. Táto služba chudobným vychádzala
z ich silnej viery, z Božieho slova, ktoré ich učilo, čo majú konať a z
Eucharistie, ktorá im dávala silu na autentické žitie viery, ktorá ich
spájala s Kristom. Charita, Eucharistia a Božie slovo sú preto v jednej rovine, na rovnakej úrovni. Jedno bez druhého nemôže existovať, pretože všetko podnecuje jeden Duch. Preto je tu výzva pre
všetky kresťanské komunity po prvé prehodnotiťsvoj vzťah k chudobným okolo seba, vo svojej farnosti, vo svojom susedstve. Po
druhéprehodnotiť vzťah k Eucharistii a tiež vzťah k čítaniu, počúvaniu a uskutočňovaniu Božieho slova. Ak táto sebareflexia bude
úspešná a podniknú sa kroky k exodu zo seba samého smerom k
blížnym ako to ukazuje Ježiš Kristus v podobenstve o Milosrdnom
Samaritánovi, či Boháčovi a Lazárovi, iste bude Cirkev či všeobecne
kresťanstvo vnímané inak, pravdivo, autenticky.
Abstrakt
Prvotná kresťanská komunita mala svoju rozhodujúcu charakteristiku a tou bola charita - bola to neobyčajná láska k núdznym, ktorá nepochádzala z tohto sveta. Na rozdiel od pohanského
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chápania núdznych a trpiacich to bolo niečo výnimočné, dovtedy
neslýchané. V príspevku si predstavíme sociálny systém prvotnej
kresťanskej komunity, ich náboj, ich motiváciu. V druhej časti príspevku si predstavíme výsledky prieskumu v oblasti vnímania charity mladými ľuďmi na Slovensku a ponúkneme vízie a návrhy na
zlepšenie.
Kľúčové slová: charita, kresťanstvo, komunita, sociálny systém, Cirkev.
Abstract
The Social System of the Early Church
The early Christian community had its predominant feature
that was charity –represented by unusual love for the poor which
was not of this world. In contrast to gentile perception of the poor
and the oppressed, it was something unique and unseen. The article deals with social system of the early Christian community, its
motivation and inspiration. The second part of the article describes
the results of the survey aimed at perception of the notion of charity among the young in Slovakia, and consequently it offers suggestions and proposals for improvement.
Keywords: charity, Christianity, community, social system,
Church
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Lenka Pekná

Chudoba detí a vzdelanie
Chudoba detí
,,Rast a dospievanie detí v chudobe má negatívny vplyv na
šance a príležitosti v ich neskoršom živote a môže tiež ovplyvniť
ich aktuálny i budúci vývoj“ (Gerbery, Lesay, Škobla, 2007, s. 21).
Podľa viacerých štúdií a výskumov (napr. Klassen 1999, EvansDeluca 2001, Žilová, Novotná 2012, Šolcová, 2012, Antolová a kol.
2013...) má chudoba a materiálna deprivácia priamy aj nepriamy
vplyv na ich rozvoj a blaho. ,,V Európskej únii je ohrozených chudobou 19% detí. V niektorých krajinách trpí chudobou a depriváciou viac ako štvrtina detí a vo väčšine krajín sú deti viac ohrozené chudobou ako celková populácia“ (EUROCHILD In Antolová a
kol., 2013, s. 5). Faktory súvisiace so vznikom chudoby a sociálneho
vylúčenia ovplyvňujúce život ako životná úroveň, príjem, príležitosť na dôstojnú prácu a vzdelanie, bývanie, sociálnu ochranu,
prístup k zdravotnej starostlivosti a iné poukazujú na vsoké riziko
ohrozenia chudobou deti a mládež v celej Európskej únii ako aj na
Slovensku (Šolcová In Žilová, Novotná, Joseph, 2012).
Skúmaním výskytu detskej chudoby, jej rizikami a nevýhodami
života detí zo schudobnených rodín sa zaoberali viaceré zahraničné
výskumy, štúdie a analýzy. Súčasné výskumy sa čoraz viac zaujímajú
o subjektívne vnímanie chudoby jej samotnými aktérmi medzi, ktorých patria i deti a mládež. Ako uvádza Žilová (2005, s. 47) ,,Deti a
mládež sú samostatnou skupinou ohrozenou chudobou. Možno sa
zdá, že vyčlenovať túto skupinu osôb ako samostatnú je zbytočné, či
nevhodné, pretože sa tradične predpokladá, že o deti a mládež sa
majú starať rodičia. Ich chudoba je však odvodená od chudoby rodičov. Je úzko spojená s postavením rodiny, pretože deti do rodiny
neprinášajú žiadne príjmi, je logické, že čím je ich počet v rodine vyšší,
tým je vyššie riziko ich chudoby“. Deti z chudobných rodín bývajú
zasiahnuté priamo cez nedostatok ekonomických zdrojov a nepriamo
cez konflikty a nevyhnutné ústupky, či úpravy v životnom štýle rodi483

ny, cez ťažkosti a problémy v hospodárení a kvalite života rodičov.
Životy detí ovplyvňuje vo viacerých smeroch a dimenziách ich ekonomická situácia v období detstva (Bradshaw, Hollscher, Richardson
2006 In Gerbery, Lesay, Škobla, 2007).
V súvislosti so zahraničnými prístupmi a skúsenosťami s problematikou chudoby detí sú už dnes známe výskumy, ktoré nám o
nej už dnes ponúkajú viac informácií. Pri skúmaní detskej populácie jednotlivých krajín sa využívajú najmä data národných štatistických úradov. Výber indikátorov ako: zdravotne nezávadná pitná
voda, detská úmrtnosť a podobne súvisí najmä s absolútnou chudobou detí tretieho sveta, ktorú pokrýva vytvorenie nadnárodnej
databázy. Oproti takémuto sledovaniu sa detská chudoba vo vyspelých krajinách javí ako ,,málo významný“ problém (Bodnárová,
Džambazovič, Gerbery a kol., 2005). Zhrnutie prvých významných
výskumov, ktoré sa zaoberali skúmaním výskytu detskej chudoby
v rozvinutých krajinách sveta ponúkajú Anotolov, Hulín a Bartoš
(2013). Uvádzajú (Antolová, Hulín, Bartoš 2013), že Gordon a kol.
sa vo svojom výskume ako jedny z prvých zaoberali v rozsiahlejšej
miere skúmaním detskej chudoby v rozvinutých krajinách sveta a
zamerali sa pritom na meranie chudoby, politické implikácie, depriváciu a absolútnu chudobu. Iné štúdie uskutočnené na výzvy
UNICEF-u (2007) zamerané na dimenzie well-being, kde objektom
boli deti z 21 priemyselných štátov Európy, ktorých výsledky vypovedajú o kvalite života detí na rôznych úrovniach. O rok neskôr
boli zverejnené výsledky výskumu, ktorý sa týkal miery ohrozenia
domácností a detí chudobou, kvality života detí, ktorí v sebe zahŕňala určité oblasti ako: dostupnosť a úroveň zdravotnej starostlivosti, podmienky bývania, vzdelanie, sociálne služby, zamestnanosť rodičov, dotácie pre rodiny a sociálne programy, ktorý
uskutočnila Európska komisia (EUROPEAN COMMISSION,
Childpoverty and well-being in the EU, 2008). Antolová, Hulín a
Bartoš (2013) uskutočnili výskum, ktorého cieľom bolo zistiť ako
deti subjektívne vnímajú životné podmienky, v ktorých žijú a ako
tieto životné podmienky súvisia s ďaľšími socioekonomickými
oblasťami ich života. Viaceré zahraničné výskumy (Ekeles-FrankKarporal 1994, Duncan-Brooks-Gunn 2000, Haynes-Reading-Gale
2003 In Gerbery , Lesay, Škobla, 2007) ukázali na väzbu medzi chu484

dobou a zdravotným stavom. Ich výsledky ukazujú na to, že chudobné deti a deti v deprimovanom prostredí sú častejšie hospitalizované a majú viac skúseností s úrazmi.
Chudoba/sociálne vylúčenie detí a vzdelanie
Z hľadiska konceptu sociálneho vylúčenia sa vo svojej štúdii
Socialexclusion, children and education: coneptual and measurmentissues venuje ekonomickému a sociálnemu znevýhodneniu
detí Klasen (In Bodnárová, Džambazovič, Gerbery, 2005), ktorý poukazuje na hlavný rozdiel medzi konceptom vylúčenia a chudobou, a to v zameraní sa konceptu vylúčenia na výsledky nie na prostriedky. Zdôrazňuje, že koncept sociálneho vylúčenia primárne
sleduje vzťah medzi jednotlivcami a spoločnosťou a dynamikou
tohto vzťahu, naproti tomu koncept chudoby je zameraný iba na
jednotlivcov alebo domácnosti. ,,Príjmová chudoba nie je
nevyhnutnou a ani postačujúcou podmienkou vylúčenia, pretože tí,
ktorí nie sú chudobní, môžu byť vylúčení z participácie, a naopak
niektorí chudobní sa nemusia cítiť vylúčení“ (Bodnárová a kol.,
2005, s. 42). Pri znižovaní rizika sociálneho vylúčenia vnímajú
správy OECD ako veľmi dôležitú najmä úlohu politiky vzdelávania. Je to systém vzdelávania ku ktorému smeruje väčšina aktivít
medzinárodného spoločenstva upriameného na odstránenie
sociálneho vylúčenia detí. Autori Evans a Deluca (2001) sa vo svojej
štúdii Socialexlusion and children – creating identity capital zaoberali taktiež sociálnym vylúčením detí. Vypracovali schému procesu
socilneho vylúčenia a integrácie detí.
Tabuľka 3: Schéma procesu sociálneho vylúčenia a/alebo integrácie a ochranných činiteľov
Rizikové faktory sociálneho vylúčenia detí
Detské faktory
Ekonomické
Rodičovské fak- Školské faktofaktory
tory
ry
Nízka váha pri
Nízke ašpirácie Slabá
predšpôrode
Nízka životná vo vzťahu k deť- kolská podpora
Fyzický
a
úroveň rodiny
om a chýbajúci alebo jej absenmentálny handizáujem
cia
cap
Slabé vizuálno- Sociálne býv- Problémové vz- Neadekvátny
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motorické
učnosti

zr- anie v ekono- ťahy v rámci
micky
depri- rodiny, špeciálne
movanej oblasti medzi rodičmi a
deťmi,
rozpad
rodiny

prechod z predškolskej starostlivosti
do
vzdelávacieho
systému
Slabé
vzťahy
Nedostatočný
Absentujúci
Vysoká hustota
medzi rodinou
kognitívny vývoj
model roly dosľudí v byte
dieťaťa
a
v rannom veku
pelého pre dieťa
školou
Nedostatočné
ovládanie
Časté
zmeny Slabý
vzťah
Nízky príjem
základných
opatrovateľov a medzi učiteľom
rodiny
zručností (čítanie,
absencia rodiča
a dieťaťom
počítanie)
Ťažkosti s tempeNedostatočné
rementom (hypeDlhodobá neza- sledovanie namestnanosť rodi- predovania
a
raktivita, impulzívnosť, poruchy
ča/rodičov
úspechov
dieťaťa
pozornosti)
Problémy so spOsamelý rodič
rávaním
Problémy rodičov s alkoholom,
drogami
Zdroj: P. Evans – M. Deluca, 2001 In Bodnárová a kol., 2005, s. 43

Jednotlivé rizikové pre sociálne vylúčenie detí v dospelosti
rozdelili do štyroch skupín a potom ich usporiadali do štatistických
modelov, ktoré mali identifikovať individuálne dôsledky jednotlivých charakteristík a zároveň dôsledky, ktoré vyplývajú z ich
kombinovaného výskytu. Úloha nedostatočného vzdelania sa
ukázala zo štatistickej analýzy ako kľúčová, pričom vykázala
súvislosť so všetkými sledovanými charakteristikami. Nízke vzdelanie rodičov, nedostatok záujmu rodičov o dieťa a ich slabá podpora patria medzi rodičovské faktory. Tieto faktory sú často sprevádzané nízkymi ašpiráciami rodičov a ich detí. Iné rizikové faktory
sú nedostatok sociálnej kontroly, zlé vzťahy v rámci rodiny, absencia rodiča a rozpad rodiny. Okrem iného je v štúdii zdôrazňovaný
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význam vzdelania v rannom veku čo znamená najmä dôležitosť
navštevovania predškolského zariadenia. Niektoré výskumy (Peters - Mullis 1997, McLanahan 1997 In Gerbery, Lesay, Škobla, 2007)
najmä v priebehu 90. rokov sa zamerali na dôsledky chudoby pre
psychosociálny rozvoj detí a školskú úspešnosť pričom ich výsledky ukázali vplyv najmä dlhodobej či trvalej chudoby v ranom
detstve na kognitívny rozvoj detí.
Ďalšou oblasťou pri skúmaní detskej chudoby je ,,väzba medzi chudobou zažívanou v čase detstva a výsledkami v škole, resp.
otázka, ako môžu zmeny v ekonomických zdrojoch rodín (v príjme)
ovplyvniť úspešnosť dieťaťa v škole“ (Gerbery a kol., 2007, s. 23).
Výsledkami týchto výskumov (Duncan – Brooks – Gunn - Klebanov 1994, Smith – Brooks – Gunn - Klebanov 1997 In Gerbery a kol.,
2007) bolo poznanie, že s lepšími hodnotami detí dosiahnutými pri
testoch sa spája zvýšenie priemerného príjmu rodiny.
K podobným výsledkom štúdie, ktorá bola vypracovaná na
Harvard Graduate Schoolof Education s názvom Change in FamilyIncome – to – Needs Matters More fo rchildren with Less, dospeli autori
k záveru, že s veľkou pravdepodobnosťou sa podobne ako v predchádzajúcom spomínanom výskume zvýši sociálne a kognitívne fungovanie chudobných malých detí zvýšením príjmu. S väzbou medzi
príjmom rodiny a školskými úspechmi detí sa ako jeden z vysvetľujúcich faktorov ukázali i prístup k učebným pomôckam a podmienkam napr. tiché miesto na učenie, počítač, učebnice a školské pomôcky (Sobolewski - Amato, 2005 In Gerbery a kol., 2007). Hoci výsledky výskumov ukazujú na tieto faktory, nemožno jednoznačne
povedať, že hlavnou príčinou výsledkov vedomostných testov je
chudoba, ale je potrebné sa zamyslieť nad prítomnosťou určitých činiteľov, ktoré spôsobujú to, že žiaci z nízkopríjmových rodín dosahujú
opakovane nižšie skóre v testoch ako žiaci z vysokopríjmových rodín.
Tri možné hypotézy vysvetľujúce tieto rozdiely ponúkajú Orfield a
Lee (In Gerbery a kol., 2007):
• Rodičia žiakov z vysokopríjmových rodín majú vyššie vzdelanie - v prípade lepšieho dosiahnutého vzdelania u rodičov je tu
možnosť prenosu časti vedomostí na svoje deti. Pomoc týchto
rodičov so skorším štartom pri čítaní, písaní či počítaní, ešte pred
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nástupom do školy, čiže tak môžu byť lepšie pripravené na
požiadavky a povinnosti školského vyučovania. Považovanie vzdelania za vyššiu hodnotu a tak snaha a podpora rodičov, aby deti
získali vyššie vzdelanie.
• Žiaci z vysokopríjmových rodín majú lepšie zdroje – pravdepodobnosť lepšieho prístupu ku väčším a lepším zdrojom žiakov z
rodín z vyšším príjmom ako žiakov z nízkopríjmových rodín. Ide
napríklad o lepší prístup k dobrým vzdelávacím prostriedkom ako je
počítač alebo vzdelávacie hračky. Návšteva predškolského zariadenia.
• Žiaci z nízkopríjmových rodín majú nižšie ašpirácie a očakávania, majú oveľa nižšiu motiváciu – nízke očakávania zo strany
učiteľov, rodičov alebo rovesníkov na žiakov z rodín s nižšími
príjmami. Určité vzdelávacie problémy, ktoré je potrebné prekonávať, aby dieťa vyhovovalo vzdelávacím štandardom žiaci môžu
mať. U detí z vysokopríjmových rodín sa tieto problémy môžu
vyskytnúť tiež, ale zároveň niektorí učitelia a môže sa stať, že i
rodičia z nízkopríjmových rodín nie sú presvedčení, že takéto dieťa
môže uniknúť z chudoby a prekonať vzdelávacie bariéry.
Súvislosť medzi príjmovou úrovňou a ašpiráciami a motiváciou rodičov zabezpečiť svojim deťom podmienky na vzdelanie
sledoval vo svojej práci Katrňák (2004). Ukázal na väčšiu aktivitu
pomoci deťom pri domácich úlohách, a tiež v zdôrazňovaní dôležitosti vedomostí a vzdelania deťom u rodičov z vyšších sociálnych
vrstiev. Je tu venovaná väčšia pozornosť rozvoju verbálnych schopností detí, väčší kontakt s prostredím školy, ale i častejšie prihlasovanie do krúžkov a knižníc oproti rodinám s nižšími príjmami.
Dôsledky chudoby detí sa so svojimi negatívnymi dôsledkami
prejavujú ďalej aj v neskoršom detstve a v období adolescencie.
Medzi dôležité faktory, ktorých prítomnosť v rodine zvyšuje
nielen riziko chudoby, ale aj možnosť jej pretrvania v ďalšej
generácii patria: zloženie rodinnej domácnosti, vzdelanie a zaradenie na trhu práce, sociálny a ľudský kapitál rodiny a rodinné prostredie. Tri dôležité rodinné faktory, ktoré ovplyvňujú životné šance jednotlivcov sú:
• Kultúrny kapitál rodiny – schopnosť rodičov stimulovať a
podporovať svoje deti pri príprave do školy ale i celkovom rozvoji
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ich schopností (napr. vzdelanie a kultivovanosť rodičov, ktoré
rodičia prenášajú na svoje deti).
• Ekonomický kapitál rodiny – väčšia možnosť kúpiť deťom
stimulujúce hračky, poskytnúť im zaujímavé a inšpiratívne trávenie voľného času, kvalitnejšie stravovacie návyky, lepšie podmienky bývania na štúdium.
• Sociálny kapitál rodiny – kontakty, známosti a priateľstvá
(Možný 1999 In Gerbery).
,,Na rôzne podoby sociálnych nerovností pôsobia makroštrukturálne faktory, ktorých vplyv však neutralizujú, znižujú alebo
naopak zvyšujú rodinné stratégie, reps. rodina sama o sebe. Rodiny
hrajú pri transformovaní a prenose rôznych foriem kapitálu na
generáciu svojich detí aktívnu rolu“ (Bodnárová a kol, 2005, s. 49).
Možností detí pri ďalšom uplatňovaní sa, môže rodina a jej
stratégie buď zvýhodňovať alebo naopak znevýhodňovať. K medzigeneračnému prenosu nerovností vedie existencia mnohonásobných kanálov. Socioekonomický spôsob merania nie je sám o
sebe dostačujúci na to, aby vysvetlil komplexnosť úlohy, ktorú pri
medzigeneračnom prenose nerovností rodina zohráva. Je preto potrebné zamerať sa i na hlbšie meranie kvality rodinného prostredia
detí. Coleman (In Bodnárová, 2005) predstavil teóriu racionálnej
voľby, ktorá hovorí o tom, že rodinné prostredie alebo rodinný
kapitál zahŕňajú v sebe najmenej tri nedeliteľné a zjavné dimenzionálne komponenty a to ľudský kapitál, finančný a ekonomický
kapitál a sociálny kapitál.
Prenášanie určitej formy rodinného kapitálu z generácie na generáciu nemusí byť podmienené jeho vlastníctvom. Neznamená ani to,
že deti ho budú chcieť automaticky prijať (Bodnárová a kol., 2005).
Ako uvádza Katrňák (2004) nie je to isté vlastniť zdroje a ochota investovať do prenosu zdrojov. Aj Keď do veľkej miery existencia zdrojov investície rodičov do detí podmieňuje, ich príčinou však nie je, a
naopak neexistencia financií nemusí znamenať, že rodičia nebudú
investovať svoju energiu a čas napr. do toho, aby ich dieťa dosiahlo
vyššie vzdelanie ako majú oni (Bodnárová a kol., 2005).
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Záver
,,Podobne ako v iných krajinách, aj na Slovensku sa prejavuje
nepriamo úmerný vzťah medzi rizikom chudoby a úrovňou vzdelania. Platí, že čím vyšší stupeň vzdelania, tým nižšie riziko chudoby“. Súhlasíme však s tým, že získanie dobrého plateného pracovného miesta nám negarantuje dosiahnuté vzdelanie na vyšších
stupňoch, ale zároveň dodávame, že ,,dosiahnuté vzdelanie je však
jedným z najdôležitejších predpokladov, aby jednotlivec mohol
urobiť niečo preto, aby neupadol do chudoby“ (Gerbery a kol.,
2007, s. 25). Ako uvádza Európske fórum mládeže – Police paper on
youngpeople and poverty (2012 In Šolcová, 2012, s. 96)
,,Vzdelávanie je jedným z klúčových nástrojov boja proti medzigeneračnej reprodukcii chudoby“. Dohovor o právach dieťaťa, ku
ktorému sa zaviazala i SR hovorí v článku 27 jasne: ,,Každé dieťa
má právo na zabezpečenie životnej úrovne primeranej jeho telesnému, duševnému a duchovnému, morálnemu a sociálnemu
rozvoju. Rodičia majú prvoradú povinnosť zabezpečiť, aby sa táto
povinnosť plnila a mohla plniť. Zodpovednosť štátu môže zahrňovať materiálnu pomoc rodičom a ich deťom“. Na znižovanie detskej chudoby, rozdielov, znevýhodnení a proti medzigeneračnému
prenosu chudoby je pre napredovanie v presadzovaní detských
práv v krajine nevyhnutný rozvoj aktivít zameraných na tieto problémy (Gerbery a kol., 2007).
Abstrakt
Skúmaním výskytu detskej chudoby, jej rizikami a nevýhodami
života detí zo schudobnených rodín sa zaoberali viaceré zahraničné
výskumy, štúdie a analýzy. Súčasné výskumy sa čoraz viac zaujímajú
o subjektívne vnímanie chudoby jej samotnými aktérmi medzi, ktorých patria i deti a mládež. Výskumy hovoria o tom, že na úrovni
extrémnej chudoby sa nachádza každé štvrté dieťa, pričom u severských štátoch je chudoba detí najnižšia a v krajinách ako je Rumunsko, Lotyšsko a Poľsko najvyššia. Pri znižovaní rizika sociálneho
vylúčenia vnímajú správy OECD ako veľmi dôležitú najmä úlohu
politiky vzdelávania. Je to systém vzdelávania ku ktorému smeruje
väčšina aktivít medzinárodného spoločenstva upriameného na odstránenie sociálneho vylúčenia detí.
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Klúčové slová: Chudoba. Vzdelanie. Deti.
Abstract
Childpoverty and education
By examining the incidence of child poverty , the risks and
disadvantages of life of children from impoverished families we
deal with several foreign research, studies and analyzes . Current
research is increasingly interested in subjective perception of poverty among the actors themselves , which also includes children
and youth. Researchessaythat in extreme poverty is one in four
children , while in the Nordic countries and lowest child poverty in
countries such as Romania , Latvia and Poland the highest. In reducing the risk of social exclusion they perceive the OECD as a
very important role especially education policy. It is a system of
education to where the most of the activities of the international
community directed to the elimination of social exclusion among
children .
Keywords: Poverty. Education. Children.
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Daniela Posypanková, Erika Gurecková

Život dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
Úvod
Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia môže byť dieťa
pochádzajúce z rodiny nezamestnaných rodičov, ktorí majú slabý
príjem, zlé životné podmienky na bývanie a pochádzajú z osady
vzdialenej niekoľko kilometrov od dediny. Všetko sa môže
komplikovať ešte tým, že okrem týchto vonkajších znevýhodnení
môžu na rozvoj osoby, dieťaťa vplývať znevýhodňujúco aj
vnútorné faktory: mentálne postihnutie rodičov, dieťaťa. Sociálne
znevýhodňujúce prostredie sa považuje za prostredie, ktoré kvôli
sociálnym príčinám obmedzuje alebo zhoršuje prístup dieťaťa k
spoločenským zdrojom. Dieťa, ktoré z takéhoto prostredia
pochádza je týmto prostredím znevýhodňované, avšak toto
parabilné poškodenie nemusí byť trvalé. Tento dynamický aspekt
neodráža relatívne často používaný a z tohto hľadiska nevhodný
pojem sociálne znevýhodnené prostredie, resp. sociálne
znevýhodnené dieťa1.
Podstata sociálneho znevýhodnenia však nespočíva iba v
materiálnej nedostatočnosti. Oveľa významnejšia je oblasť
zvnútornených negatívnych vzorcov uvažovania a myslenia.
Vychádzajúc zo spomenutého je nutné realizovať rôzne druhy
stimulačných programov, ktoré upriamia pozornosť žiakov na ich
životné ciele a zmenia ich výhradné preferovanie prítomnosti.
Medzi takéto nástroje patrí napríklad zavedenie a používanie
denníkov, vizualizácia, či stanovenie si konkrétnych cieľov2.
Porov. DŽAMBAZOVIČ, R., GERBERY, D.:Od chudoby k sociálnemu
vylúčeniu. In: Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: SAV, 2005, roč. 37,
č. 2, s. 143-176.
2 Porov.ZIMBARDO, P. G., BOYD, J. N.: 2008. The Time paradox. New York:
Free Press, 368 p., ISBN 1416541985. In: Žiaci zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. [online]. [Citované 2016-05-20]. Dostupné na:
<https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/specialno-pedagogicka1
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Pojem sociálne znevýhodnené prostredie
Sociálne znevýhodňujúce prostredie je prostredie, ktoré
spôsobuje znevýhodnenie tých, ktorí v ňom žijú. V praxi sa
používajú viaceré definície detí so sociálne znevýhodneného
prostredia. Kategorizácia dieťaťa zo sociálne znevýhodneného
prostredia je pomerne nejasná. Táto kategória je stanovená tak, že
nie je možné presne zistiť počet detí, ktoré do nej spadajú nielen
priamo, ale ani sprostredkovane cez počet detí, na ktoré škola
poberá dotácie na stravu a školské potreby, ktoré sú priznané na
základe testovania príjmu3.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2, odsek p)
,,dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakom zo
sociálne znevýhodneného prostredia je dieťa alebo žiak žijúci v
prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a
kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych,
vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka,
nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok
primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti“4.
Za základné kritériá pre sociálne znevýhodnené prostredie je
obyčajne považovaná:
dysfunkčná rodina,
chudoba a hmotná núdza,
nedostatočné vzdelanie rodičov, príp. zákonných
zástupcov (ak aspoň jeden z nich nezískal vzdelanie poskytované
základnou školou),
nevyhovujúce bytové a hygienické podmienky,
vyučovací jazyk školy je iný ako jazyk, ktorým hovorí osoba v domácom prostredí, segregované rómske komunity (osady),

cinnost/preview-file/1-3-1-ziaci-zo-socialne-znevyhodnujuceho-prostredia474.pdf>
3 Porov. KADLEČÍKOVÁ, J., A KOL.:Žiaci zo znevýhodneného prostredia na
Slovensku a v zahraničí. Bratislava: SGI, 2010. s. 10.
4 Zákon č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, § 2, odsek p)
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sociálna exklúzia5.
Za jednotlivca pochádzajúceho zo sociálne znevýhodneného
prostredia považujeme takú osobu, ktorá spĺňa aspoň dva z
uvedených kritérií. Výchovné menej podnetné prostredie tiež súvisí
so sociálne znevýhodneným prostredím. Je nutné tiež zdôrazniť, že
výchovne málo podnetné prostredie sa môže vyskytovať nielen v
nepriaznivých sociálnych podmienkach, ale aj vo veľmi dobrých
ekonomických podmienkach.
Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v
posledných rokoch zvyšuje, čo je podmienené hlavne:
značnými
populačnými
prírastkami
rómskeho
obyvateľstva pri poklese prírastkov obyvateľstva majoritného
rastom nezamestnanosti ľudí
nástupom drog a rôznych lákadiel doby
stratou zdravého rodinného života6.
Podľa Rosinského a Kleina je veľmi ťažké definovať a
špecifikovať pojem čo je to sociálne znevýhodnené prostredie. Je to
prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky
nedostatočne
stimuluje
rozvoj
mentálnych,
vôľových
a
emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu
socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj
osobnosti. Hovoríme o sociálne znevýhodnenom prostredí, ktoré
spôsobuje socio-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny,
mravný a citový rozvoj jedinca a z aspektov edukácie ho z týchto
dôvodov považujeme za osobu so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
Bakošová napríklad za sociálne znevýhodnené prostredie v
širšom slova zmysle považuje také sociálne prostredie, kde absentujú základné psychologické, pedagogické, materiálne, kultúrne i
demografické faktory, ktoré prispievajú k integrite osobnosti.
Porov. THOLTOVÁ, J., GANDELOVÁ, T., SKOČÍKOVÁ, M.:Sociálna
znevýhodnenosť. 392 s. [online]. [Citované 2016-05-20]. Dostupné na:
<https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/22poradenstvo-v-skole-register-socialne-znevyhodnenie-998.pdf>
6 Porov. ROSINSKÝ, R., KLEIN, V.: Aktuálne sociálno-psychologické problémy v
škole. 1. vyd. Nitra: CCV PF UKF, 2008. s. 38-40.
5
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Zaraďuje sem prostredie, v ktorom sa nachádzajú faktory ako
negramotnosť, nízka životná úroveň, nízky stupeň vzdelania,
nezamestnanosť, chudoba, alkoholizmus, zdravotné postihnutie,
spolužitie viacerých generácií v malom priestore, násilie, nezáujem
o deti, nízka miera starostlivosti o deti7.
V zmysle školského zákona sociálne znevýhodneným
prostredím je pre žiaka rodina:
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny
je najviac vo výške životného minima,
v ktorej aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa
zverené do osobnej starostlivosti, patrí do skupiny znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie,
v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné
alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie,
ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky
(napr. žiak nemá vyhradené miesto na učenie, nemá vlastnú posteľ,
nie je zavedená elektrická prípojka a pod.), vyučovací jazyk školy je
iný než jazyk, ktorým hovorí dieťa v domácom prostredí8.
Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
Ako prvé sociálne prostredie, s ktorým sa dieťa stretáva, je rodina. Kvalita rodinného prostredia, aktívne počúvanie, pozitívny záujem o dieťa, pozitívne odmeňovanie súvisí aj s kvalitou emočného
rozvoja dieťaťa, jeho prežívania a vytvárania primeranej sebadôvery.
Rodina zásadným spôsobom ovplyvňuje psychický a fyzický rozvoj
dieťaťa. Je primárnou skupinou, v ktorej dieťa vyrastá, získava prvé
sociálne návyky, vytvára si emocionálne väzby, získava prvé vzorce
správania. Rodinu si nemôžeme vyberať, ale vzťahy, ktoré sa v nej
vytvárajú, sú pre všetkých nás veľmi dôležité. Ide o najvýznamnejšie
Porov. BAKOŠOVÁ, Z.: Ochrana práv detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. In: Práva dieťaťa a ich ochrana. Bratislava: 2004. s. 42-49. [online]. [Citované
2016-05-20]. Dostupné na:
<http://www.vop.gov.sk/files/File/Zborniky/pravadietata2004.pdf>
8 Porov. THOLTOVÁ, J., GANDELOVÁ, T., SKOČÍKOVÁ, M.:Sociálna
znevýhodnenosť. 392 s. [online]. [Citované 2016-05-20]. Dostupné na:
<https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/22poradenstvo-v-skole-register-socialne-znevyhodnenie-998.pdf>
7
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sociálne prostredie, ktoré nás „nejakým spôsobom formuje“, dáva
nám základy pre náš budúci život vrátane profesijnej orientácie. Pre
zdravý fyzický a psychický vývin dieťaťa je dôležitým faktorom pocit
istoty, bezpečia, rodinného ukotvenia, rozvíjanie emocionálnej inteligencie, pocity blízkosti, lásky, pohladenia. V rodinách sociálne znevýhodnených tomu tak nie je vždy a dieťa následne môže čeliť viacerým ťažkostiam.
Rodiny často zápasia s existenčnými problémami, žijú na hranici (alebo aj za hranicou) hmotnej a sociálnej núdze, zápasia s nezamestnanosťou, stretávajú sa s predsudkami, nepochopením, s dôsledkami kultúrnych rozdielov a pod. Žiak zo SZP sa môže v škole
medzi ostatnými rovesníkmi cítiť neistý, napr. v prípade odlišného
jazykového prostredia nemusí presne rozumieť správaniu či verbálnym prejavom svojich spolužiakov, učiteľov. Učebná látka môže
byť pre neho nezrozumiteľná. Žiak zo SZP si vo väčšine prípadov
uvedomuje svoju odlišnosť, prípadne svoje nedostatky, čo je dlhodobo stresujúce a frustrujúce. Problémy, s ktorými sa stretáva,
môže hodnotiť ako dôsledky svojej neschopnosti či menejcennosti.
Obyčajne sa musí prispôsobovať nielen požiadavkám vyučovania,
ale aj skupine rovesníkov, ktorí sú oproti nemu v určitej výhode.
Táto skutočnosť môže mať dopad na problémy v jeho sociálnych
kontaktoch a vzťahoch, dieťa nemusí patriť v triede medzi obľúbené, hrozí riziko, že sa dostane na okraj alebo mimo sociálnej hierarchie skupiny. Z hľadiska menšín je škola reprezentantom inej kultúry, a preto sú často podmienky školy a obsah výučby neakceptovateľné či nezrozumiteľné pre rodičov týchto detí9.
Rodinné prostredie v živote dieťaťa zohráva dôležitú úlohu.
Dieťa sa emocionálne viaže na dané prostredie, ktoré mu určuje
prvé vzory správania - je akýmsi kultúrnym vzorom, odkiaľ dieťa
čerpá vzory správania, preberá názory na život, dieťa tu získava
základné mravné normy správania sa. Dieťa v prvých fázach
svojho života sa najviac citovo viaže na matku ktorá s ním
9 Porov. THOLTOVÁ, J., GANDELOVÁ, T., SKOČÍKOVÁ, M.:Sociálna znevýhodnenosť. 392 s. [online]. [Citované 2016-05-20]. Dostupné na:
<https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/22poradenstvo-v-skole-register-socialne-znevyhodnenie-998.pdf>
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prichádza čo najviac do styku a svojím správaním sa mu stáva vzorom. Odútleho detstva je dieťa nútené osvojovať si určité mravné
normy, ktoré spoločnosť uznáva a čeliť takým spôsobom správania,
ktoré spoločnosť odsudzuje. Pokiaľ sa dieťa stretáva s negatívnymi
formami vo svojom osobnom živote, tieto môžu ovplyvniť správanie sa jednotlivca v neskorších fázach vývoja. Dieťa sa v takomto prípade dostáva skôr do konfliktu s okolitým prostredím.
Zlé vzťahy v rodine, kde napr. chýba otec alebo matka z titulu
rozvodu, nevery, taktiež narušené manželské vzťahy, alkoholizmus, nemravný sexuálny život, to všetko záporne vplýva na život
dieťaťa. Dieťa pociťuje citovú frustráciu a depriváciu, začína sa postupne pod vplyvom maladaptných rovesníkov uchyľovať k trestnej činnosti. V takomto prípade rodinná výchova úplne zlyháva.
Rodinu upevňujú spoločné zážitky citové, kultúrne, pracovné,
spoločenské, záujmové. Tak ako deti preberajú od rodičov vzory
správania sa, preberajú do istej miery aj spôsob využívania voľného času, či už ho trávia samostatne, alebo spolu s rodičmi10.
Život detí so sociálne znevýhodneného prostredia je veľmi
premenlivý a citlivý na všetky podnety. V tejto časti sa zameriame
na vymedzenie pojmu kvalita života, na popísanie aspektov, ktoré
kvalitu života ovplyvňujú a menia. Kvalitu života možno vnímať
ako individuálne vnímanie vlastnej pozície v živote, ktorá je
podmienená aspekty kultúrnymi a hodnotového systému v ktorom
dieťa žije. Ďalej vyjadruje vzťah dieťaťa k vlastným cieľom, hodnotám, záujmom, somatické zdravie, psychické zdravie, sociálne
vzťahy a úroveňnezávislosti na okolie.
Dôležitou časťou detského života je jeho kvalita. Teda akú
kvalitu života by dieťa malo mať v harmonickej rodine a v rodine,
ktorá nemá žiadne sociálne znevýhodnenia. Nejde však len o kvalitu života, ktorá by mala byť, ale aj o to akú kvalitu života deti majú
v prostredí v ktorom vyrastajú. V závislosti na rôzne podmienky
prostredia dieťaťa a ich rýchlu vrtkavosť a premenlivosť je kvalita
života u každého dieťaťa iná a odlišuje sa od prípadu k prípadu. Aj

Porov. GÁBOROVÁ, Ľ.: Vplyv rodiny na formovanie záujmov rómskych detí v mestskej lokalite. In: Voľný čas a záujmové aktivity rómskych detí. Prešov: Grafotlač, 1999.
10
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v prípadoch, keď sa podmienky prostredia zdajú rovnaké, docháhádza k odchýlkam v živote dieťaťa11.
Záver
Sociálne znevýhodňujúce prostredie považujeme za také prostredie, ktoré kvôli sociálnym príčinám obmedzuje alebo zhoršuje
prístup dieťaťa k zdrojom spoločnosti. Dieťa, ktoré z takéhoto prostredia pochádza, je týmto prostredím znevýhodňované, avšak tento efekt nemusí byt trvalý. Tento dynamický aspekt neodráža relatívne často používaný a z tohto hľadiska nevhodný pojem sociálne
znevýhodnené prostredie, resp. sociálne znevýhodnené dieťa.
Abstrakt
Súčasná realita nás utvrdzuje v tom, že najohrozenejšou skupinou je školopovinná mládež, nakoľko je ľahko ovplyvniteľná a
bez skúseností. Z toho dôvodu som si ako tému môjho príspevku
zvolila problematiku týkajúcu sa hlavne životu detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia. V príspevku sa zoznámime s tým, čo
sa pod označením sociálne znevýhodneného jednotlivca alebo skupiny skrýva v skutočnosti a zároveň poukážem na život deti z tohto
prostredia.
Kľúčové slová: mládež, sociálne znevýhodňujúce prostredie,
dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.
Abstrakt
Life of a child from a socially disadvantaged environmnet
The current reality convinces us that the most endangered group
is the schoolable youth, because it is easily influenced and has no experience. For that reason, I have chosen the issues related mainly to
the lives of children which come from socially disadvantaged background, as a topic of my paper. We will get to know what is the actual
meaning of the term social disadvantaged individual or group, while
referring to the children living in this background.
Keywords:youth,unfavorable social environment, child from a
socially disadvantageous environment
11

Porov. PAYNE J., A KOL.: Kvalita života a zdraví. Praha: Triton, 2005.
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Kristína Kazimierová, Janeta Teluchová

Plánovanie sociálnych služieb v podmienkach
Slovenskej republiky
Úvod
Plánovanie patrí medzi kľúčové funkcie. Ak chceme v živote
napredovať musíme mať predstavu o tom čo chceme dosiahnuť
alebo získať. Je potrebné si stanovovať ciele a následne nájsť najoptimálnejšie riešenie na ich realizáciu. Prečo je dôležité plánovať?
Má plánovanie význam? V živote sa stane, že nám plány na jednej
strane môžu vyjsť alebo nám na druhej strane stroskotajú. Dobre
navrhnutý plán umožňuje predpovedať a realizovať zmeny. Túto
potrebu si začali uvedomovať aj inštitúcie poskytujúce sociálnu
pomoc a sociálne služby.
Plánovanie sociálnych služieb
Plánovanie je jedna z najstarších ľudských činností, ktorej korene siahajú do čias, keď človek začal cieľavedome rozmýšľať, aby
mohol prežiť v boji s prírodou. V odbornej literatúre nachádzame
rôzne vymedzenia danej funkcie. Janigová (2008) uvádza, že plánovanie je základnou funkciou manažmentu, ktorej úlohou je vytyčovanie si cieľov organizácie určujúcich smer jej vývoja. Dosiahnutie zhody medzi cieľom organizácie a požiadavkami spoločnosti si
vyžaduje identifikovať trendy vývoja spoločnosti a vedieť na ne
vhodným spôsobom reagovať. Sedlák (In Janigová, 2008) charakterizuje plánovanie ako proces prijímania rozhodnutí, ktorým si organizácia projektuje budúcnosť. Výsledkom plánovania je dokument
– plán špecifikujúci činnosti, ktoré organizácia musí uskutočniť.
Za výhody plánovania považuje Mihalčová (2009, s.10) nasledovné:
• „plánovanie umožňuje koordináciu aktivít,
• dobre zostavený plán umožňuje predpovedať a realizovať zmeny,
• plánovanie eliminuje možnosť improvizácie,
• redukuje prekrývajúce sa a zbytočné činnosti,
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• udržiava rovnováhu pri využívaní zdrojov podniku,
• formuluje normy, ktoré sú dôležité pre kontrolu,
• rozvíja u plánovačov systematické myslenie a schopnosť pracovať s
abstraktnými predstavami,
• redukuje neistotu v rozhodovaní, odhaduje zmeny a zvažuje ich
dopad“.
Súhlasíme s názormi viacerých autorov Mikuš, Droppa, Mihalčová (2008,2009), že plánovanie je zamerané na stanovovanie si
cieľov, ciest a vhodných prostriedkov na dosiahnutie uvedených
cieľov. Pri výbere cieľov je potrebné brať do úvahy záujmy rôznych
zainteresovaných skupín (klienti, pracovníci organizácie, dobrovoľníci a pod.), ktorí sa podieľajú na dlhodobom úspechu danej
organizácie.
Pre organizácie v sociálnej sfére je nevyhnuté uplatňovať určité formy plánovania ak chcú prežiť a napredovať. Ich cieľom nie je
vytváranie zisku, ale v prvom rade uspokojovanie potrieb klientov.
Takýmto špecializovaným súborom činností zameraných na uspokojovanie potrieb jednotlivca, skupiny je sociálna služba (Levická,
In Tokárová, 2003). Služby vo všeobecnosti by mali viesť k uspokojovaniu potrieb každého človeka. Podľa toho ich delíme na materiálne (doprava, obchod, údržba....) a nemateriálne (kultúra, školstvo,
veda...). Sociálne služby patria do nemateriálnej oblasti s cieľom
uspokojovať sociálne potreby občanov. Najširší význam služby
môžeme chápať ako všetko to, čo je vykonávané v prospech druhého (Lehoczká, 2011).
V nasledujúcom texte sa zameriame na viaceré definície sociálnych služieb. Podľa Repkovej (2012, s.14) sociálne služby chápeme ako „služby rozličných sociálnych subjektov zamerané na
sociálne potreby ľudí, ktorí by sa bez ich poskytnutia ocitli v stave
sociálnej núdznosti, minimálne v jeho riziku.“ Průša (In Kozlová,
2005) charakterizuje sociálne služby ako mimoriadne významnú
časť aktivít štátu, samosprávy a neštátnych subjektov, ktorá rieši
problémy jednotlivcov, rodín a skupín občanov, a tým pozitívne
ovplyvňuje sociálnu klímu celej spoločnosti. Sociálne služby nie sú
významné preto, že ich potrebuje mnoho ľudí, ale preto, že bez ich
pôsobenia by sa istá časť občanov nemohla podieľať na všetkých
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stránkach života spoločnosti. Bolo by im znemožnené uplatnenie
ich ľudských a občianskych práv a dochádzalo by k ich sociálnemu
vylúčeniu. Na základe uvedených definícií môžeme povedať, že
sociálne služby sú nástrojom sociálnej politiky štátu. Sú akousi
„pomocnou rukou“ jednotlivcom, rodinám a skupinám občanov
pri zvládaní ich nepriaznivých sociálnych situácií. Umožňujú im
podieľať sa na živote spoločnosti a tak zabrániť ich vylúčeniu na jej
okraj. Aby dokázali napĺňať potreby obyvateľov v komunite je dôležité ich správne naplánovať. Správnym plánovaním dosiahneme
ciele a opatrenia, ktoré sme si stanovili, a ktoré nás povedú k želanému stavu v oblasti sociálnych služieb.
Plánovanie sociálnych služieb v podmienkach Slovenskej republiky sa riadi viacerými dokumentmi. Sú koncipované na základe odhadu aktuálnych potrieb sociálnych služieb a do istej miery
dokážu tieto potreby predpokladať aj v budúcnosti. Z hľadiska hierarchie smerom nadol medzi ne zaraďujeme:
• Stratégia „Európa 2020“
• Národné priority rozvoja sociálnych služieb
• Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
• Programy hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja
• Komunitné plány sociálnych služieb
Európa 2020
Je to desaťročná stratégia Európskej únie, ktorá bola predstavená v roku 2010. Jej úsilím bolo zabezpečiť hospodársky rast vo
všetkých krajinách Európskej únie a naplnenie cieľov v piatich oblastiach - oblasť zamestnanosti, inovácie, vzdelávania, sociálneho
začlenenia a klímy/energetiky. Európska komisia pripravuje pre
každú krajinu odporúčania. Sú to dokumenty, ktoré sú prispôsobené špecifickým problémom daného štátu a týkajú sa rozsiahlej oblasti tém (napr. reforma dôchodkových systémov, boj proti
nezamestnanosti, vzdelávanie a inovácie a pod.). Európa 2020 v
sebe zahŕňa 7 iniciatív, ktoré sa týkajú:
1. Inovácia v Únii na zlepšenie podmienok a prístupu k financovaniu výskumu a inovácií. Cieľom je zabezpečiť, aby inovatívne
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myšlienky viedli k rastu a zabezpečeniu pracovných miest prostredníctvom produkcie tovarov a služieb.
2. Mládež v pohybe za účelom vzdelávania a uľahčenia vstupu na trh práce.
3. Digitálny program pre Európu, ktorého cieľom je zavedenie vysokorýchlostného internetu a čerpanie výhod, ktoré prináša
digitálny trh.
4. Európa efektívne využívajúca zdroje na podporu hospodárskeho rastu, zvýšenia využívania energie z obnoviteľných zdrojov, modernizácia dopravy a iné.
5. Priemyselná politika vo veku globalizácie, ktorá má zlepšiť
podnikateľské prostredie, rozvíjaním malých a stredných podnikov.
6. Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, ktoré
umožnia modernizáciu trhu práce a lepšie zosúladenie ponuky a
dopytu na trhu práce, vrátane pracovnej mobility.
7. Európska platforma na boj proti chudobe zdôrazňuje zabezpečenie sociálnej a územnej súdržnosti, aby ľudia žijúci v chudobe
a sociálnom vylúčení mohli žiť dôstojný život a aktívne sa podieľať
na fungovaní spoločnosti.
Národné priority rozvoja sociálnych služieb
Národné priority rozvoja sociálnych služieb tvoria základný
strategický dokument, ktorý je následne rozpracovaný v rámci
samosprávnych krajov, miest a obcí do koncepcií rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov. Sú nástrojom sociálnej politiky a slúžia na smerovanie, prezentovanie a stanovenie úloh a opatrení v oblasti sociálnych služieb. Základným cieľom je zabezpečiť
právo a prístup občanovi na sociálne služby, zvýšiť ich kvalitu, dostupnosť a rozvoj nedostatkových sociálnych služieb.
Rozvoj sociálnych služieb by mal vychádzať zo SWOT analýzy a
najmä slabých stránok, ktoré by sa mali zlepšiť. Ide najmä o nedostatočne rozvinutú sieť sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni, nedostatočne vytvorené podmienky pre klienta na zotrvanie v domácom prostredí, nízka úroveň prístupnosti a debarierizácie.
Nedostatočný počet odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne
služby a absencia neustáleho prehlbovania si kvalifikácie v sociálnej
oblasti. Medzi ďalšie slabé stránky patrí aj nedostatočná variabilita,
504

dostupnosť a druhovosť sociálnych služieb, nedostatočne rozvinutý
systém supervízie a nesúlad koncepcií rozvoja a komunitných plánov
s národnými prioritami. Identifikácia slabých stránok vychádza zo
zmien v spoločnosti, ktoré sa udiali po roku 1989 a pretrvávajú aj v
súčasnosti. Prvou výraznou zmenou je starnutie populácie a nízka
pôrodnosť. Podľa výskumných správ Infostatu sa Slovenská republika zaraďuje k štátom s veľmi nízkou pôrodnosťou. V spoločnosti sa
rodí veľmi málo detí a zvyšuje sa vek úmrtnosti občanov, čo má za
následok zvyšujúcu sa starostlivosť o staršiu generáciu. Okrem toho
situácia na trhu práce a množstvo absolventov bez praktických skúseností a slabých vyhliadok spôsobuje ich odchod do zahraničia, čím sa
zhoršuje demografia v spoločnosti. Výrazné zmeny sa dotkli aj chápania tradičnej rodiny. Hranica veku uzatvorenia manželstva a privedenia na svet prvého potomka sa neustále zvyšuje. Čoraz viac mladých ľudí netúži v rannej dospelosti po trvalom rodinnom vzťahu. Chcú
byť slobodní, zažiť nové veci a užiť si život bez záväzkov. Chcú byť
samostatní a „nezaťažovať sa“ členmi rodiny, ktorí sú odkázaní na
neustálu pomoc a podporu. Už ani medzigeneračná starostlivosť
nemá taký význam ako kedysi. Otvorením sa novým politickým,
hospodárskym a sociálnym podmienkam spôsobilo, že sa u mnohých
členov nevytvorila dostatočná schopnosť prispôsobiť sa modernej
spoločnosti a zmenám. Nová spoločnosť predstavuje aj priestor na
vznik a šírenie sociálno-patologických javov, náznakov chudoby,
ktoré ovplyvňujú systém sociálnych služieb (Oláh a kol., 2013).
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 –
2020 sa zamerali na:
• zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity,
• podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť,
• podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby
zotrvajúce v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
• zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.
Pre všetky oblasti boli stanovené predpoklady na dosiahnutie
priorít a merateľné ukazovatele dosiahnutia priorít do roku 2020.
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Komunitné plánovanie
Komunitné plánovanie sociálnych služieb patrí do pôsobnosti
obce, ktorá ho vypracúva, schvaľuje a vytvára podmienky na podporu komunitného rozvoja. Čo vlastne komunitné plánovanie sociálnych služieb predstavuje? Je to metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové materiály pre rôzne oblasti verejného života na
úrovni obce. Woleková – Mezianová (2004, s.5) popisujú komunitné
plánovanie sociálnych služieb ako metódu, pomocou ktorej môžeme plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov. Cieľom komunitného
plánovania je posilniť sociálnu súdržnosť komunity, podpora sociálneho začlenenia a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu jednotlivcov a skupín. Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách Komunitné plány vychádzajú zo základných strategických dokumentov vypracovaných na národnej a regionálnej úrovni.
Začiatok komunitného plánovania sa spája s reformou sociálnych služieb a presunom kompetencií zo štátnej správy na miestu
a regionálnu správu. Demografia a ekonomika miest, obcí a krajov
je svojská a rozhoduje o tom, aké sociálne služby sú potrebné (Bujdošová, 2010). Poznanie súčasnej reality, ale aj adekvátna príprava
na nasledujúce obdobie je serióznym prístupom k riešeniu problémov, ktoré sú aktuálne, ale aj k tým, ktoré na riešenie iba čakajú.
Programy a plány, tak nemajú byť len súpisom zbožných prianí a
sľubov, musia byť založené na objektívnych informáciách a analýzach (Kasanová, 2008).
Komunitné plánovanie predstavuje príležitosť zapojenia sa a
podieľania sa subjektov na zlepšení sociálnych služieb v komunite.
Ide o proces, na ktorom sa podieľajú tí, ktorých sa sociálne služby
nejakým spôsobom dotýkajú. Ich vzťah môžeme znázorniť ako trojuholník, ktorého vrcholy tvoria zadávateľ, poskytovateľ a prijímateľ. Úspechom tohto proces je ich vzájomná spolupráca, ako aj
pôsobenie a spolupráca ďalších subjektov, ako je napríklad verejnosť a iné organizácie (Kozlová, 2005).
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Záver
Zmyslom a poslaním plánovania sociálnych služieb je načrtnúť riešenia základných otázok fungovania sociálnych služieb a
zainteresovať do tohto procesu všetky dôležité subjekty. Dobre
fungujúce sociálne služby môžu prispieť k celkovému zlepšeniu
sociálnej siete a predísť tak riziku ohrozenia sociálneho vylúčenia
jednotlivcov či celých sociálnych skupín.
Abstrakt
Plánovanie je východiskovou funkciou manažmentu v každej
organizácii. Výsledným dokumentom je plán, v ktorom sú stanovené ciele, postupy a prostriedky na ich dosiahnutie. Plánovanie
sa spája aj so sociálnymi službami a v podmienkach Slovenskej republiky sa riadi viacerými dokumentmi. V úvode príspevku charakterizujeme pojmy ako plánovanie a sociálne služby. V ďalšej
časti poskytneme teoretickú analýzu vybraných dokumentov, ktorých koncepcia je stanovená na základe odhadu aktuálnych a budúcich potrieb sociálnych služieb.
Kľučové slová: Európska únia, Komunitný plán, Plánovanie,
Sociálne služby.
Abstract
The Planning of Social Services in the Slovak Republic
Planning is the starting function of the management in each
organization. The final document is the plan, in which the goals,
procedures and resources are set on to be achieved. Planning is also
associated with social services and in the Slovak Republic it is regulated by many documents. At the beginning of this article we characterize the concepts such as planning and social services. The
next section we provide a theoretical analysis of selected documents, the conception of which is based on elements of current and
future needs of social services.
Key words: Community Plan, European Union, Planning, Social Services.
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