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W s p a n i a ³ e  w a l o r y  
klimatyczne Uzdrowiska 
Z³ockie, bogata baza 
z a b i e g o w a  j a k ¹  
dysponuje Sanatorium 
„ W i a r u s ” ,  w y g o d n e  
z a k w a t e r o w a n i e  i  
smaczne, ró¿norodne 
¿ y w i e n i e  p r z y g o t o -
wywane pod nadzorem 
dietetyka - to powody dla 
których warto do nas 
przyjechaæ.

Szczegó³owe informacje 
i rezerwacja miejsc:
tel./fax 0-18 471-42-81 do 83
e-mail: wiarus@pro.onet.pl

adres do korespondencji:
Sanatorium Uzdrowiskowe „Wiarus”
33-370 Muszyna-Z³ockie 79

Sanatorium Uzdrowiskowe „WIARUS” 
zaprasza na wypoczynek i po zdrowie



Wies³awa Borczyk

Prezes Zarz¹du

S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III

Drodzy S³uchacze 
S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

Oddajemy w Wasze rêce kolejny Biuletyn S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym 
razem prezentujemy informacje, jakie zdobyliœmy uczestnicz¹c w cyklu szkoleniowym realizowanym 
w roku akademickim 2004/2005 w Sekcji Spo³eczno-Ekonomicznej.

Podstawowym zamierzeniem programowym by³o podniesienie œwiadomoœci prawno-
ekonomicznej naszych S³uchaczy poprzez cykl wyk³adów zatytu³owanych „Znam swoje prawa”.

Przez g¹szcz przepisów ekonomicznych i prawnych prowadzili nas specjaliœci prawa 
administracyjnego, prawa konsumenckiego oraz prawa podatkowego.

Zrealizowanie zamierzeñ programowych mo¿liwe by³o dziêki wsparciu finansowemu 
Samorz¹du Województwa Ma³opolskiego i Urzêdu Miasta Nowego S¹cza poprzez programy 
edukacyjne pn.: „Znam swoje prawa” oraz  „Unia bez tajemnic”.

Serdeczne podziêkowania sk³adamy Osobom, Instytucjom oraz Uczelniom za goœcinnoœæ i 
pomoc w realizacji naszych zamierzeñ.

Dziêkujemy równie¿ tym, którzy przekazali materia³y do Biuletynu i podzielili siê refleksjami, 
spostrze¿eniami, uwagami, jakie towarzyszy³y im podczas wyk³adów, zajêæ seminaryjnych, wyjazdów 
edukacyjnych, kursów itp.

Z ogromn¹ radoœci¹ prezentujemy Wam bogactwo i ró¿norodnoœæ prze¿yæ doznanych w 
czasie wspólnych spotkañ w I roku akademickim dzia³alnoœci S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Wies³awa Misterka

Cz³onek Komisji Rewizyjnej SUTW

Opiekun Sekcji Spo³eczno-Ekonomicznej
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i¹gle jeszcze przyczyn¹ sporów i nieporozumieñ Cjest  powierzchowna znajomoœæ prawa, 
zastêpowanie jej intuicj¹ lub tzw. zdrowym 
rozs¹dkiem, który mimo ¿e jest potrzebny, nie zast¹pi 
znajomoœci regulacji prawnych i wiedzy na niej 
opartej. Dlatego za zmianami prawa trzeba nad¹¿aæ”.

To motto Ministra Spraw Wewnêtrznych i 
Administracji, skierowane w 2002 r. do radnych 
ustanawiaj¹cych prawa miejscowe na swoim terenie i 
urzêdników administracji publicznej za³atwiaj¹cych 
sprawy obywateli, jest nadal aktualne. My te¿ musimy 
aktualizowaæ wiedzê, by znaæ swoje prawa, gdy 
za³atwiamy sprawy w urzêdzie.

Art. 7 Konstytucji RP stanowi, i¿ „Organy 
w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w granicach 
prawa”. •ród³ami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 87 
Konstytucji, s¹: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane 
umowy miêdzynarodowe oraz rozporz¹dzenia; tak¿e 
rozporz¹dzenia z moc¹ ustawy wydane przez 
Prezydenta RP na warunkach okreœlonych w art. 234 
Konstytucji. •ród³ami powszechnie obowi¹zuj¹cego 
prawa RP s¹ tak¿e akty prawa miejscowego, 
stanowione przez uprawnione organy na obszarze 
swojej w³aœciwoœci.

Prawo administracyjne, jako ga³¹Ÿ prawa, dzieli 
siê wewnêtrznie na trzy czêœci:

1/ czêœæ ogólna - przepisy o ustroju organów, 
formach prawnych dzia³ania administracji,

2/ prawo materialne - ustawy i rozporz¹dzenia 
reguluj¹ce prawa i obowi¹zki obywateli w sferze 
prawa administracyjnego,

3/ postêpowanie administracyjne - tzn. tryb 
za³atwiania spraw.

Znajomoœæ prawa administracyjnego jest dla 
ka¿dego z nas po¿yteczna, gdy¿ przez ca³e ¿ycie ci¹gle 
za³atwiamy jakieœ swoje sprawy w urzêdach 
administracji publicznej: akt urodzenia dziecka, dowód 

dr Janusz Pater

ZNAM SWOJE PRAWA
osobisty, paszport, pozwolenie na budowê, wpis do 
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej i dziesi¹tki innych 
spraw. Warto wiêc szczególnie znaæ przepisy kodeksu 
postêpowania administracyjnego, który reguluje tryb 
za³atwiania spraw indywidualnych przed organami 
administracyjnymi.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 
98, poz. 1071, z póŸniejszymi zmianami) jest aktem 
normatywnym obszernym. W tym Biuletynie 
prezentujê wiêc tylko wybrane zagadnienia.

ZASADY OGÓLNE POSTÊPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO

asada legalnoœci - art. 6: Organy administracji Zpublicznej dzia³aj¹ na podstawie przepisów 
prawa. Oznacza to, ¿e tymi przepisami s¹ te, które 
zawarte s¹ w tych aktach normatywnych, które 
wymieniono w art. 87 Konstytucji. Oznacza to tak¿e, 
maj¹c na uwadze hierarchiê Ÿróde³ prawa, ¿e ustawa 
lub jej przepis nie mog¹ byæ sprzeczne z Konstytucj¹, 
przepis rozporz¹dzenia (aktu wykonawczego) nie 
mo¿e byæ sprzeczny z Konstytucj¹ i ustaw¹ na 
podstawie której rozporz¹dzenie zosta³o wydane. 
Orzecznic two Trybuna³u  Konstytucyjnego 
wielokrotnie daje dowody, ¿e uchwalone ustawy lub 
wydawane rozporz¹dzenia s¹ sprzeczne z Konstytucj¹. 
Na podstawie takich przepisów administracja nie mo¿e 
wydawaæ decyzji administracyjnych, orzekaæ o 
sytuacji prawnej obywatela.

asada interesu spo³ecznego i s³usznego interesu Zobywatela - art. 7. Rozpatruj¹c sprawê i wydaj¹c 
decyzjê organ administracyjny (wójt, burmistrz, 
prezydent miasta, starosta, wojewoda i inne organy) ma 
obowi¹zek rozwa¿yæ i oceniæ obydwa interesy 
(spo³eczny i indywidualny), gdy wystêpuj¹ one w 
sprawie, np. lokalizacja inwestycji, wyw³aszczenie z 
nieruchomoœci, uniewa¿nienie paszportu z powodu 
uchylania siê od p³acenia orzeczonych alimentów lub 
podatków. Zasada ta ma znaczenie w tych sprawach, 
które organ administracyjny rozstrzyga na podstawie 
przepisu ustawy maj¹cego charakter tzw. uznania 
administracyjnego. To znaczy, gdy przepis brzmi, ¿e 
wójt mo¿e odmówiæ udzielenia zezwolenia, czy 
wojewoda mo¿e uniewa¿niæ paszport. W jednej z 
rozpatrywanych spraw w 1981 r. Naczelny S¹d 
Adminis t racy jny  orzek ³ ,  ¿e  j e¿e l i  o rgan  
administracyjny rozstrzyga sprawê w granicach 
uznania administracyjnego, to organ ten winien przede 
wszystkim d¹¿yæ do tego, by za³atwiæ sprawê na 
korzyœæ obywatela. Dopiero, gdy przekracza to 
mo¿liwoœci i uprawnienia organu, wówczas mo¿e 
wydaæ decyzjê negatywn¹.

Pani Prezes Wies³awa Borczyk dziêkuje dr. Januszowi Paterowi
za wyg³oszenie wyk³adu – wrêczaj¹c w upominku album

Fot.: Juliusz Jaroñczyk

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Ma³opolskiego
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i¹gle jeszcze przyczyn¹ sporów i nieporozumieñ Cjest  powierzchowna znajomoœæ prawa, 
zastêpowanie jej intuicj¹ lub tzw. zdrowym 
rozs¹dkiem, który mimo ¿e jest potrzebny, nie zast¹pi 
znajomoœci regulacji prawnych i wiedzy na niej 
opartej. Dlatego za zmianami prawa trzeba nad¹¿aæ”.

To motto Ministra Spraw Wewnêtrznych i 
Administracji, skierowane w 2002 r. do radnych 
ustanawiaj¹cych prawa miejscowe na swoim terenie i 
urzêdników administracji publicznej za³atwiaj¹cych 
sprawy obywateli, jest nadal aktualne. My te¿ musimy 
aktualizowaæ wiedzê, by znaæ swoje prawa, gdy 
za³atwiamy sprawy w urzêdzie.

Art. 7 Konstytucji RP stanowi, i¿ „Organy 
w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w granicach 
prawa”. •ród³ami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 87 
Konstytucji, s¹: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane 
umowy miêdzynarodowe oraz rozporz¹dzenia; tak¿e 
rozporz¹dzenia z moc¹ ustawy wydane przez 
Prezydenta RP na warunkach okreœlonych w art. 234 
Konstytucji. •ród³ami powszechnie obowi¹zuj¹cego 
prawa RP s¹ tak¿e akty prawa miejscowego, 
stanowione przez uprawnione organy na obszarze 
swojej w³aœciwoœci.

Prawo administracyjne, jako ga³¹Ÿ prawa, dzieli 
siê wewnêtrznie na trzy czêœci:

1/ czêœæ ogólna - przepisy o ustroju organów, 
formach prawnych dzia³ania administracji,

2/ prawo materialne - ustawy i rozporz¹dzenia 
reguluj¹ce prawa i obowi¹zki obywateli w sferze 
prawa administracyjnego,

3/ postêpowanie administracyjne - tzn. tryb 
za³atwiania spraw.

Znajomoœæ prawa administracyjnego jest dla 
ka¿dego z nas po¿yteczna, gdy¿ przez ca³e ¿ycie ci¹gle 
za³atwiamy jakieœ swoje sprawy w urzêdach 
administracji publicznej: akt urodzenia dziecka, dowód 
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osobisty, paszport, pozwolenie na budowê, wpis do 
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej i dziesi¹tki innych 
spraw. Warto wiêc szczególnie znaæ przepisy kodeksu 
postêpowania administracyjnego, który reguluje tryb 
za³atwiania spraw indywidualnych przed organami 
administracyjnymi.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 
98, poz. 1071, z póŸniejszymi zmianami) jest aktem 
normatywnym obszernym. W tym Biuletynie 
prezentujê wiêc tylko wybrane zagadnienia.

ZASADY OGÓLNE POSTÊPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO

asada legalnoœci - art. 6: Organy administracji Zpublicznej dzia³aj¹ na podstawie przepisów 
prawa. Oznacza to, ¿e tymi przepisami s¹ te, które 
zawarte s¹ w tych aktach normatywnych, które 
wymieniono w art. 87 Konstytucji. Oznacza to tak¿e, 
maj¹c na uwadze hierarchiê Ÿróde³ prawa, ¿e ustawa 
lub jej przepis nie mog¹ byæ sprzeczne z Konstytucj¹, 
przepis rozporz¹dzenia (aktu wykonawczego) nie 
mo¿e byæ sprzeczny z Konstytucj¹ i ustaw¹ na 
podstawie której rozporz¹dzenie zosta³o wydane. 
Orzecznic two Trybuna³u  Konstytucyjnego 
wielokrotnie daje dowody, ¿e uchwalone ustawy lub 
wydawane rozporz¹dzenia s¹ sprzeczne z Konstytucj¹. 
Na podstawie takich przepisów administracja nie mo¿e 
wydawaæ decyzji administracyjnych, orzekaæ o 
sytuacji prawnej obywatela.

asada interesu spo³ecznego i s³usznego interesu Zobywatela - art. 7. Rozpatruj¹c sprawê i wydaj¹c 
decyzjê organ administracyjny (wójt, burmistrz, 
prezydent miasta, starosta, wojewoda i inne organy) ma 
obowi¹zek rozwa¿yæ i oceniæ obydwa interesy 
(spo³eczny i indywidualny), gdy wystêpuj¹ one w 
sprawie, np. lokalizacja inwestycji, wyw³aszczenie z 
nieruchomoœci, uniewa¿nienie paszportu z powodu 
uchylania siê od p³acenia orzeczonych alimentów lub 
podatków. Zasada ta ma znaczenie w tych sprawach, 
które organ administracyjny rozstrzyga na podstawie 
przepisu ustawy maj¹cego charakter tzw. uznania 
administracyjnego. To znaczy, gdy przepis brzmi, ¿e 
wójt mo¿e odmówiæ udzielenia zezwolenia, czy 
wojewoda mo¿e uniewa¿niæ paszport. W jednej z 
rozpatrywanych spraw w 1981 r. Naczelny S¹d 
Adminis t racy jny  orzek ³ ,  ¿e  j e¿e l i  o rgan  
administracyjny rozstrzyga sprawê w granicach 
uznania administracyjnego, to organ ten winien przede 
wszystkim d¹¿yæ do tego, by za³atwiæ sprawê na 
korzyœæ obywatela. Dopiero, gdy przekracza to 
mo¿liwoœci i uprawnienia organu, wówczas mo¿e 
wydaæ decyzjê negatywn¹.

Pani Prezes Wies³awa Borczyk dziêkuje dr. Januszowi Paterowi
za wyg³oszenie wyk³adu – wrêczaj¹c w upominku album

Fot.: Juliusz Jaroñczyk
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Istotna w tej zasadzie jest tak¿e teza wyroku 
NSA z 2001 r., w której S¹d wyrazi³ nastêpuj¹cy 
pogl¹d: „W pañstwie prawa nie ma miejsca dla 
mechanicznej i sztywno pojmowanej zasady 
nadrzêdnoœci interesu spo³ecznego nad interesem 
indywidualnym (art. 7 k.p.a.). Organ orzekaj¹cy w 
ka¿dym wypadku ma obowi¹zek wskazaæ, o jaki 
interes ogólny chodzi, i udowodniæ, ¿e jest on tak 
wa¿ny i znacz¹cy, i¿ bezwzglêdnie wymaga 
ograniczenia uprawnieñ indywidualnych obywatela. 
Zarówno wykazanie takiego interesu, jak i jego 
znaczenie, a tak¿e przes³anki powoduj¹ce koniecznoœæ 
przed³o¿enia w konkretnym wypadku interesu 
spo³ecznego nad indywidualnym, podlegaæ musz¹ 
wnikliwej kontroli instancyjnej i s¹dowej, szczególnie 
wówczas, gdy w ocenie organu w interesie spo³ecznym 
le¿y ograniczenie praw obywatela okreœlonych w 
Konstytucji RP”.

asada budowy zaufania. Tak okreœla siê treœæ Zprzepisu art. 8, który stanowi: „Organy 
administracji publicznej obowi¹zane s¹ prowadziæ 
postêpowanie w taki sposób, aby pog³êbiaæ zaufanie 
obywateli do organów Pañstwa oraz œwiadomoœæ i 
kulturê prawn¹ obywateli”.

Jest to przepis nak³adaj¹cy obowi¹zek takiego 
dzia³ania, aby obywatel mia³ zaufanie do organów 
szeroko rozumianej w³adzy publicznej. Zasada ta œciœle 
wi¹¿e siê z konstytucyjn¹ zasad¹ zaufania do prawa i 
zaufania do pañstwa. Z zasady tej wynika 
niedopuszczalnoœæ nieuzasadnionego zaskakiwania 
obywateli nowymi rozwi¹zaniami prawnymi, bez 
stworzenia niezbêdnej mo¿liwoœci dostosowania 
dzia³añ do nowego stanu prawnego. Nie do pogodzenia 
z zasad¹ zaufania do pañstwa jest wprowadzanie 
obywateli w b³¹d w wyniku sk³adania przez 
przedstawicieli w³adzy publicznej zapowiedzi, 
dotycz¹cych przysz³ego stanu prawnego, a nastêpnie 
niedotrzymywanie tych zapowiedzi.

W oparciu o tê tezê, pochodz¹c¹ z wyroku NSA z 
1992 r., ka¿dy obywatel ma prawo oczekiwaæ, i¿ jego 
sprawa bêdzie tak prowadzona, ¿e bêdzie móg³ odnieœæ 
wra¿enie, i¿ mo¿e mieæ zaufanie do ustanowionego 
prawa i stosowanego przez urzêdnika prawa wobec 
jego osoby.

W tej zasadzie mieszcz¹ siê takie rygory, jak 
godne warunki przyjmowania obywateli w urzêdzie, a 
tak¿e kultura osobista urzêdnika, tzn. sposób 
odnoszenia siê do obywateli przy za³atwianiu ich 
spraw. Nie mo¿e wiêc urzêdnik zbywaæ rozmówcy, 
lecz musi wykazaæ zrozumienie sytuacji i chêæ bycia 
pomocnym. Urzêdnik ma byæ uprzejmy, cierpliwy i 
kompetentny. Wg prof. Tadeusza Kotarbiñskiego, od 
osoby maj¹cej wobec Ciebie jakieœ w³adztwo (tutaj 
w³adztwo administracyjne) masz prawo oczekiwaæ, ¿e:

a) bêdziesz wys³uchany,

b) zostaniesz zrozumiany,

c) nie bêdziesz oœmieszony.

Urzêdników musi cechowaæ ¿yczliwoœæ i u³atwianie 
za³atwiania spraw.

asada informacji prawnej. Jest zawarta w art. 9, Zktóry stanowi: „Organy administracji publicznej 
s¹ obowi¹zane do nale¿ytego i wyczerpuj¹cego 
informowania stron o okolicznoœciach faktycznych i 
prawnych, które mog¹ mieæ wp³yw na ustalenie ich 
praw i  obowi¹zków bêd¹cych podmiotem 
postêpowania administracyjnego. Organy czuwaj¹ nad 
tym, aby strony i inne osoby uczestnicz¹ce w 
postêpowaniu nie ponios³y szkody z powodu 
nieznajomoœci prawa, i w tym celu udzielaj¹ im 
niezbêdnych wyjaœnieñ i wskazówek”.

Ten  rozbudowany  w  t r e œc i  p r zep i s  
uporz¹dkujmy punktami. Organ prowadz¹cy 
postêpowanie w Twojej sprawie ma obowi¹zek:

a) w sposób nale¿yty i wyczerpuj¹cy informowaæ o 
faktach i przepisach maj¹cych znaczenie dla 
sprawy,

b) czuwaæ, byœ nie poniós³ szkody z powodu 
nieznajomoœci prawa,

c) udzielaæ wyjaœnieñ i wskazówek.

gnorantia iuris nocet - zasada generalna w Isystemie prawa - nieznajomoœæ prawa szkodzi, nie 
mo¿na t³umaczyæ siê nieznajomoœci¹ prawa. Nie mogê 
wiêc powiedzieæ, i¿ nie wiedzia³em, ¿e nie mogê 
przechodziæ na czerwonym œwietle, czy te¿, ¿e nie 
wiedzia³em, i¿ na wybudowanie domu jest konieczne 
uzyskanie pozwolenia. Nie mogê te¿ broniæ siê przed 
kar¹ za wyciêcie drzewa, gdy¿ nie wiedzia³em, ¿e 
wymagane jest wczeœniej uzyskanie zezwolenia. 
Jednak ta generalna zasada jest „z³amana” w 
postêpowaniu administracyjnym. A wiêc wykazane 
obowi¹zki organu maj¹ byæ realizowane w trakcie 
postêpowania, które ma zakoñczyæ siê decyzj¹ 
administracyjn¹. Te obowi¹zki organu s¹ dla obywatela 
uprawnieniem. Mam prawo oczekiwaæ tego, co 
organowi nakazuje przepis art. 9.

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej 
Zoll, w wywiadzie dla „Gazety Prawnej” (nr 94 z 2004 
r.) wyeksponowa³ bardzo istotne zagadnienie: 
„Urzêdnik musi zrozumieæ, ¿e ma byæ przewodnikiem 
obywatela w za³atwianiu jego sprawy, a nie 
funkcjonariuszem, który podejmuje decyzje i tylko do 
tego jest zobowi¹zany”. Urzêdnik musi informowaæ 
tak¿e dlatego, ¿e mamy w Polsce bardzo 
skomplikowane prawo. 

Co do zakresu obowi¹zku informowania 
wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy w wyroku z 
23.08.1992 r. stwierdzaj¹c: „Obowi¹zek informowania 
i wyjaœniania stronom przez organ prowadz¹cy 
postêpowanie ca³okszta³tu okolicznoœci faktycznych i 
prawnych tocz¹cej siê sprawy (art. 9 k.p.c.) powinien 
byæ rozumiany tak szeroko, jak to jest tylko mo¿liwe. 
Udowodnione naruszenie tego obowi¹zku powinno 
byæ rozumiane jako wystarczaj¹ca podstawa do 

uchylenia decyzji, szczególnie wówczas, gdy urzêdnik 
stwierdza (lub powinien stwierdziæ), ¿e strona 
zamierza podj¹æ dzia³ania wi¹¿¹ce siê dla niej z 
niekorzystnymi skutkami lub nawet z ryzykiem 
wyst¹pienia podobnych skutków. W takim wypadku 
urzêdnik ma wyraŸny obowi¹zek w mo¿liwie jasny 
sposób wyjaœniæ ca³oœæ okolicznoœci sprawy stronie i 
równie wyraŸnie wskazaæ na ryzyko wi¹¿¹ce siê z 
zaplanowanymi dzia³aniami”.

asada czynnego udzia³u w postêpowaniu. ZFormu³uje tê zasadê przepis art. 10, który stanowi:

§ 1. Organy administracji publicznej obowi¹zane s¹ 
zapewniæ stronom czynny udzia³ w ka¿dym stadium 
postêpowania, a przed wydaniem decyzji umo¿liwiæ 
im wypowiedzenie siê, co do zebranych dowodów i 
materia³ów oraz zg³oszonych ¿¹dañ. 

§ 2. Organy administracji publicznej mog¹ odst¹piæ od 
zasady okreœlonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy 
za³atwienie sprawy nie cierpi zw³oki ze wzglêdu na 
niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego 
albo ze wzglêdu na gro¿¹c¹ niepowetowan¹ szkodê 
materialn¹.

§ 3. Organ administracji publicznej obowi¹zany jest 
utrwaliæ w aktach sprawy, w drodze adnotacji, 
przyczyny odst¹pienia od zasady okreœlonej w § 1.

Czynny udzia³ w postêpowaniu to prawo 
obywatela do otrzymania zawiadomienia, gdy wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) wszczyna postêpowanie 
z urzêdu, to prawo do uczestniczenia we wszystkich 
czynnoœciach procesowych: wizja w terenie, 
przes³uchanie œwiadka lub bieg³ego, rozprawa 
administracyjna. To tak¿e prawo przegl¹dania akt, 
sporz¹dzania odpisów lub wyci¹gów z akt sprawy. Po 
zakoñczeniu postêpowania, a przed wydaniem decyzji, 
prawo zapoznania siê z ca³oœci¹ materia³u 
dowodowego i wypowiedzenie siê, czy materia³ jest 
kompletny, zg³oszenie ewentualnych zastrze¿eñ co do 
¿¹dañ zg³oszonych w trakcie postêpowania, a nie 
rozwa¿onych przez organ. Nie oznacza to, ¿e 
zg³oszone ¿¹dania organ musi uwzglêdniæ. Ma je 
rozwa¿yæ i ustosunkowaæ siê do nich.

asada przekonywania. Przepis art. 11 stanowi: Z„Organy administracji publicznej powinny 
wyjaœniaæ stronom zasadnoœæ przes³anek, którymi 
kieruj¹ siê przy za³atwieniu sprawy, aby w ten sposób w 
miarê mo¿noœci doprowadziæ do wykonania przez 
strony decyzji bez potrzeby stosowania œrodków 
przymusu”.

Zasada ta ma znaczenie w sprawach koñcz¹cych 
siê decyzj¹ administracyjn¹, maj¹c¹ negatywny 
wymiar dla obywatela: odmowa wydania zezwolenia, 
cofniêcie wczeœniej przyznanych uprawnieñ, na³o¿enie 
obowi¹zku w sferze prawa administracyjnego. 
Ustawodawca nie oczekuje, by obywatel by³ 
zadowolony z takiego rodzaju decyzji, lecz by by³ 

przekonany o s³usznoœci podjêtej decyzji. Obowi¹zek 
organu wynikaj¹cy z tej decyzji bêdzie spe³niony, jeœli 
w trakcie postêpowania administracyjnego by³y 
przestrzegane zasady, o których mowa wy¿ej, a tak¿e, 
gdy uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji zostanie 
sformu³owane zgodnie z rygorami okreœlonymi 
przepisem art. 107 § 3:

a) wskazanie faktów, które organ uzna³ za 
udowodnione,

b) wskazanie dowodów, które organ odrzuci³ i 
dlaczego,

c) wyjaœnienie podstawy prawnej decyzji, z 
przytoczeniem treœci przepisów prawa 
maj¹cych zastosowanie w orzekanej sprawie.

asada szybkoœci postêpowania. Zgodnie z Zprzepisem art. 12 organ administracji publicznej 
ma dzia³aæ w sprawie szybko, pos³uguj¹c siê mo¿liwie 
najprostszymi œrodkami prowadz¹cymi do jej 
za³atwienia. Sprawy, które nie wymagaj¹ zbierania 
dowodów, informacji lub wyjaœnieñ, powinny byæ 
za³atwiane niezw³ocznie.

Dzia³anie bez zbêdnej zw³oki, to zakaz 
nieuzasadnionego przetrzymywania spraw bez nadania 
im biegu oraz obowi¹zek prowadzenia postêpowania 
bez niepotrzebnych przewlek³oœci.

Przez niezw³oczne za³atwienie sprawy nale¿y 
rozumieæ za³atwienie jej w czasie, jaki jest niezbêdny w 
warunkach prawid³owej organizacji pracy.

Maj¹c to na uwadze uprawnione jest 
oczekiwanie obywatela, ¿e prosta, nieskomplikowana 
sprawa bêdzie za³atwiona „od zaraz”, nie póŸniej ni¿ w 
ci¹gu kilku dni.

asada dwuinstancyjnoœci postêpowania. ZZgodnie z art. 78 Konstytucji ka¿dy ma prawo do 
zaskar¿ania orzeczeñ i decyzji wydanych w pierwszej 
instancji. Tê konstytucyjn¹ zasadê w postêpowaniu 
administracyjnym konkretyzuje art. 15, stanowi¹cy o 
prawie do dwóch instancji. Oznacza to, ¿e od decyzji 
prezydenta miasta, starosty, czy wojewody przys³uguje 
prawo wniesienia odwo³ania. Organ odwo³awczy nie 
jest zwi¹zany ustaleniami organu I instancji, rozpatruje 
sprawê tak, jakby by³a rozpatrywana po raz pierwszy. 
Tryb odwo³awczy okreœlaj¹ przepisy art. 127-140 
k.p.a. Wniesienie odwo³ania winno nast¹piæ w terminie 
14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwo³anie nie 
wymaga redagowania szczegó³owego uzasadnienia. 
Wystarczy, je¿eli z odwo³ania wynika, ¿e strona 
(adresat decyzji) nie jest zadowolona z wydanej 
decyzji.

Nie jest jednak zasadna bierna postawa 
odwo³uj¹cego siê. We w³asnym interesie le¿y, by 
kwestionuj¹c zaskar¿on¹ decyzjê sformu³owaæ zarzuty 
przeciw tej decyzji, okreœliæ ¿¹dania oraz udostêpniæ 
organowi odwo³awczemu dowody potwierdzaj¹ce 
zarzuty zawarte w odwo³aniu. Wówczas mo¿na 
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Istotna w tej zasadzie jest tak¿e teza wyroku 
NSA z 2001 r., w której S¹d wyrazi³ nastêpuj¹cy 
pogl¹d: „W pañstwie prawa nie ma miejsca dla 
mechanicznej i sztywno pojmowanej zasady 
nadrzêdnoœci interesu spo³ecznego nad interesem 
indywidualnym (art. 7 k.p.a.). Organ orzekaj¹cy w 
ka¿dym wypadku ma obowi¹zek wskazaæ, o jaki 
interes ogólny chodzi, i udowodniæ, ¿e jest on tak 
wa¿ny i znacz¹cy, i¿ bezwzglêdnie wymaga 
ograniczenia uprawnieñ indywidualnych obywatela. 
Zarówno wykazanie takiego interesu, jak i jego 
znaczenie, a tak¿e przes³anki powoduj¹ce koniecznoœæ 
przed³o¿enia w konkretnym wypadku interesu 
spo³ecznego nad indywidualnym, podlegaæ musz¹ 
wnikliwej kontroli instancyjnej i s¹dowej, szczególnie 
wówczas, gdy w ocenie organu w interesie spo³ecznym 
le¿y ograniczenie praw obywatela okreœlonych w 
Konstytucji RP”.

asada budowy zaufania. Tak okreœla siê treœæ Zprzepisu art. 8, który stanowi: „Organy 
administracji publicznej obowi¹zane s¹ prowadziæ 
postêpowanie w taki sposób, aby pog³êbiaæ zaufanie 
obywateli do organów Pañstwa oraz œwiadomoœæ i 
kulturê prawn¹ obywateli”.

Jest to przepis nak³adaj¹cy obowi¹zek takiego 
dzia³ania, aby obywatel mia³ zaufanie do organów 
szeroko rozumianej w³adzy publicznej. Zasada ta œciœle 
wi¹¿e siê z konstytucyjn¹ zasad¹ zaufania do prawa i 
zaufania do pañstwa. Z zasady tej wynika 
niedopuszczalnoœæ nieuzasadnionego zaskakiwania 
obywateli nowymi rozwi¹zaniami prawnymi, bez 
stworzenia niezbêdnej mo¿liwoœci dostosowania 
dzia³añ do nowego stanu prawnego. Nie do pogodzenia 
z zasad¹ zaufania do pañstwa jest wprowadzanie 
obywateli w b³¹d w wyniku sk³adania przez 
przedstawicieli w³adzy publicznej zapowiedzi, 
dotycz¹cych przysz³ego stanu prawnego, a nastêpnie 
niedotrzymywanie tych zapowiedzi.

W oparciu o tê tezê, pochodz¹c¹ z wyroku NSA z 
1992 r., ka¿dy obywatel ma prawo oczekiwaæ, i¿ jego 
sprawa bêdzie tak prowadzona, ¿e bêdzie móg³ odnieœæ 
wra¿enie, i¿ mo¿e mieæ zaufanie do ustanowionego 
prawa i stosowanego przez urzêdnika prawa wobec 
jego osoby.

W tej zasadzie mieszcz¹ siê takie rygory, jak 
godne warunki przyjmowania obywateli w urzêdzie, a 
tak¿e kultura osobista urzêdnika, tzn. sposób 
odnoszenia siê do obywateli przy za³atwianiu ich 
spraw. Nie mo¿e wiêc urzêdnik zbywaæ rozmówcy, 
lecz musi wykazaæ zrozumienie sytuacji i chêæ bycia 
pomocnym. Urzêdnik ma byæ uprzejmy, cierpliwy i 
kompetentny. Wg prof. Tadeusza Kotarbiñskiego, od 
osoby maj¹cej wobec Ciebie jakieœ w³adztwo (tutaj 
w³adztwo administracyjne) masz prawo oczekiwaæ, ¿e:

a) bêdziesz wys³uchany,

b) zostaniesz zrozumiany,

c) nie bêdziesz oœmieszony.

Urzêdników musi cechowaæ ¿yczliwoœæ i u³atwianie 
za³atwiania spraw.

asada informacji prawnej. Jest zawarta w art. 9, Zktóry stanowi: „Organy administracji publicznej 
s¹ obowi¹zane do nale¿ytego i wyczerpuj¹cego 
informowania stron o okolicznoœciach faktycznych i 
prawnych, które mog¹ mieæ wp³yw na ustalenie ich 
praw i  obowi¹zków bêd¹cych podmiotem 
postêpowania administracyjnego. Organy czuwaj¹ nad 
tym, aby strony i inne osoby uczestnicz¹ce w 
postêpowaniu nie ponios³y szkody z powodu 
nieznajomoœci prawa, i w tym celu udzielaj¹ im 
niezbêdnych wyjaœnieñ i wskazówek”.

Ten  rozbudowany  w  t r e œc i  p r zep i s  
uporz¹dkujmy punktami. Organ prowadz¹cy 
postêpowanie w Twojej sprawie ma obowi¹zek:

a) w sposób nale¿yty i wyczerpuj¹cy informowaæ o 
faktach i przepisach maj¹cych znaczenie dla 
sprawy,

b) czuwaæ, byœ nie poniós³ szkody z powodu 
nieznajomoœci prawa,

c) udzielaæ wyjaœnieñ i wskazówek.

gnorantia iuris nocet - zasada generalna w Isystemie prawa - nieznajomoœæ prawa szkodzi, nie 
mo¿na t³umaczyæ siê nieznajomoœci¹ prawa. Nie mogê 
wiêc powiedzieæ, i¿ nie wiedzia³em, ¿e nie mogê 
przechodziæ na czerwonym œwietle, czy te¿, ¿e nie 
wiedzia³em, i¿ na wybudowanie domu jest konieczne 
uzyskanie pozwolenia. Nie mogê te¿ broniæ siê przed 
kar¹ za wyciêcie drzewa, gdy¿ nie wiedzia³em, ¿e 
wymagane jest wczeœniej uzyskanie zezwolenia. 
Jednak ta generalna zasada jest „z³amana” w 
postêpowaniu administracyjnym. A wiêc wykazane 
obowi¹zki organu maj¹ byæ realizowane w trakcie 
postêpowania, które ma zakoñczyæ siê decyzj¹ 
administracyjn¹. Te obowi¹zki organu s¹ dla obywatela 
uprawnieniem. Mam prawo oczekiwaæ tego, co 
organowi nakazuje przepis art. 9.

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej 
Zoll, w wywiadzie dla „Gazety Prawnej” (nr 94 z 2004 
r.) wyeksponowa³ bardzo istotne zagadnienie: 
„Urzêdnik musi zrozumieæ, ¿e ma byæ przewodnikiem 
obywatela w za³atwianiu jego sprawy, a nie 
funkcjonariuszem, który podejmuje decyzje i tylko do 
tego jest zobowi¹zany”. Urzêdnik musi informowaæ 
tak¿e dlatego, ¿e mamy w Polsce bardzo 
skomplikowane prawo. 

Co do zakresu obowi¹zku informowania 
wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy w wyroku z 
23.08.1992 r. stwierdzaj¹c: „Obowi¹zek informowania 
i wyjaœniania stronom przez organ prowadz¹cy 
postêpowanie ca³okszta³tu okolicznoœci faktycznych i 
prawnych tocz¹cej siê sprawy (art. 9 k.p.c.) powinien 
byæ rozumiany tak szeroko, jak to jest tylko mo¿liwe. 
Udowodnione naruszenie tego obowi¹zku powinno 
byæ rozumiane jako wystarczaj¹ca podstawa do 

uchylenia decyzji, szczególnie wówczas, gdy urzêdnik 
stwierdza (lub powinien stwierdziæ), ¿e strona 
zamierza podj¹æ dzia³ania wi¹¿¹ce siê dla niej z 
niekorzystnymi skutkami lub nawet z ryzykiem 
wyst¹pienia podobnych skutków. W takim wypadku 
urzêdnik ma wyraŸny obowi¹zek w mo¿liwie jasny 
sposób wyjaœniæ ca³oœæ okolicznoœci sprawy stronie i 
równie wyraŸnie wskazaæ na ryzyko wi¹¿¹ce siê z 
zaplanowanymi dzia³aniami”.

asada czynnego udzia³u w postêpowaniu. ZFormu³uje tê zasadê przepis art. 10, który stanowi:

§ 1. Organy administracji publicznej obowi¹zane s¹ 
zapewniæ stronom czynny udzia³ w ka¿dym stadium 
postêpowania, a przed wydaniem decyzji umo¿liwiæ 
im wypowiedzenie siê, co do zebranych dowodów i 
materia³ów oraz zg³oszonych ¿¹dañ. 

§ 2. Organy administracji publicznej mog¹ odst¹piæ od 
zasady okreœlonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy 
za³atwienie sprawy nie cierpi zw³oki ze wzglêdu na 
niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego 
albo ze wzglêdu na gro¿¹c¹ niepowetowan¹ szkodê 
materialn¹.

§ 3. Organ administracji publicznej obowi¹zany jest 
utrwaliæ w aktach sprawy, w drodze adnotacji, 
przyczyny odst¹pienia od zasady okreœlonej w § 1.

Czynny udzia³ w postêpowaniu to prawo 
obywatela do otrzymania zawiadomienia, gdy wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) wszczyna postêpowanie 
z urzêdu, to prawo do uczestniczenia we wszystkich 
czynnoœciach procesowych: wizja w terenie, 
przes³uchanie œwiadka lub bieg³ego, rozprawa 
administracyjna. To tak¿e prawo przegl¹dania akt, 
sporz¹dzania odpisów lub wyci¹gów z akt sprawy. Po 
zakoñczeniu postêpowania, a przed wydaniem decyzji, 
prawo zapoznania siê z ca³oœci¹ materia³u 
dowodowego i wypowiedzenie siê, czy materia³ jest 
kompletny, zg³oszenie ewentualnych zastrze¿eñ co do 
¿¹dañ zg³oszonych w trakcie postêpowania, a nie 
rozwa¿onych przez organ. Nie oznacza to, ¿e 
zg³oszone ¿¹dania organ musi uwzglêdniæ. Ma je 
rozwa¿yæ i ustosunkowaæ siê do nich.

asada przekonywania. Przepis art. 11 stanowi: Z„Organy administracji publicznej powinny 
wyjaœniaæ stronom zasadnoœæ przes³anek, którymi 
kieruj¹ siê przy za³atwieniu sprawy, aby w ten sposób w 
miarê mo¿noœci doprowadziæ do wykonania przez 
strony decyzji bez potrzeby stosowania œrodków 
przymusu”.

Zasada ta ma znaczenie w sprawach koñcz¹cych 
siê decyzj¹ administracyjn¹, maj¹c¹ negatywny 
wymiar dla obywatela: odmowa wydania zezwolenia, 
cofniêcie wczeœniej przyznanych uprawnieñ, na³o¿enie 
obowi¹zku w sferze prawa administracyjnego. 
Ustawodawca nie oczekuje, by obywatel by³ 
zadowolony z takiego rodzaju decyzji, lecz by by³ 

przekonany o s³usznoœci podjêtej decyzji. Obowi¹zek 
organu wynikaj¹cy z tej decyzji bêdzie spe³niony, jeœli 
w trakcie postêpowania administracyjnego by³y 
przestrzegane zasady, o których mowa wy¿ej, a tak¿e, 
gdy uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji zostanie 
sformu³owane zgodnie z rygorami okreœlonymi 
przepisem art. 107 § 3:

a) wskazanie faktów, które organ uzna³ za 
udowodnione,

b) wskazanie dowodów, które organ odrzuci³ i 
dlaczego,

c) wyjaœnienie podstawy prawnej decyzji, z 
przytoczeniem treœci przepisów prawa 
maj¹cych zastosowanie w orzekanej sprawie.

asada szybkoœci postêpowania. Zgodnie z Zprzepisem art. 12 organ administracji publicznej 
ma dzia³aæ w sprawie szybko, pos³uguj¹c siê mo¿liwie 
najprostszymi œrodkami prowadz¹cymi do jej 
za³atwienia. Sprawy, które nie wymagaj¹ zbierania 
dowodów, informacji lub wyjaœnieñ, powinny byæ 
za³atwiane niezw³ocznie.

Dzia³anie bez zbêdnej zw³oki, to zakaz 
nieuzasadnionego przetrzymywania spraw bez nadania 
im biegu oraz obowi¹zek prowadzenia postêpowania 
bez niepotrzebnych przewlek³oœci.

Przez niezw³oczne za³atwienie sprawy nale¿y 
rozumieæ za³atwienie jej w czasie, jaki jest niezbêdny w 
warunkach prawid³owej organizacji pracy.

Maj¹c to na uwadze uprawnione jest 
oczekiwanie obywatela, ¿e prosta, nieskomplikowana 
sprawa bêdzie za³atwiona „od zaraz”, nie póŸniej ni¿ w 
ci¹gu kilku dni.

asada dwuinstancyjnoœci postêpowania. ZZgodnie z art. 78 Konstytucji ka¿dy ma prawo do 
zaskar¿ania orzeczeñ i decyzji wydanych w pierwszej 
instancji. Tê konstytucyjn¹ zasadê w postêpowaniu 
administracyjnym konkretyzuje art. 15, stanowi¹cy o 
prawie do dwóch instancji. Oznacza to, ¿e od decyzji 
prezydenta miasta, starosty, czy wojewody przys³uguje 
prawo wniesienia odwo³ania. Organ odwo³awczy nie 
jest zwi¹zany ustaleniami organu I instancji, rozpatruje 
sprawê tak, jakby by³a rozpatrywana po raz pierwszy. 
Tryb odwo³awczy okreœlaj¹ przepisy art. 127-140 
k.p.a. Wniesienie odwo³ania winno nast¹piæ w terminie 
14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwo³anie nie 
wymaga redagowania szczegó³owego uzasadnienia. 
Wystarczy, je¿eli z odwo³ania wynika, ¿e strona 
(adresat decyzji) nie jest zadowolona z wydanej 
decyzji.

Nie jest jednak zasadna bierna postawa 
odwo³uj¹cego siê. We w³asnym interesie le¿y, by 
kwestionuj¹c zaskar¿on¹ decyzjê sformu³owaæ zarzuty 
przeciw tej decyzji, okreœliæ ¿¹dania oraz udostêpniæ 
organowi odwo³awczemu dowody potwierdzaj¹ce 
zarzuty zawarte w odwo³aniu. Wówczas mo¿na 
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zia³ania Powiatowego Urzêdu Pracy zosta³y Dzasadniczo zmienione w zwi¹zku z wejœciem w 
¿ycie z dniem 01.06.2004 r. ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ukierunkowane s¹ na realizacjê zadañ w zakresie:

• promocji zatrudnienia,

• ³agodzenia skutków bezrobocia,

• a k t y w i z a c j ê  z a w o d o w ¹  o s ó b  
zarejestrowanych.

£agodzenie skutków bezrobocia staje siê 
wyraŸnie wtórne wobec zadania dotycz¹cego promocji 
zatrudnienia, czyli realizowania aktywnej polityki na 
rzecz zwiêkszania liczby osób pracuj¹cych, jako 
najlepszej metody na zmniejszanie bezrobocia.

Zadania te realizowaæ maj¹ instytucje rynku 
pracy, które ustawodawca równie¿ zdefiniowa³, 
okreœli³ kompetencje, zasady ich dzia³ania, zlecania im 
us³ug i ewentualnego wspó³finansowania. S¹ nimi:

1. publiczne s³u¿by zatrudnienia, które tworz¹: 
minister ds. pracy, wojewodowie, marsza³kowie 
województw, starostowie, prezydenci miast na 
prawach powiatu, powiatowe i wojewódzkie 
urzêdy pracy oraz OHP;

2. agencje zatrudnienia, którymi s¹ agencje 
poœrednictwa pracy, doradztwa personalnego, 
poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej;

3. instytucje szkoleniowe publiczne i prywatne;

4. instytucje dialogu spo³ecznego (zwi¹zki 
zawodowe, organizacje pracodawców, 
b e z r o b o t n y c h ,  o r g a n i z a c j e  p o ¿ y t k u  

NIE TYLKO WYP£ATA ZASI£KÓW
publicznego);

5. i n s t y t u c j e  
p a r t n e r s t w a  
lokalnego. 

Zadania pañstwa w zakresie promocji 
zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia oraz 
aktywizacji zawodowej s¹ realizowane przez 
instytucje rynku pracy dzia³aj¹ce w celu:

1. pe³nego i produktywnego zatrudnienia;

2. rozwoju zasobów ludzkich;

3. osi¹gniêcia wysokiej jakoœci pracy;

4. wzmacniania integracji oraz solidarnoœci 
spo³ecznej.

Przez „pe³ne” zatrudnienie rozumie siê 
prowadzenie takiej polityki, która zapewnia 
maksymalnie mo¿liwe wykorzystanie zasobów 
ludzkich, przyjmuj¹c jednoczeœnie, ¿e w gospodarce 
rynkowej pewien poziom bezrobocia jest norm¹; ¿e 
wystêpowanie zjawiska bezrobocia, aczkolwiek 
dotkliwe w skali indywidualnej, to w skali ca³ego 
spo³eczeñstwa, nie jest jeszcze patologi¹. Patologi¹ jest 
pozostawanie wysokiego poziomu bezrobocia przez 
d³ugi okres i - z drugiej strony - wystêpowanie i 
pog³êbianie siê zjawiska bezrobocia d³ugookresowego.

Przez rozwój zasobów ludzkich zgodnie z ide¹ 
kszta³cenia siê przez ca³e ¿ycie rozumie siê sta³e 
podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie umiejêtnoœci 
przez cz³onków spo³eczeñstwa, przy czym zak³ada siê, 
¿e obowi¹zki w tym zakresie maj¹ zarówno jednostki, 
pañstwo (jego instytucje), jak i pracodawcy.

Osi¹gniêcie wysokiej jakoœci pracy to przede 
wszystkim sprzyjanie, aby powstaj¹ce miejsca pracy 
spe³nia³y kryteria „dobrych miejsc pracy”, czyli pracy 
przebiegaj¹cej w dobrej, nowoczesnej organizacji 
ceni¹cej rozwój jednostki, szanuj¹cej œrodowisko 
naturalne i kszta³tuj¹cej przyjazne dla zdrowia warunki 
pracy.

I wreszcie idea wzmacniania integracji oraz 
solidarnoœci spo³ecznej, bardzo silnie akcentowana w 
dokumentach  un i jnych .  Idea  zak ³ada j¹ca  
przeciwdzia³anie wszelkim formom dyskryminacji i 
aktywne dzia³ania na rzecz w³¹czenia wszystkich grup 
spo³ecznych do udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, w jego 
kszta³towaniu i w korzystaniu z jego dorobku.

Tu muszê pogratulowaæ inicjatorom utworzenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - inicjatywa ta, to jeden 
z przyk³adów kszta³cenia przez ca³e ¿ycie.

Realizowane dzia³ania w ramach przyjêtej 
polityki rynku pracy (na bazie Krajowego Planu 
Dzia³añ na Rzecz Zatrudnienia) podparte s¹ dialogiem 
spo³ecznym i partnerstwem na rynku pracy.

Znalaz³o to równie¿ odzwierciedlenie w 
programie - realizowanym przez Powiatowy Urz¹d 
Pracy w Nowym S¹czu - promocji zatrudnienia i 
aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2005 oraz 
zasadach i kryteriach realizacji i finansowania 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2005 
roku. Program dostêpny jest na stronie internetowej 
urzêdu www.pup.nowy.sacz.pl

Struktura œwiadczonych przez PUP us³ug 
obejmuje cztery zasadnicze grupy:

1. Podstawowe us³ugi rynku pracy.

2. Instrumenty rynku pracy wspieraj¹ce 
podstawowe us³ugi rynku pracy.

3. Dodatkowe dzia³ania wspomagaj¹ce 
aktywizacjê - kierowane do osób znajduj¹cych 
siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

4. Instrumenty dotycz¹ce rozwoju zasobów 
ludzkich.

Do objêcia pomoc¹ w ramach us³ug i 
instrumentów wymienionych w grupie 1 i 2 ma prawo 
ka¿da osoba bezrobotna (bez wzglêdu na wiek, okres 
zarejestrowania itd.), oczywiœcie w ramach 
p o s i a d a n y c h  œ r o d k ó w  F u n d u s z u  P r a c y  
przeznaczonych na ich finansowanie w danym roku 
bud¿etowym lub w ramach realizowanych 
programów przez ró¿ne instytucje i partnerów rynku 
pracy finansowanych, b¹dŸ wspó³finansowanych ze 
œrodków Unii Europejskiej.

Œrodki Funduszu Pracy jakimi dysponuje PUP 
na aktywizacjê w 2005 roku s¹ niema³e i wynosz¹ 
11 602 707 z³ z przeznaczeniem na:

• szkolenia - 1 377 483

• koszty dojazdu i zakwaterowania - 477 992

• refundacjê  wyposa¿enia i 

doposa¿enia stanowisk pracy - 595 590

• przyznanie œrodków na podjêcie 

dzia³alnoœci gospodarczej - 2 281 000 

• prace interwencyjne - 1 270 553 

• roboty publiczne - 1 707 700 

• sta¿e - 1 784 491 

• przygotowanie zawodowe 

w miejscu pracy - 1 482 029 

• refundacjê kosztów opieki nad 

dzieckiem do lat 7 - 30 000 

• kontynuacja programów z 2004 r. 

(umowy absolwenckie, programy 

specjalne) - 46 310

• refundacjê wynagrodzeñ 

pracowników m³odocianych - 454 230

• inne dotycz¹ce projektów wspó³-

finansowanych ze œrodków UE - 95 329

Ogó³em: -11 602 707

Aktywizacj¹ objêtych zostanie ok. 4 000 osób.

Kwota powy¿sza dotyczy tzw. wydatków 
fakultatywnych - tyle programów, ile œrodków na ten 
cel w danym roku. Natomiast œrodki na œwiadczenia 
(zasi³ki), stypendia na naukê, dodatki aktywizacyjne 
nie s¹ limitowane - s¹ to tzw. wydatki obligatoryjne i 
wyp³acane ka¿demu, kto spe³nia kryteria ustawowe.

I. Podstawowe us³ugi rynku pracy

Podstawowymi us³ugami rynku pracy s¹ : 

1.1. Poœrednictwo pracy.

1.2. Us³ugi EURES.

1.3. Poradnictwo zawodowe i informacja 
zawodowa.

1.4. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

1.5. Organizacja szkoleñ.

1.1. Poœrednictwo pracy

Poœrednictwo pracy polega w szczególnoœci 
na:

1. u d z i e l a n i u  p o m o c y  b e z r o b o t n y m  i  
p o s z u k u j ¹ c y m  p r a c y  w  u z y s k a n i u  
odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom 
w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych 
kwalifikacjach zawodowych;

2. pozyskiwaniu ofert pracy;

3. udzielaniu pracodawcom informacji o 
kandydatach do pracy, w zwi¹zku ze zg³oszon¹ 
ofert¹;

4. informowaniu bezrobotnych i poszukuj¹cych 

oczekiwaæ, ¿e organ odwo³awczy bêdzie mia³ szeroki 
pogl¹d na sprawê. Nie tylko stanowisko I instancji 
zawarte w decyzji, lecz tak¿e nasze, wskazane w 
odwo³aniu.

Zaprezentowane tutaj zasady, to dopiero 
zagadnienia wstêpne z obszernego i trudnego w 
realizacji kodeksu postêpowania administracyjnego. 
Prawo do rzetelnej i sprawiedliwej procedury mieœci 
siê w treœci konstytucyjnej zasady pañstwa prawnego.

W wyroku z dnia 19.10.1993 r. NSA postawi³ 
tezê, ¿e w pañstwie prawnym wymagane jest 
prawid³owe i œcis³e stosowanie w praktyce unormowañ 
proceduralnych, w szczególnoœci zaœ tych przepisów, 

które okreœlaj¹ uprawnienia procesowe uczestników 
postêpowania (ONSA 1994 r., Nr 2, poz. 84).

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” z dnia 
11.04.2005 r. kardyna³ Henryk Gulbinowicz 
stwierdzi³: „Pan Bóg po to da³ cz³owiekowi rozum, by 
wybiera³ najkorzystniejsze rozwi¹zania w trudnych 
warunkach”.

Przestrzegajmy wiêc prawa, bo to nasz 
obowi¹zek wynikaj¹cy ze statusu obywatela polskiego, 
ale tak¿e korzystajmy z praw, w tym prawa 
procesowego administracyjnego, które stwarza nam 
takie mo¿liwoœci w sprawach za³atwianych przez nas w 
urzêdach administracji publicznej.

dr Janusz Pater 
r. 23.08.1947 r. w Tarnowie. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego w UKrakowie. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa. W administracji publicznej pracuje od 1970 r., ostatnio 

Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki w Krakowie Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Migracji O/Zamiejscowy w Nowym 
S¹czu. Wyk³adowca w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Nowym S¹czu. Specjalizuje siê w prawie 
administracyjnym, zw³aszcza procedurze administracyjnej. Jest doradc¹ podatkowym, od 1994 r. prowadzi w³asn¹ 
kancelariê doradztwa podatkowego. Publikuje artyku³y w „Gazecie Prawnej”, „Rzeczpospolitej” i wydawnictwach 
zajmuj¹cych siê problematyk¹ podatkow¹.

URZ¥D PRACY
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zia³ania Powiatowego Urzêdu Pracy zosta³y Dzasadniczo zmienione w zwi¹zku z wejœciem w 
¿ycie z dniem 01.06.2004 r. ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ukierunkowane s¹ na realizacjê zadañ w zakresie:

• promocji zatrudnienia,

• ³agodzenia skutków bezrobocia,

• a k t y w i z a c j ê  z a w o d o w ¹  o s ó b  
zarejestrowanych.

£agodzenie skutków bezrobocia staje siê 
wyraŸnie wtórne wobec zadania dotycz¹cego promocji 
zatrudnienia, czyli realizowania aktywnej polityki na 
rzecz zwiêkszania liczby osób pracuj¹cych, jako 
najlepszej metody na zmniejszanie bezrobocia.

Zadania te realizowaæ maj¹ instytucje rynku 
pracy, które ustawodawca równie¿ zdefiniowa³, 
okreœli³ kompetencje, zasady ich dzia³ania, zlecania im 
us³ug i ewentualnego wspó³finansowania. S¹ nimi:

1. publiczne s³u¿by zatrudnienia, które tworz¹: 
minister ds. pracy, wojewodowie, marsza³kowie 
województw, starostowie, prezydenci miast na 
prawach powiatu, powiatowe i wojewódzkie 
urzêdy pracy oraz OHP;

2. agencje zatrudnienia, którymi s¹ agencje 
poœrednictwa pracy, doradztwa personalnego, 
poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej;

3. instytucje szkoleniowe publiczne i prywatne;

4. instytucje dialogu spo³ecznego (zwi¹zki 
zawodowe, organizacje pracodawców, 
b e z r o b o t n y c h ,  o r g a n i z a c j e  p o ¿ y t k u  

NIE TYLKO WYP£ATA ZASI£KÓW
publicznego);

5. i n s t y t u c j e  
p a r t n e r s t w a  
lokalnego. 

Zadania pañstwa w zakresie promocji 
zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia oraz 
aktywizacji zawodowej s¹ realizowane przez 
instytucje rynku pracy dzia³aj¹ce w celu:

1. pe³nego i produktywnego zatrudnienia;

2. rozwoju zasobów ludzkich;

3. osi¹gniêcia wysokiej jakoœci pracy;

4. wzmacniania integracji oraz solidarnoœci 
spo³ecznej.

Przez „pe³ne” zatrudnienie rozumie siê 
prowadzenie takiej polityki, która zapewnia 
maksymalnie mo¿liwe wykorzystanie zasobów 
ludzkich, przyjmuj¹c jednoczeœnie, ¿e w gospodarce 
rynkowej pewien poziom bezrobocia jest norm¹; ¿e 
wystêpowanie zjawiska bezrobocia, aczkolwiek 
dotkliwe w skali indywidualnej, to w skali ca³ego 
spo³eczeñstwa, nie jest jeszcze patologi¹. Patologi¹ jest 
pozostawanie wysokiego poziomu bezrobocia przez 
d³ugi okres i - z drugiej strony - wystêpowanie i 
pog³êbianie siê zjawiska bezrobocia d³ugookresowego.

Przez rozwój zasobów ludzkich zgodnie z ide¹ 
kszta³cenia siê przez ca³e ¿ycie rozumie siê sta³e 
podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie umiejêtnoœci 
przez cz³onków spo³eczeñstwa, przy czym zak³ada siê, 
¿e obowi¹zki w tym zakresie maj¹ zarówno jednostki, 
pañstwo (jego instytucje), jak i pracodawcy.

Osi¹gniêcie wysokiej jakoœci pracy to przede 
wszystkim sprzyjanie, aby powstaj¹ce miejsca pracy 
spe³nia³y kryteria „dobrych miejsc pracy”, czyli pracy 
przebiegaj¹cej w dobrej, nowoczesnej organizacji 
ceni¹cej rozwój jednostki, szanuj¹cej œrodowisko 
naturalne i kszta³tuj¹cej przyjazne dla zdrowia warunki 
pracy.

I wreszcie idea wzmacniania integracji oraz 
solidarnoœci spo³ecznej, bardzo silnie akcentowana w 
dokumentach  un i jnych .  Idea  zak ³ada j¹ca  
przeciwdzia³anie wszelkim formom dyskryminacji i 
aktywne dzia³ania na rzecz w³¹czenia wszystkich grup 
spo³ecznych do udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, w jego 
kszta³towaniu i w korzystaniu z jego dorobku.

Tu muszê pogratulowaæ inicjatorom utworzenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - inicjatywa ta, to jeden 
z przyk³adów kszta³cenia przez ca³e ¿ycie.

Realizowane dzia³ania w ramach przyjêtej 
polityki rynku pracy (na bazie Krajowego Planu 
Dzia³añ na Rzecz Zatrudnienia) podparte s¹ dialogiem 
spo³ecznym i partnerstwem na rynku pracy.

Znalaz³o to równie¿ odzwierciedlenie w 
programie - realizowanym przez Powiatowy Urz¹d 
Pracy w Nowym S¹czu - promocji zatrudnienia i 
aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2005 oraz 
zasadach i kryteriach realizacji i finansowania 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, ³agodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2005 
roku. Program dostêpny jest na stronie internetowej 
urzêdu www.pup.nowy.sacz.pl

Struktura œwiadczonych przez PUP us³ug 
obejmuje cztery zasadnicze grupy:

1. Podstawowe us³ugi rynku pracy.

2. Instrumenty rynku pracy wspieraj¹ce 
podstawowe us³ugi rynku pracy.

3. Dodatkowe dzia³ania wspomagaj¹ce 
aktywizacjê - kierowane do osób znajduj¹cych 
siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

4. Instrumenty dotycz¹ce rozwoju zasobów 
ludzkich.

Do objêcia pomoc¹ w ramach us³ug i 
instrumentów wymienionych w grupie 1 i 2 ma prawo 
ka¿da osoba bezrobotna (bez wzglêdu na wiek, okres 
zarejestrowania itd.), oczywiœcie w ramach 
p o s i a d a n y c h  œ r o d k ó w  F u n d u s z u  P r a c y  
przeznaczonych na ich finansowanie w danym roku 
bud¿etowym lub w ramach realizowanych 
programów przez ró¿ne instytucje i partnerów rynku 
pracy finansowanych, b¹dŸ wspó³finansowanych ze 
œrodków Unii Europejskiej.

Œrodki Funduszu Pracy jakimi dysponuje PUP 
na aktywizacjê w 2005 roku s¹ niema³e i wynosz¹ 
11 602 707 z³ z przeznaczeniem na:

• szkolenia - 1 377 483

• koszty dojazdu i zakwaterowania - 477 992

• refundacjê  wyposa¿enia i 

doposa¿enia stanowisk pracy - 595 590

• przyznanie œrodków na podjêcie 

dzia³alnoœci gospodarczej - 2 281 000 

• prace interwencyjne - 1 270 553 

• roboty publiczne - 1 707 700 

• sta¿e - 1 784 491 

• przygotowanie zawodowe 

w miejscu pracy - 1 482 029 

• refundacjê kosztów opieki nad 

dzieckiem do lat 7 - 30 000 

• kontynuacja programów z 2004 r. 

(umowy absolwenckie, programy 

specjalne) - 46 310

• refundacjê wynagrodzeñ 

pracowników m³odocianych - 454 230

• inne dotycz¹ce projektów wspó³-

finansowanych ze œrodków UE - 95 329

Ogó³em: -11 602 707

Aktywizacj¹ objêtych zostanie ok. 4 000 osób.

Kwota powy¿sza dotyczy tzw. wydatków 
fakultatywnych - tyle programów, ile œrodków na ten 
cel w danym roku. Natomiast œrodki na œwiadczenia 
(zasi³ki), stypendia na naukê, dodatki aktywizacyjne 
nie s¹ limitowane - s¹ to tzw. wydatki obligatoryjne i 
wyp³acane ka¿demu, kto spe³nia kryteria ustawowe.

I. Podstawowe us³ugi rynku pracy

Podstawowymi us³ugami rynku pracy s¹ : 

1.1. Poœrednictwo pracy.

1.2. Us³ugi EURES.

1.3. Poradnictwo zawodowe i informacja 
zawodowa.

1.4. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

1.5. Organizacja szkoleñ.

1.1. Poœrednictwo pracy

Poœrednictwo pracy polega w szczególnoœci 
na:

1. u d z i e l a n i u  p o m o c y  b e z r o b o t n y m  i  
p o s z u k u j ¹ c y m  p r a c y  w  u z y s k a n i u  
odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom 
w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych 
kwalifikacjach zawodowych;

2. pozyskiwaniu ofert pracy;

3. udzielaniu pracodawcom informacji o 
kandydatach do pracy, w zwi¹zku ze zg³oszon¹ 
ofert¹;

4. informowaniu bezrobotnych i poszukuj¹cych 

oczekiwaæ, ¿e organ odwo³awczy bêdzie mia³ szeroki 
pogl¹d na sprawê. Nie tylko stanowisko I instancji 
zawarte w decyzji, lecz tak¿e nasze, wskazane w 
odwo³aniu.

Zaprezentowane tutaj zasady, to dopiero 
zagadnienia wstêpne z obszernego i trudnego w 
realizacji kodeksu postêpowania administracyjnego. 
Prawo do rzetelnej i sprawiedliwej procedury mieœci 
siê w treœci konstytucyjnej zasady pañstwa prawnego.

W wyroku z dnia 19.10.1993 r. NSA postawi³ 
tezê, ¿e w pañstwie prawnym wymagane jest 
prawid³owe i œcis³e stosowanie w praktyce unormowañ 
proceduralnych, w szczególnoœci zaœ tych przepisów, 

które okreœlaj¹ uprawnienia procesowe uczestników 
postêpowania (ONSA 1994 r., Nr 2, poz. 84).

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” z dnia 
11.04.2005 r. kardyna³ Henryk Gulbinowicz 
stwierdzi³: „Pan Bóg po to da³ cz³owiekowi rozum, by 
wybiera³ najkorzystniejsze rozwi¹zania w trudnych 
warunkach”.

Przestrzegajmy wiêc prawa, bo to nasz 
obowi¹zek wynikaj¹cy ze statusu obywatela polskiego, 
ale tak¿e korzystajmy z praw, w tym prawa 
procesowego administracyjnego, które stwarza nam 
takie mo¿liwoœci w sprawach za³atwianych przez nas w 
urzêdach administracji publicznej.

dr Janusz Pater 
r. 23.08.1947 r. w Tarnowie. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego w UKrakowie. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa. W administracji publicznej pracuje od 1970 r., ostatnio 

Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki w Krakowie Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Migracji O/Zamiejscowy w Nowym 
S¹czu. Wyk³adowca w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Nowym S¹czu. Specjalizuje siê w prawie 
administracyjnym, zw³aszcza procedurze administracyjnej. Jest doradc¹ podatkowym, od 1994 r. prowadzi w³asn¹ 
kancelariê doradztwa podatkowego. Publikuje artyku³y w „Gazecie Prawnej”, „Rzeczpospolitej” i wydawnictwach 
zajmuj¹cych siê problematyk¹ podatkow¹.

URZ¥D PRACY
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• pojawiaj¹cych siê ofert pracy, praktyk i sta¿y;

• jak powinny wygl¹daæ dokumenty aplikacyjne;

• warunków i mo¿liwoœci podejmowania nauki 
oraz studiów za granic¹;

• warunków ¿ycia i pracy w UE/EOG.

Ka¿da osoba zainteresowana prac¹ w innym 
kraju EOG mo¿e uzyskaæ informacje o zagranicznych 
ofertach pracy skierowanych do polskich 
pracowników:

– bezpoœrednio poprzez internet na Europejskim 
Portalu Mobilnoœci Zawodowej, pod adresem 
http://europa.ue.int/eures - najwa¿niejszym 
portalu UE dotycz¹cym mobilnoœci na rynku 
pracy, oferuj¹cym dostêp do ofert pracy w 
krajach Unii,

– od doradców i asystentów EURES w urzêdach 
pracy.

1.3. Poradnictwo zawodowe i  informacja 
zawodowa

1.3.1. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu 
bezrobotnym i poszukuj¹cym pracy pomocy w 
wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca 
zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze 
kandydatów do pracy na stanowiska wymagaj¹ce 
szczególnych predyspozycji psychofizycznych, w 
szczególnoœci na:

1. udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy 
oraz mo¿liwoœciach szkolenia i kszta³cenia;

2. udz ie lan iu  porad  z  wykorzys tan iem 
standaryzowanych metod u³atwiaj¹cych wybór 
zawodu, zmianê kwalifikacji, podjêcie lub 
zmianê zatrudnienia, w tym badaniu 
zainteresowañ i uzdolnieñ zawodowych;

3. kierowaniu na specjalistyczne badania 
psychologiczne i lekarskie umo¿liwiaj¹ce 
wydawanie opinii o przydatnoœci zawodowej do 
pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;

4. inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu 
g r u p o w y c h  p o r a d  z a w o d o w y c h  d l a  
bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy;

5. udz i e l an iu  i n fo rmac j i  i  do radz tw ie  
pracodawcom w zakresie doboru kandydatów 
do pracy.

Poradnictwo zawodowe jest œwiadczone w 
formie porad indywidualnych i grupowych.

1.3.2. Us³ugi poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej wykonywane s¹ przez doradców 
zawodowych wspó³pracuj¹cych z poœrednikami 
pracy, stanowiskami do spraw rejestracji i 
ewidencji, pracownikami ds. rozwoju zawodowego i 
ds. programów.

1.4.  Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

1.4.1. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega 

na  przygotowywaniu bezrobotnych i  
poszukuj¹cych pracy do lepszego radzenia sobie 
w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, 
w szczególnoœci przez:

1. uczestnictwo w szkoleniu z zakresu 
umiejêtnoœci poszukiwania pracy;

2. uczestnictwo w zajêciach aktywizacyjnych;

3. dostêp do informacji i elektronicznych baz 
danych s³u¿¹cych uzyskaniu umiejêtnoœci 
poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

1.4.2. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest 
udzielana przez PUP w ramach klubów 
pracy.

1.4.3. Prawo do:

• uczestnictwa w szkoleniu z  zakresu 
umiejêtnoœci poszukiwania pracy oraz 
uczestnictwa w zajêciach aktywizacyjnych maj¹ 
bezrobotni i poszukuj¹cy pracy,

• korzystania z dostêpu do informacji i 
elektronicznych baz danych s³u¿¹cych 
uzyskaniu umiejêtnoœci poszukiwania pracy i 
samozatrudnienia - wszyscy zainteresowani.

1.5. Organizacja szkoleñ

Szkolenia stanowi¹ jedn¹ z podstawowych 
us³ug rynku pracy œwiadczonych przez Powiatowy 
Urz¹d Pracy na rzecz klientów - osób bezrobotnych, 
pracodawców i osób poszukuj¹cych pracy.

Szkolenie to przyuczenie do zawodu, 
przekwalifikowanie, podwy¿szenie kwalifikacji 
zawodowych lub nauka umiejêtnoœci poszukiwania i 
uzyskiwania zatrudnienia. Jest form¹ edukacji 
pozaszkolnej i ma na celu uzyskanie lub uzupe³nienie 
umiejêtnoœci kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, 
w tym umiejêtnoœci poszukiwania zatrudnienia.

Celem us³ugi szkolenia jest:

• œwiadczenie pomocy w nabyciu nowej wiedzy i 
umiejêtnoœci, zdobyciu zawodu lub zmianie i 
podniesieniu kwalifikacji;

• zwiêkszenie szans na uzyskanie zatrudnienia po 
ukoñczonym szkoleniu;

• umo¿liwienie pracownikom uzyskanie nowych 
kwalifikacji i utrzymanie miejsca pracy;

• umo¿liwienie pracodawcom zmiany struktury 
kwalifikacji pracowników.

O skierowanie na szkolenie mo¿na siê ubiegaæ w 
przypadku:

• braku kwalifikacji zawodowych (wykszta³cenie 
gimnazjalne lub ni¿sze, ogólnokszta³c¹ce);

• koniecznoœci zmiany lub uzupe³nienia 
kwalifikacji w zwi¹zku z brakiem propozycji 
odpowiedniej pracy;

• utraty zdolnoœci do wykonywania pracy w 

pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i 
przewidywanych zmianach na lokalnym rynku 
pracy;

5. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów 
bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy z 
pracodawcami;

6. wspó³dzia³aniu powiatowych urzêdów pracy w 
zakresie wymiany informacji o mo¿liwoœciach 
uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich 
dzia³ania;

7. informowaniu bezrobotnych o przys³uguj¹cych 
im prawach i obowi¹zkach (art. 36 ustawy).

Poœrednictwo pracy dla bezrobotnych i 
poszukuj¹cych pracy realizowane przez powiatowe 
urzêdy pracy jest prowadzone nieodp³atnie, co 
oznacza, ¿e ¿aden z naszych klientów nie ponosi 
kosztów zwi¹zanych z wykonywan¹ przez nas us³ug¹ i 
wykonywane jest zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:

• dostêpnoœci us³ug poœrednictwa pracy dla 
poszukuj¹cych pracy oraz dla pracodawców; 
- ze œwiadczonych us³ug skorzystaæ mo¿e ka¿dy 
poszukuj¹cy zatrudnienia (nie tylko bezrobotni, 
ale te¿ osoby posiadaj¹ce pracê, które chc¹ j¹ 
zmieniæ) i pracodawcy;

• dobrowolnoœci - zasada ta oznacza wolne od 
przymusu korzystanie z us³ug poœrednictwa 
pracy przez poszukuj¹cych pracy;

• równoœci - co oznacza obowi¹zek udzielania 
wszystkim poszukuj¹cym pracy pomocy w 
znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej bez wzglêdu na p³eæ, wiek, 
niepe³nosprawnoœæ, rasê, pochodzenie etniczne, 
narodowoœæ, orientacjê seksualn¹, przekonania 
pol i tyczne i  wyznanie  re l ig i jne  lub 
przynale¿noœæ zwi¹zkow¹ (i inne okolicznoœci);

• jawnoœci - oznacza to, ¿e ka¿de wolne miejsce 
pracy zg³oszone do urzêdu jest podawane do 
wiadomoœci bezrobotnych i poszukuj¹cych 
pracy.

Zasada jawnoœci nie jest jednak jednoznaczna z 
podawaniem w ofercie wszystkich danych 
pracodawcy, np. adresu, sposobu kontaktowania siê; 
takie informacje posiada poœrednik, który dokonuje 
doboru kandydatów do danej oferty i to on decyduje o 
tym, który kandydat bêdzie najbardziej odpowiedni na 
zg³oszone stanowisko pracy i otrzyma kartê 
referencyjn¹, gdy¿ zwi¹zany jest wymaganiami 
kwalifikacyjnymi jakie stawia przysz³y pracodawca.

Osoba, która szuka pracy jest wiêc jednym z 
podmiotów pomocy œwiadczonej przez  poœrednictwo 
pracy. 

Drugim wa¿nym podmiotem pomocy jest 
pracodawca. To w³aœnie pracodawca okreœla warunki, 
jakie musi spe³niaæ kierowany do niego kandydat i 
mo¿e nie zgodziæ siê na zatrudnienie danej osoby, je¿eli 

uzna, ¿e nie jest to osoba odpowiednia dla jego 
wymagañ. To on podejmuje ostateczn¹ decyzjê, który 
ze skierowanych kandydatów bêdzie u niego pracowa³. 
T y l k o  p r z y  o f e r t a c h  n a  m i e j s c a  p r a c y  
subwencjonowane z funduszu pracy mog¹ byæ 
stosowane inne zasady wynikaj¹ce z przepisów prawa.

Bezrobotni i poszukuj¹cy pracy oraz 
pracodawcy mog¹ w sprawach pracy czy zatrudnienia 
osób korzystaæ tak¿e z us³ug Sklepu z prac¹, który jest 
jednostk¹ organizacyjn¹ Powiatowego Urzêdu Pracy w 
Nowym S¹czu i wchodzi w sk³ad Dzia³u Poœrednictwa 
Pracy. Celem jego dzia³alnoœci jest umo¿liwienie 
pracodawcom kontaktu z mo¿liwie du¿¹ iloœci¹ 
kandydatów zainteresowanych zg³oszonym wolnym 
miejscem pracy w jak najkrótszym czasie. 

Pracodawca mo¿e zg³osiæ ofertê osobiœcie, 
telefonicznie, pisemnie, poczt¹ elektroniczn¹. Po 
przyjêciu oferta niezw³ocznie zostaje udostêpniona 
poszukuj¹cym pracy. W Sklepie z prac¹ poœrednik nie 
dokonuje wstêpnego doboru kandydata do zg³oszonej 
oferty pracy, ani nie prowadzi banku osób 
poszukuj¹cych pracy.

Sklep z prac¹ ma siedzibê 
przy ul. Jagielloñskiej 18 (tel. 
443-57-36).

Bezpieczne wyjazdy do pracy 
za granic¹

1.2. Us³ugi EURES

Program EURES jest 
sieci¹ wspó³pracy publicznych s³u¿b zatrudnienia z 
organizacjami regionalnymi, krajowymi i 
miêdzynarodowymi, zwi¹zanymi ze sprawami 
zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego obejmuj¹cego kraje Unii 
Europejskiej, Norwegiê, Islandiê i Lichtenstein. 
Wspó³praca tych instytucji jest koordynowana 
przez Komisjê Europejsk¹.

System EURES zawiera bazy danych ofert 
pracy w krajach EOG oraz bazy danych z 
informacjami na temat warunków ¿ycia i pracy, w 
tym: informacje o emigracji, systemie politycznym, 
poziomach p³ac i wynagrodzeñ, kosztach 
utrzymania, podatkach, szkolnictwie, zasi³kach i 
praktykach rekrutacyjnych w krajach objêtych 
sieci¹ EURES.

Sieæ EURES funkcjonuje przede wszystkim w 
oparciu o doradców i asystentów EURES w urzêdach 
pracy. W ka¿dym wojewódzkim urzêdzie pracy 
znajduje siê doradca i asystent EURES, a w ka¿dym 
powiatowym urzêdzie pracy poœrednik pracy 
realizuj¹cy zadania asystenta EURES.

Powiatowy asystent EURES w PUP w Nowym 
S¹czu dysponuje informacjami z zakresu:

• jak i gdzie poszukiwaæ pracy w innym kraju;
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• pojawiaj¹cych siê ofert pracy, praktyk i sta¿y;

• jak powinny wygl¹daæ dokumenty aplikacyjne;

• warunków i mo¿liwoœci podejmowania nauki 
oraz studiów za granic¹;

• warunków ¿ycia i pracy w UE/EOG.

Ka¿da osoba zainteresowana prac¹ w innym 
kraju EOG mo¿e uzyskaæ informacje o zagranicznych 
ofertach pracy skierowanych do polskich 
pracowników:

– bezpoœrednio poprzez internet na Europejskim 
Portalu Mobilnoœci Zawodowej, pod adresem 
http://europa.ue.int/eures - najwa¿niejszym 
portalu UE dotycz¹cym mobilnoœci na rynku 
pracy, oferuj¹cym dostêp do ofert pracy w 
krajach Unii,

– od doradców i asystentów EURES w urzêdach 
pracy.

1.3. Poradnictwo zawodowe i  informacja 
zawodowa

1.3.1. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu 
bezrobotnym i poszukuj¹cym pracy pomocy w 
wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca 
zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze 
kandydatów do pracy na stanowiska wymagaj¹ce 
szczególnych predyspozycji psychofizycznych, w 
szczególnoœci na:

1. udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy 
oraz mo¿liwoœciach szkolenia i kszta³cenia;

2. udz ie lan iu  porad  z  wykorzys tan iem 
standaryzowanych metod u³atwiaj¹cych wybór 
zawodu, zmianê kwalifikacji, podjêcie lub 
zmianê zatrudnienia, w tym badaniu 
zainteresowañ i uzdolnieñ zawodowych;

3. kierowaniu na specjalistyczne badania 
psychologiczne i lekarskie umo¿liwiaj¹ce 
wydawanie opinii o przydatnoœci zawodowej do 
pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;

4. inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu 
g r u p o w y c h  p o r a d  z a w o d o w y c h  d l a  
bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy;

5. udz i e l an iu  i n fo rmac j i  i  do radz tw ie  
pracodawcom w zakresie doboru kandydatów 
do pracy.

Poradnictwo zawodowe jest œwiadczone w 
formie porad indywidualnych i grupowych.

1.3.2. Us³ugi poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej wykonywane s¹ przez doradców 
zawodowych wspó³pracuj¹cych z poœrednikami 
pracy, stanowiskami do spraw rejestracji i 
ewidencji, pracownikami ds. rozwoju zawodowego i 
ds. programów.

1.4.  Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

1.4.1. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega 

na  przygotowywaniu bezrobotnych i  
poszukuj¹cych pracy do lepszego radzenia sobie 
w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, 
w szczególnoœci przez:

1. uczestnictwo w szkoleniu z zakresu 
umiejêtnoœci poszukiwania pracy;

2. uczestnictwo w zajêciach aktywizacyjnych;

3. dostêp do informacji i elektronicznych baz 
danych s³u¿¹cych uzyskaniu umiejêtnoœci 
poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

1.4.2. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest 
udzielana przez PUP w ramach klubów 
pracy.

1.4.3. Prawo do:

• uczestnictwa w szkoleniu z  zakresu 
umiejêtnoœci poszukiwania pracy oraz 
uczestnictwa w zajêciach aktywizacyjnych maj¹ 
bezrobotni i poszukuj¹cy pracy,

• korzystania z dostêpu do informacji i 
elektronicznych baz danych s³u¿¹cych 
uzyskaniu umiejêtnoœci poszukiwania pracy i 
samozatrudnienia - wszyscy zainteresowani.

1.5. Organizacja szkoleñ

Szkolenia stanowi¹ jedn¹ z podstawowych 
us³ug rynku pracy œwiadczonych przez Powiatowy 
Urz¹d Pracy na rzecz klientów - osób bezrobotnych, 
pracodawców i osób poszukuj¹cych pracy.

Szkolenie to przyuczenie do zawodu, 
przekwalifikowanie, podwy¿szenie kwalifikacji 
zawodowych lub nauka umiejêtnoœci poszukiwania i 
uzyskiwania zatrudnienia. Jest form¹ edukacji 
pozaszkolnej i ma na celu uzyskanie lub uzupe³nienie 
umiejêtnoœci kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, 
w tym umiejêtnoœci poszukiwania zatrudnienia.

Celem us³ugi szkolenia jest:

• œwiadczenie pomocy w nabyciu nowej wiedzy i 
umiejêtnoœci, zdobyciu zawodu lub zmianie i 
podniesieniu kwalifikacji;

• zwiêkszenie szans na uzyskanie zatrudnienia po 
ukoñczonym szkoleniu;

• umo¿liwienie pracownikom uzyskanie nowych 
kwalifikacji i utrzymanie miejsca pracy;

• umo¿liwienie pracodawcom zmiany struktury 
kwalifikacji pracowników.

O skierowanie na szkolenie mo¿na siê ubiegaæ w 
przypadku:

• braku kwalifikacji zawodowych (wykszta³cenie 
gimnazjalne lub ni¿sze, ogólnokszta³c¹ce);

• koniecznoœci zmiany lub uzupe³nienia 
kwalifikacji w zwi¹zku z brakiem propozycji 
odpowiedniej pracy;

• utraty zdolnoœci do wykonywania pracy w 

pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i 
przewidywanych zmianach na lokalnym rynku 
pracy;

5. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów 
bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy z 
pracodawcami;

6. wspó³dzia³aniu powiatowych urzêdów pracy w 
zakresie wymiany informacji o mo¿liwoœciach 
uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich 
dzia³ania;

7. informowaniu bezrobotnych o przys³uguj¹cych 
im prawach i obowi¹zkach (art. 36 ustawy).

Poœrednictwo pracy dla bezrobotnych i 
poszukuj¹cych pracy realizowane przez powiatowe 
urzêdy pracy jest prowadzone nieodp³atnie, co 
oznacza, ¿e ¿aden z naszych klientów nie ponosi 
kosztów zwi¹zanych z wykonywan¹ przez nas us³ug¹ i 
wykonywane jest zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:

• dostêpnoœci us³ug poœrednictwa pracy dla 
poszukuj¹cych pracy oraz dla pracodawców; 
- ze œwiadczonych us³ug skorzystaæ mo¿e ka¿dy 
poszukuj¹cy zatrudnienia (nie tylko bezrobotni, 
ale te¿ osoby posiadaj¹ce pracê, które chc¹ j¹ 
zmieniæ) i pracodawcy;

• dobrowolnoœci - zasada ta oznacza wolne od 
przymusu korzystanie z us³ug poœrednictwa 
pracy przez poszukuj¹cych pracy;

• równoœci - co oznacza obowi¹zek udzielania 
wszystkim poszukuj¹cym pracy pomocy w 
znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej bez wzglêdu na p³eæ, wiek, 
niepe³nosprawnoœæ, rasê, pochodzenie etniczne, 
narodowoœæ, orientacjê seksualn¹, przekonania 
pol i tyczne i  wyznanie  re l ig i jne  lub 
przynale¿noœæ zwi¹zkow¹ (i inne okolicznoœci);

• jawnoœci - oznacza to, ¿e ka¿de wolne miejsce 
pracy zg³oszone do urzêdu jest podawane do 
wiadomoœci bezrobotnych i poszukuj¹cych 
pracy.

Zasada jawnoœci nie jest jednak jednoznaczna z 
podawaniem w ofercie wszystkich danych 
pracodawcy, np. adresu, sposobu kontaktowania siê; 
takie informacje posiada poœrednik, który dokonuje 
doboru kandydatów do danej oferty i to on decyduje o 
tym, który kandydat bêdzie najbardziej odpowiedni na 
zg³oszone stanowisko pracy i otrzyma kartê 
referencyjn¹, gdy¿ zwi¹zany jest wymaganiami 
kwalifikacyjnymi jakie stawia przysz³y pracodawca.

Osoba, która szuka pracy jest wiêc jednym z 
podmiotów pomocy œwiadczonej przez  poœrednictwo 
pracy. 

Drugim wa¿nym podmiotem pomocy jest 
pracodawca. To w³aœnie pracodawca okreœla warunki, 
jakie musi spe³niaæ kierowany do niego kandydat i 
mo¿e nie zgodziæ siê na zatrudnienie danej osoby, je¿eli 

uzna, ¿e nie jest to osoba odpowiednia dla jego 
wymagañ. To on podejmuje ostateczn¹ decyzjê, który 
ze skierowanych kandydatów bêdzie u niego pracowa³. 
T y l k o  p r z y  o f e r t a c h  n a  m i e j s c a  p r a c y  
subwencjonowane z funduszu pracy mog¹ byæ 
stosowane inne zasady wynikaj¹ce z przepisów prawa.

Bezrobotni i poszukuj¹cy pracy oraz 
pracodawcy mog¹ w sprawach pracy czy zatrudnienia 
osób korzystaæ tak¿e z us³ug Sklepu z prac¹, który jest 
jednostk¹ organizacyjn¹ Powiatowego Urzêdu Pracy w 
Nowym S¹czu i wchodzi w sk³ad Dzia³u Poœrednictwa 
Pracy. Celem jego dzia³alnoœci jest umo¿liwienie 
pracodawcom kontaktu z mo¿liwie du¿¹ iloœci¹ 
kandydatów zainteresowanych zg³oszonym wolnym 
miejscem pracy w jak najkrótszym czasie. 

Pracodawca mo¿e zg³osiæ ofertê osobiœcie, 
telefonicznie, pisemnie, poczt¹ elektroniczn¹. Po 
przyjêciu oferta niezw³ocznie zostaje udostêpniona 
poszukuj¹cym pracy. W Sklepie z prac¹ poœrednik nie 
dokonuje wstêpnego doboru kandydata do zg³oszonej 
oferty pracy, ani nie prowadzi banku osób 
poszukuj¹cych pracy.

Sklep z prac¹ ma siedzibê 
przy ul. Jagielloñskiej 18 (tel. 
443-57-36).

Bezpieczne wyjazdy do pracy 
za granic¹

1.2. Us³ugi EURES

Program EURES jest 
sieci¹ wspó³pracy publicznych s³u¿b zatrudnienia z 
organizacjami regionalnymi, krajowymi i 
miêdzynarodowymi, zwi¹zanymi ze sprawami 
zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego obejmuj¹cego kraje Unii 
Europejskiej, Norwegiê, Islandiê i Lichtenstein. 
Wspó³praca tych instytucji jest koordynowana 
przez Komisjê Europejsk¹.

System EURES zawiera bazy danych ofert 
pracy w krajach EOG oraz bazy danych z 
informacjami na temat warunków ¿ycia i pracy, w 
tym: informacje o emigracji, systemie politycznym, 
poziomach p³ac i wynagrodzeñ, kosztach 
utrzymania, podatkach, szkolnictwie, zasi³kach i 
praktykach rekrutacyjnych w krajach objêtych 
sieci¹ EURES.

Sieæ EURES funkcjonuje przede wszystkim w 
oparciu o doradców i asystentów EURES w urzêdach 
pracy. W ka¿dym wojewódzkim urzêdzie pracy 
znajduje siê doradca i asystent EURES, a w ka¿dym 
powiatowym urzêdzie pracy poœrednik pracy 
realizuj¹cy zadania asystenta EURES.

Powiatowy asystent EURES w PUP w Nowym 
S¹czu dysponuje informacjami z zakresu:

• jak i gdzie poszukiwaæ pracy w innym kraju;
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dotychczas wykonywanym zawodzie;

• braku umiejêtnoœci aktywnego poszukiwania 
pracy.

Prawo do szkolenia posiadaj¹:

• osoby bezrobotne;

• ¿o³nierze rezerwy;

• osoby poszukuj¹ce pracy:

â ot rzymuj¹ce  œwiadczenie  soc ja lne  
przys³uguj¹ce na urlopie górniczym lub 
górniczy zasi³ek socjalny,

â osoby pobieraj¹ce rentê szkoleniow¹,

â uczestnicz¹ce w indywidualnym programie 
integracji spo³ecznej i zawodowej,

â otrzymuj¹ce œwiadczenie szkoleniowe w 
r a m a c h  p r o g r a m u  z w o l n i e ñ  
monitorowanych,

â w okresie wypowiedzenia z przyczyn 
dotycz¹cych zak³adu,

â pracownik, który jest:

- w okresie wypowiedzenia z przyczyn 
dotycz¹cych zak³adu pracy,

- zatrudniony w zak³adzie bêd¹cym w stanie 
upad³oœci lub likwidacji,

• osoba niepe³nosprawna (na zasadach 
okreœlonych w w/w ustawie i w ustawie o 
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych).

Formy szkolenia

Najbardziej rozpowszechnion¹ form¹ szkolenia 
s¹ kursy szkoleniowe, indywidualne lub grupowe.

1. Indywidualne szkolenia - organizowane i 
finansowane dla konkretnych osób bezrobotnych na 
podstawie z³o¿onego przez nich wniosku, do którego 
do³¹czone jest:

• pisemne zapewnienie przez przysz³ego 
pracodawcê woli zatrudnienia po ukoñczeniu 
szkolenia (tzw. gwarancja pracy) lub

• wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, 
je¿eli osoby zamierzaj¹ po ukoñczeniu 
szkolenia prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Koszt szkolenia nie mo¿e przekroczyæ 200% 
przeciêtnego wynagrodzenia.

Podobny charakter ma te¿ szkolenie realizowane 
w ramach po¿yczki szkoleniowej - jest to forma 
pomocy dla osoby bezrobotnej lub ¿o³nierza rezerwy, 
pozwala j¹ca  na  s f inansowanie  szko len ia  
podejmowanego bez skierowania PUP. Po¿yczka jest 
nieoprocentowana, udzielana na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, zawieranej przed rozpoczêciem 
szkolenia, a okres jej sp³aty wynosi maksymalnie 18 
miesiêcy od daty zakoñczenia szkolenia.

2. Grupowe szkolenia s¹ organizowane przez 
Powiatowy Urz¹d Pracy:

• dla osób bezrobotnych na podstawie 
konstruowanego przez urz¹d pracy planu 
szkoleñ, który mo¿e byæ modyfikowany z uwagi 
na potrzeby rynku pracy lub

• na wniosek pracodawców (na zasadach 
okreœlonych w ustawie).

Nieuzasadniona odmowa propozycji udzia³u w 
szkoleniu powoduje utratê statusu osoby bezrobotnej 
na okres 90 dni.

Czas trwania szkolenia:

• w przypadku braku kwalifikacji zawodowych - 
do 12 miesiêcy, ale nie d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce,

• w przypadku koniecznoœci zmiany lub 
uzupe³nienia kwalifikacji - do 6 miesiêcy, nie 
d³u¿ej jednak ni¿ do 12 miesiêcy.

Pierwszeñstwo w kierowaniu na szkolenia maj¹ osoby 
posiadaj¹ce gwarancjê zatrudnienia.

W okresie odbywania szkolenia osobom 
bezrobotnym przys³uguje dodatek szkoleniowy 
wynosz¹cy 20% zasi³ku dla bezrobotnych, a osobom 
bezrobotnym do 25 roku ¿ycia - stypendium 
szkoleniowe w wysokoœci 40% zasi³ku.

3. Dofinansowanie studiów podyplomowych, 
kosztów egzaminów itp.

PUP, na wniosek bezrobotnego, mo¿e 
sfinansowaæ ze œrodków Funduszu Pracy, do 
wysokoœci 50% przeciêtnego wynagrodzenia, koszty 
egzaminów umo¿liwiaj¹cych uzyskanie œwiadectw, 
dyplomów, zaœwiadczeñ, okreœlonych uprawnieñ 
zawodowych lub tytu³ów zawodowych oraz koszty 
uzyskania licencji niezbêdnych do wykonywania 
danego zawodu, je¿eli równie¿ spe³niony jest 
przynajmniej jeden z warunków (brak kwalifikacji 
zawodowych, koniecznoœci zmiany lub uzupe³nienia 
kwalifikacji w zwi¹zku z brakiem propozycji 
odpowiedniej pracy, utraty zdolnoœci do wykonywania 
pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku 
umiejêtnoœci aktywnego poszukiwania pracy).

Od 1 listopada 2005 roku PUP, na wniosek 
bezrobotnego, mo¿e sfinansowaæ z Funduszu Pracy 
koszty studiów podyplomowych do wysokoœci 75%, 
je¿eli bezrobotny uprawdopodobni, ¿e ukoñczenie 
danych studiów zapewni uzyskanie odpowiedniej 
pracy. W trakcie odbywania studiów dodatek 
szkoleniowy i stypendium nie przys³uguje.

Przyjête w PUP zasady organizacji szkoleñ w 2005 
roku:

• realizacja szkoleñ dokonywana jest zgodnie z 

opracowanym rocznym planem szkoleñ;

• rodzaje i formy szkolenia dostosowane zosta³y 
do potrzeb osób zarejestrowanych i  
pracodawców, przy jednoczesnej dba³oœci o 
efektywnoœæ zatrudnieniow¹ programu;

• szczególnie preferowan¹ w 2005 r. form¹ s¹ 
szkolenia indywidualne, które cechuje wysoki 
wskaŸnik efektywnoœci zatrudnieniowej;

• szkolenia organizowane s¹ w trybie zamówieñ 
publicznych zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach 
publicznych;

• par tne rs two  przy  rea l i zac j i  szko leñ  
finansowanych ze œrodków unijnych i innych, 
organizowanych przez inne podmioty, w celu 
umo¿liwienia zaktywizowania i przeszkolenia 
zainteresowanych osób w wiêkszej iloœci i bez 
udzia³u œrodków Funduszu Pracy.

II. Instrumenty rynku pracy wspieraj¹ce 
podstawowe us³ugi rynku pracy

Instrumentami wspieraj¹cymi podstawowe 
us³ugi rynku pracy z których mog¹ korzystaæ wszyscy 
bezrobotni s¹:

1. finansowanie kosztów przejazdu do 
pracodawcy zg³aszaj¹cego ofertê pracy lub 
do miejsca pracy ,  odbywania sta¿u, 
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, 
szkolenia lub odbywania zajêæ w zakresie 
poradnictwa zawodowego poza miejscem 
sta ³ego zamieszkania  w zwi¹zku ze  
skierowaniem przez powiatowy urz¹d pracy;

2. finansowanie kosztów zakwaterowania w 
miejscu pracy osobie, która podjê³a zatrudnienie 
lub inn¹ pracê zarobkow¹, sta¿, przygotowanie 
zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza 
miejscem sta³ego zamieszkania w wyniku 
skierowania przez powiatowy urz¹d pracy;

3. dofinansowanie pracodawcy wyposa¿enia i 
doposa¿enia miejsca pracy dla skierowanego 
bezrobotnego do wysokoœci piêciokrotnego 
przeciêtnego wynagrodzenia;

4. przyznanie bezrobotnemu œrodków na 
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, w tym 
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i 
doradztwa do wysokoœci piêciokrotnego 
przeciêtnego wynagrodzenia;

5. refundowanie kosztów poniesionych z tytu³u 
op³aconych sk³adek na ubezpieczenia 
spo³eczne w zwi¹zku z zatrudnieniem 
skierowanego bezrobotnego;

6. finansowanie dodatków aktywizacyjnych  - 
ustalona w PUP wysokoœæ tego dodatku wynosi 

30% kwoty zasi³ku.

III. Dodatkowe dzia³ania aktywizuj¹ce

W stosunku do „osób znajduj¹cych siê w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy” mog¹ byæ 
stosowane dodatkowe dzia³ania. Osobami tymi s¹:

1. bezrobotni do 25 roku ¿ycia, a w szczególnoœci 
zarejestrowani nieprzerwanie powy¿ej 24 m-cy;

2. d³ugotrwale bezrobotni;

3. bezrobotni powy¿ej 50 roku ¿ycia;

4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych;

5. bezrobotni samotnie wychowuj¹cy co najmniej 
jedno dziecko do lat 7;

6. bezrobotni niepe³nosprawni.

W odniesieniu do tych kategorii osób mog¹ 
byæ stosowane nastêpuj¹ce dodatkowe dzia³ania:

• prace interwencyjne mog¹ byæ organizowane 
dla wszystkich w/w bezrobotnych znajduj¹cych 
siê w szczególnie niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy z okresem refundowania 
pracodawcy czêœci wynagrodzeñ i sk³adki ZUS 
od 6 - 18 m-cy. W przypadku tworzenia miejsc 
pracy dla skierowanych bezrobotnych powy¿ej 
50 roku ¿ycia refundacja mo¿e trwaæ 2 lata lub 
4 lata (za co 2. m-c) w wysokoœci 50% lub 80% 
minimalnego wynagrodzenia -  wy¿sza 
refundacja, je¿eli bezrobotny spe³nia kryteria 
d o  o t r z y m a n i a  œ w i a d c z e n i a  
przedemerytalnego. Dodatkowo pracodawca 
mo¿e uzyskaæ dofinansowanie wyposa¿enia 
lub doposa¿enia stanowiska pracy do 
wysokoœci  5 .  krotnego przeciêtnego 
wynagrodzenia;

• roboty publiczne dla osób aktywizowanych w 
ramach reintegracji zawodowej i spo³ecznej w 
ramach prac zorganizowanych przez gminy dla 
osób powy¿ej  50 roku,  d³ugotrwale  
bezrobotnych, samotnie wychowuj¹cych 
dziecko do lat 7;

• sta¿e dla osób do 25 roku ¿ycia i absolwentów 
szkó³ wy¿szych do 27 roku ¿ycia w okresie 12. 
miesiêcy od jej ukoñczenia;

• przygotowanie zawodowe dla osób bez 
kwalifikacji zawodowych, powy¿ej 50 roku 
¿ y c i a ,  d ³ u g o t r w a l e  b e z r o b o t n y c h ,  
niepe³nosprawnych i samotnie wychowuj¹cych 
dziecko do lat 7.;

• przyznanie stypendium z tytu³u podjêcia 
dalszej nauki w szkole dla bezrobotnych do 25 
roku ¿ycia i jednoczeœnie bez kwalifikacji 
zawodowych spe³niaj¹cych kryterium socjalne - 
316 z³ i 461 z³ dla samotnych;

• refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 
lat 7 oraz kosztów opieki nad osob¹ zale¿n¹ w 
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dotychczas wykonywanym zawodzie;

• braku umiejêtnoœci aktywnego poszukiwania 
pracy.

Prawo do szkolenia posiadaj¹:

• osoby bezrobotne;

• ¿o³nierze rezerwy;

• osoby poszukuj¹ce pracy:

â ot rzymuj¹ce  œwiadczenie  soc ja lne  
przys³uguj¹ce na urlopie górniczym lub 
górniczy zasi³ek socjalny,

â osoby pobieraj¹ce rentê szkoleniow¹,

â uczestnicz¹ce w indywidualnym programie 
integracji spo³ecznej i zawodowej,

â otrzymuj¹ce œwiadczenie szkoleniowe w 
r a m a c h  p r o g r a m u  z w o l n i e ñ  
monitorowanych,

â w okresie wypowiedzenia z przyczyn 
dotycz¹cych zak³adu,

â pracownik, który jest:

- w okresie wypowiedzenia z przyczyn 
dotycz¹cych zak³adu pracy,

- zatrudniony w zak³adzie bêd¹cym w stanie 
upad³oœci lub likwidacji,

• osoba niepe³nosprawna (na zasadach 
okreœlonych w w/w ustawie i w ustawie o 
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych).

Formy szkolenia

Najbardziej rozpowszechnion¹ form¹ szkolenia 
s¹ kursy szkoleniowe, indywidualne lub grupowe.

1. Indywidualne szkolenia - organizowane i 
finansowane dla konkretnych osób bezrobotnych na 
podstawie z³o¿onego przez nich wniosku, do którego 
do³¹czone jest:

• pisemne zapewnienie przez przysz³ego 
pracodawcê woli zatrudnienia po ukoñczeniu 
szkolenia (tzw. gwarancja pracy) lub

• wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, 
je¿eli osoby zamierzaj¹ po ukoñczeniu 
szkolenia prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Koszt szkolenia nie mo¿e przekroczyæ 200% 
przeciêtnego wynagrodzenia.

Podobny charakter ma te¿ szkolenie realizowane 
w ramach po¿yczki szkoleniowej - jest to forma 
pomocy dla osoby bezrobotnej lub ¿o³nierza rezerwy, 
pozwala j¹ca  na  s f inansowanie  szko len ia  
podejmowanego bez skierowania PUP. Po¿yczka jest 
nieoprocentowana, udzielana na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, zawieranej przed rozpoczêciem 
szkolenia, a okres jej sp³aty wynosi maksymalnie 18 
miesiêcy od daty zakoñczenia szkolenia.

2. Grupowe szkolenia s¹ organizowane przez 
Powiatowy Urz¹d Pracy:

• dla osób bezrobotnych na podstawie 
konstruowanego przez urz¹d pracy planu 
szkoleñ, który mo¿e byæ modyfikowany z uwagi 
na potrzeby rynku pracy lub

• na wniosek pracodawców (na zasadach 
okreœlonych w ustawie).

Nieuzasadniona odmowa propozycji udzia³u w 
szkoleniu powoduje utratê statusu osoby bezrobotnej 
na okres 90 dni.

Czas trwania szkolenia:

• w przypadku braku kwalifikacji zawodowych - 
do 12 miesiêcy, ale nie d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce,

• w przypadku koniecznoœci zmiany lub 
uzupe³nienia kwalifikacji - do 6 miesiêcy, nie 
d³u¿ej jednak ni¿ do 12 miesiêcy.

Pierwszeñstwo w kierowaniu na szkolenia maj¹ osoby 
posiadaj¹ce gwarancjê zatrudnienia.

W okresie odbywania szkolenia osobom 
bezrobotnym przys³uguje dodatek szkoleniowy 
wynosz¹cy 20% zasi³ku dla bezrobotnych, a osobom 
bezrobotnym do 25 roku ¿ycia - stypendium 
szkoleniowe w wysokoœci 40% zasi³ku.

3. Dofinansowanie studiów podyplomowych, 
kosztów egzaminów itp.

PUP, na wniosek bezrobotnego, mo¿e 
sfinansowaæ ze œrodków Funduszu Pracy, do 
wysokoœci 50% przeciêtnego wynagrodzenia, koszty 
egzaminów umo¿liwiaj¹cych uzyskanie œwiadectw, 
dyplomów, zaœwiadczeñ, okreœlonych uprawnieñ 
zawodowych lub tytu³ów zawodowych oraz koszty 
uzyskania licencji niezbêdnych do wykonywania 
danego zawodu, je¿eli równie¿ spe³niony jest 
przynajmniej jeden z warunków (brak kwalifikacji 
zawodowych, koniecznoœci zmiany lub uzupe³nienia 
kwalifikacji w zwi¹zku z brakiem propozycji 
odpowiedniej pracy, utraty zdolnoœci do wykonywania 
pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku 
umiejêtnoœci aktywnego poszukiwania pracy).

Od 1 listopada 2005 roku PUP, na wniosek 
bezrobotnego, mo¿e sfinansowaæ z Funduszu Pracy 
koszty studiów podyplomowych do wysokoœci 75%, 
je¿eli bezrobotny uprawdopodobni, ¿e ukoñczenie 
danych studiów zapewni uzyskanie odpowiedniej 
pracy. W trakcie odbywania studiów dodatek 
szkoleniowy i stypendium nie przys³uguje.

Przyjête w PUP zasady organizacji szkoleñ w 2005 
roku:

• realizacja szkoleñ dokonywana jest zgodnie z 

opracowanym rocznym planem szkoleñ;

• rodzaje i formy szkolenia dostosowane zosta³y 
do potrzeb osób zarejestrowanych i  
pracodawców, przy jednoczesnej dba³oœci o 
efektywnoœæ zatrudnieniow¹ programu;

• szczególnie preferowan¹ w 2005 r. form¹ s¹ 
szkolenia indywidualne, które cechuje wysoki 
wskaŸnik efektywnoœci zatrudnieniowej;

• szkolenia organizowane s¹ w trybie zamówieñ 
publicznych zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach 
publicznych;

• par tne rs two  przy  rea l i zac j i  szko leñ  
finansowanych ze œrodków unijnych i innych, 
organizowanych przez inne podmioty, w celu 
umo¿liwienia zaktywizowania i przeszkolenia 
zainteresowanych osób w wiêkszej iloœci i bez 
udzia³u œrodków Funduszu Pracy.

II. Instrumenty rynku pracy wspieraj¹ce 
podstawowe us³ugi rynku pracy

Instrumentami wspieraj¹cymi podstawowe 
us³ugi rynku pracy z których mog¹ korzystaæ wszyscy 
bezrobotni s¹:

1. finansowanie kosztów przejazdu do 
pracodawcy zg³aszaj¹cego ofertê pracy lub 
do miejsca pracy ,  odbywania sta¿u, 
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, 
szkolenia lub odbywania zajêæ w zakresie 
poradnictwa zawodowego poza miejscem 
sta ³ego zamieszkania  w zwi¹zku ze  
skierowaniem przez powiatowy urz¹d pracy;

2. finansowanie kosztów zakwaterowania w 
miejscu pracy osobie, która podjê³a zatrudnienie 
lub inn¹ pracê zarobkow¹, sta¿, przygotowanie 
zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza 
miejscem sta³ego zamieszkania w wyniku 
skierowania przez powiatowy urz¹d pracy;

3. dofinansowanie pracodawcy wyposa¿enia i 
doposa¿enia miejsca pracy dla skierowanego 
bezrobotnego do wysokoœci piêciokrotnego 
przeciêtnego wynagrodzenia;

4. przyznanie bezrobotnemu œrodków na 
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, w tym 
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i 
doradztwa do wysokoœci piêciokrotnego 
przeciêtnego wynagrodzenia;

5. refundowanie kosztów poniesionych z tytu³u 
op³aconych sk³adek na ubezpieczenia 
spo³eczne w zwi¹zku z zatrudnieniem 
skierowanego bezrobotnego;

6. finansowanie dodatków aktywizacyjnych  - 
ustalona w PUP wysokoœæ tego dodatku wynosi 

30% kwoty zasi³ku.

III. Dodatkowe dzia³ania aktywizuj¹ce

W stosunku do „osób znajduj¹cych siê w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy” mog¹ byæ 
stosowane dodatkowe dzia³ania. Osobami tymi s¹:

1. bezrobotni do 25 roku ¿ycia, a w szczególnoœci 
zarejestrowani nieprzerwanie powy¿ej 24 m-cy;

2. d³ugotrwale bezrobotni;

3. bezrobotni powy¿ej 50 roku ¿ycia;

4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych;

5. bezrobotni samotnie wychowuj¹cy co najmniej 
jedno dziecko do lat 7;

6. bezrobotni niepe³nosprawni.

W odniesieniu do tych kategorii osób mog¹ 
byæ stosowane nastêpuj¹ce dodatkowe dzia³ania:

• prace interwencyjne mog¹ byæ organizowane 
dla wszystkich w/w bezrobotnych znajduj¹cych 
siê w szczególnie niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy z okresem refundowania 
pracodawcy czêœci wynagrodzeñ i sk³adki ZUS 
od 6 - 18 m-cy. W przypadku tworzenia miejsc 
pracy dla skierowanych bezrobotnych powy¿ej 
50 roku ¿ycia refundacja mo¿e trwaæ 2 lata lub 
4 lata (za co 2. m-c) w wysokoœci 50% lub 80% 
minimalnego wynagrodzenia -  wy¿sza 
refundacja, je¿eli bezrobotny spe³nia kryteria 
d o  o t r z y m a n i a  œ w i a d c z e n i a  
przedemerytalnego. Dodatkowo pracodawca 
mo¿e uzyskaæ dofinansowanie wyposa¿enia 
lub doposa¿enia stanowiska pracy do 
wysokoœci  5 .  krotnego przeciêtnego 
wynagrodzenia;

• roboty publiczne dla osób aktywizowanych w 
ramach reintegracji zawodowej i spo³ecznej w 
ramach prac zorganizowanych przez gminy dla 
osób powy¿ej  50 roku,  d³ugotrwale  
bezrobotnych, samotnie wychowuj¹cych 
dziecko do lat 7;

• sta¿e dla osób do 25 roku ¿ycia i absolwentów 
szkó³ wy¿szych do 27 roku ¿ycia w okresie 12. 
miesiêcy od jej ukoñczenia;

• przygotowanie zawodowe dla osób bez 
kwalifikacji zawodowych, powy¿ej 50 roku 
¿ y c i a ,  d ³ u g o t r w a l e  b e z r o b o t n y c h ,  
niepe³nosprawnych i samotnie wychowuj¹cych 
dziecko do lat 7.;

• przyznanie stypendium z tytu³u podjêcia 
dalszej nauki w szkole dla bezrobotnych do 25 
roku ¿ycia i jednoczeœnie bez kwalifikacji 
zawodowych spe³niaj¹cych kryterium socjalne - 
316 z³ i 461 z³ dla samotnych;

• refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 
lat 7 oraz kosztów opieki nad osob¹ zale¿n¹ w 
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przypadku podjêcia pracy, innej pracy 
z a r o b k o w e j ,  s t a ¿ u ,  p r z y g o t o w a n i a  
zawodowego, szkolenia przez osobê samotn¹ 
spe³niaj¹c¹ socjalne kryterium dochodowe; 
wysokoœæ refundacji do 50% zasi³ku;

• prace spo³ecznie u¿yteczne w miejscu 

zamieszkania lub pobytu (wchodz¹ w ¿ycie od 

1 stycznia 2006 r.) organizowane mog¹ byæ 

przez gminy dla bezrobotnych bez prawa do 

zasi³ku korzystaj¹cych ze œwiadczeñ z pomocy 

spo³ecznej;

• w s p i e r a n i e  p r a c y  z a r o b k o w e j  w  

gospodarstwie domowym polegaj¹cej na 

o d p ³ a t n y m  w y k o n y w a n i u  c z y n n o œ c i  

zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarstwa 

domowego lub opiek¹ nad osob¹ zamieszkuj¹c¹ 

w gospodarstwie domowym na podstawie 

zawartej umowy o œwiadczenie us³ug zwanej 

„umow¹ aktywizacyjn¹”. W PRZYPADKU 

TEGO PROGRAMU BEZROBOTNY MUSI 

WYRAZIÆ GOTOWOŒÆ PODJÊCIA TEJ 

PRACY.(Wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2006 

r.).

Szczegó³owy opis poszczególnych programów 

zawarty jest na stronie internetowej urzêdu.

Jeszcze kilka danych statystycznych

Na dzieñ 31 sierpnia 2005 roku w PUP w 

Nowym S¹czu zarejestrowanych by³o 23 346 osób 

bezrobotnych, z tego:

• w Nowym S¹czu - 7 748
• powiecie nowos¹deckim - 16 598
• m³odzie¿y do 25 roku ¿ycia - 6 004
• d³ugotrwale bezrobotnych - 16 438
• bezrobotnych powy¿ej 50 

roku ¿ycia - 2 142
• niepe³nosprawnych - 564
• bez kwalifikacji zawodowych - 2 029
• z prawem do zasi³ku - 1 993
• bez prawa do zasi³ku - 21 353
• samotnie wychowuj¹cych dzieci - 366

Stopa bezrobocia na 31 lipca 2005 r. wynosi³a:

• w Polsce - 17,9%
• w województwie ma³opolskim - 13,9%
• w powiecie nowos¹deckim - 26,0%
• w Nowym S¹czu  - 15,5%

 Stanis³awa Skwar³o

Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy 

w Nowym S¹czu

zêsto zdarza siê, ¿e jakoœæ Czakupionego towaru 

pozostawia wiele do ¿yczenia i 

n i e  s p e ³ n i a  o c z e k i w a ñ  

nabywcy. Niekiedy wrêcz 

rzecz nie nadaje siê do 

normalnego u¿ycia. Bierzemy 

wiêc paragon, wadliwy towar i 

udajemy siê do sklepu. Sprzedawca stwierdza, ¿e to 

nie jego wina tylko producenta i on nie mo¿e na to 

nic poradziæ. Zostajemy wiêc z bublem i 

rezygnujemy z u¿erania siê ze sprzedawc¹.

Tymczasem nie warto rezygnowaæ. Nale¿y 

sobie uœwiadomiæ, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy 

chroni¹ nabywcê i mo¿na wymagaæ od sprzedawcy 

bezp³atnej naprawy lub wymiany towaru na nowy 

albo te¿ odzyskaæ pieni¹dze za bezu¿yteczny bubel.

PORADNIK KONSUMENCKI
UPRAWNIENIA KUPUJ¥CEGO I OBOWI¥ZKI SPRZEDAWCY

mgr Wanda Zygner

zy mo¿na odsy³aæ klienta.C
Konsument chcia³ zareklamowaæ sprzêt 

narciarski. Sprzedawca stwierdzi³, ¿e nie mo¿e 
przyj¹æ reklamacji, poniewa¿ wszelkie usterki 
mog¹ byæ zg³aszane wy³¹cznie do producenta. 
Czy mia³ racjê?

NIE. Przy sprzeda¿y konsumenckiej rzadko 
otrzymujemy umowê, w której zapisane by³yby 
prawa i obowi¹zki stron. Konsument odbiera 
rachunek i ewentualnie dokument gwarancyjny. W 
przypadku braku takiej umowy konsument mo¿e 
realizowaæ swoje prawa zapisane w ustawie o 
s z c z e g ó l n y c h  w a r u n k a c h  s p r z e d a ¿ y  
konsumenckiej. A mianowicie, je¿eli reklamacja 

zosta³a z³o¿ona w ustawowym terminie, tj. przed 
up³ywem 2. miesiêcy od daty ujawnienia wady i 
przed up³ywem 2. lat od daty zakupu sprzedawca 
ma obowi¹zek przyjêcia reklamacji i rozpatrzenia 
jej w terminie 14 dni. Nie ma prawa odsy³aæ klienta 
do innych przedsiêbiorców, np. producenta lub 
hurtownika.

iezgodnoœæ towaru z umow¹, czy Ngwarancj¹.

Pan Robert K. w ramach udzielonej przez 
producenta gwarancji zareklamowa³ sprzêt 
DVD. Po jakimœ czasie sprzêt znowu siê popsu³, 
wówczas nabywca zg³osi³ reklamacjê u 
sprzedawcy, który ponownie odes³a³ go do 
punktu napraw gwarancyjnych.  Czy 
sprzedawca móg³ tak post¹piæ?

NIE. Sk³adaj¹c reklamacje z tyt. wad zakupionego 
towaru konsument mo¿e skorzystaæ albo z 
uprawnieñ z tyt. niezgodnoœci towaru z umow¹ 
(ustawowe) albo z gwarancji, jeœli na dany towar jej 
udzielono. Wybór trybu reklamacyjnego nale¿y do 
konsumenta, a nie do sprzedawcy, który próbuje 
przekonywaæ kupuj¹cego, ¿e skoro za pierwszym 
razem z³o¿y³ reklamacjê u gwaranta, to kolejne 
reklamacje te¿ powinny odbywaæ siê w tym trybie. 
Takie dzia³anie sprzedawcy jest sprzeczne z 
prawem.

zy mo¿na z³o¿yæ reklamacjê u sprzedawcy.C
Jan D. zakupi³ drogi samochód. Otrzyma³ 

przy zakupie dokument gwarancyjny, z którego 
wynika, ¿e gwarant zapewnia bezp³atn¹ 
naprawê przez rok od daty zakupu. Po up³ywie 
roku zauwa¿y³ naturalne odpryski lakieru. 
Odmówiono mu bezp³atnej  naprawy 
gwarancyjnej ze wzglêdu na up³yw terminu. Czy 
mo¿e w tej sytuacji z³o¿yæ reklamacjê u 
sprzedawcy?

TAK. Je¿eli konsument nie mo¿e lub nie chce 
skorzystaæ z gwarancji zawsze mo¿e swoje 
roszczenie skierowaæ do sprzedawcy. W œwietle 
ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y 
konsumenckiej ,  kupuj¹cy w przypadku 
niezgodnoœci towaru z umow¹ ma prawo domagaæ 

siê od sprzedawcy nieodp³atnej naprawy albo 
wymiany na nowy. Nale¿y przy tym pamiêtaæ o 
terminach reklamacji nie póŸniej ni¿ przed 
up³ywem 2. lat od daty zakupu i nie póŸniej ni¿ 
przed up³ywem 2. miesiêcy od ujawnienia wady 
towaru. Tak wiêc Jan D. ma pe³ne prawo domagaæ 
siê realizacji swoich uprawnieñ od sprzedawcy.

o oznacza niezgodnoœæ towaru z umow¹.C
Pani Maria Z. pyta jak nale¿y rozumieæ 

niezgodnoœæ towaru z umow¹, skoro sprzedawca 
w odpowiedzi na reklamacje butów z tyt. wad 
powo³a³ siê na rêkojmiê.

Od trzech lat  w umowach sprzeda¿y 
konsumenckiej pojêcie rêkojmi zast¹pione zosta³o 
pojêciem niezgodnoœci towaru z umow¹. Oznacza 
to, ¿e konsument mo¿e reklamowaæ towary 
niezgodne z umow¹ - czyli najczêœciej wadliwe. 
Taka niezgodnoœæ zachodzi wówczas, gdy:

a) towar nie nadaje siê do celu, do jakiego tego 
rodzaju towary s¹ u¿ywane (np. ³ami¹ siê 
wiert³a w wiertarce),

b) w³aœciwoœci towaru nie odpowiadaj¹ 
w³aœciwoœciom cechuj¹cym towar tego 
rodzaju (np. „chrzczona” benzyna posiada 
niew³aœciwy sk³ad),

c) towar nie odpowiada dotycz¹cym go 
oczekiwaniom, które wynikaj¹ z zapewnieñ 
sprzedawcy lub producenta (np. komputer 
ma mniejsz¹ pojemnoœæ dysku ni¿ wskazuje 
reklama),

d) towar zosta³ nieprawid³owo zamontowany 
lub uruchomiony przez sprzedawcê, równie¿ 
przez kupuj¹cego, je¿eli postêpowa³ zgodnie 
z instrukcj¹ otrzyman¹ przy sprzeda¿y.

zy brak instrukcji w jêzyku polskim daje Cpodstawê do z³o¿enia reklamacji.

Jeden z konsumentów zakupi³ pilarkê do 
drewna. Po rozpakowaniu okaza³o siê, ¿e 
instrukcja obs³ugi wydana jest w jêzyku 
niemieckim, hiszpañskim i angielskim, brak 
natomiast polskiej wersji jêzykowej. Uda³ siê 
wiêc do sprzedawcy i za¿¹da³ tekstu po polsku. 
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otrzymujemy umowê, w której zapisane by³yby 
prawa i obowi¹zki stron. Konsument odbiera 
rachunek i ewentualnie dokument gwarancyjny. W 
przypadku braku takiej umowy konsument mo¿e 
realizowaæ swoje prawa zapisane w ustawie o 
s z c z e g ó l n y c h  w a r u n k a c h  s p r z e d a ¿ y  
konsumenckiej. A mianowicie, je¿eli reklamacja 

zosta³a z³o¿ona w ustawowym terminie, tj. przed 
up³ywem 2. miesiêcy od daty ujawnienia wady i 
przed up³ywem 2. lat od daty zakupu sprzedawca 
ma obowi¹zek przyjêcia reklamacji i rozpatrzenia 
jej w terminie 14 dni. Nie ma prawa odsy³aæ klienta 
do innych przedsiêbiorców, np. producenta lub 
hurtownika.

iezgodnoœæ towaru z umow¹, czy Ngwarancj¹.

Pan Robert K. w ramach udzielonej przez 
producenta gwarancji zareklamowa³ sprzêt 
DVD. Po jakimœ czasie sprzêt znowu siê popsu³, 
wówczas nabywca zg³osi³ reklamacjê u 
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NIE. Sk³adaj¹c reklamacje z tyt. wad zakupionego 
towaru konsument mo¿e skorzystaæ albo z 
uprawnieñ z tyt. niezgodnoœci towaru z umow¹ 
(ustawowe) albo z gwarancji, jeœli na dany towar jej 
udzielono. Wybór trybu reklamacyjnego nale¿y do 
konsumenta, a nie do sprzedawcy, który próbuje 
przekonywaæ kupuj¹cego, ¿e skoro za pierwszym 
razem z³o¿y³ reklamacjê u gwaranta, to kolejne 
reklamacje te¿ powinny odbywaæ siê w tym trybie. 
Takie dzia³anie sprzedawcy jest sprzeczne z 
prawem.

zy mo¿na z³o¿yæ reklamacjê u sprzedawcy.C
Jan D. zakupi³ drogi samochód. Otrzyma³ 

przy zakupie dokument gwarancyjny, z którego 
wynika, ¿e gwarant zapewnia bezp³atn¹ 
naprawê przez rok od daty zakupu. Po up³ywie 
roku zauwa¿y³ naturalne odpryski lakieru. 
Odmówiono mu bezp³atnej  naprawy 
gwarancyjnej ze wzglêdu na up³yw terminu. Czy 
mo¿e w tej sytuacji z³o¿yæ reklamacjê u 
sprzedawcy?

TAK. Je¿eli konsument nie mo¿e lub nie chce 
skorzystaæ z gwarancji zawsze mo¿e swoje 
roszczenie skierowaæ do sprzedawcy. W œwietle 
ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y 
konsumenckiej ,  kupuj¹cy w przypadku 
niezgodnoœci towaru z umow¹ ma prawo domagaæ 

siê od sprzedawcy nieodp³atnej naprawy albo 
wymiany na nowy. Nale¿y przy tym pamiêtaæ o 
terminach reklamacji nie póŸniej ni¿ przed 
up³ywem 2. lat od daty zakupu i nie póŸniej ni¿ 
przed up³ywem 2. miesiêcy od ujawnienia wady 
towaru. Tak wiêc Jan D. ma pe³ne prawo domagaæ 
siê realizacji swoich uprawnieñ od sprzedawcy.

o oznacza niezgodnoœæ towaru z umow¹.C
Pani Maria Z. pyta jak nale¿y rozumieæ 

niezgodnoœæ towaru z umow¹, skoro sprzedawca 
w odpowiedzi na reklamacje butów z tyt. wad 
powo³a³ siê na rêkojmiê.

Od trzech lat  w umowach sprzeda¿y 
konsumenckiej pojêcie rêkojmi zast¹pione zosta³o 
pojêciem niezgodnoœci towaru z umow¹. Oznacza 
to, ¿e konsument mo¿e reklamowaæ towary 
niezgodne z umow¹ - czyli najczêœciej wadliwe. 
Taka niezgodnoœæ zachodzi wówczas, gdy:

a) towar nie nadaje siê do celu, do jakiego tego 
rodzaju towary s¹ u¿ywane (np. ³ami¹ siê 
wiert³a w wiertarce),

b) w³aœciwoœci towaru nie odpowiadaj¹ 
w³aœciwoœciom cechuj¹cym towar tego 
rodzaju (np. „chrzczona” benzyna posiada 
niew³aœciwy sk³ad),

c) towar nie odpowiada dotycz¹cym go 
oczekiwaniom, które wynikaj¹ z zapewnieñ 
sprzedawcy lub producenta (np. komputer 
ma mniejsz¹ pojemnoœæ dysku ni¿ wskazuje 
reklama),

d) towar zosta³ nieprawid³owo zamontowany 
lub uruchomiony przez sprzedawcê, równie¿ 
przez kupuj¹cego, je¿eli postêpowa³ zgodnie 
z instrukcj¹ otrzyman¹ przy sprzeda¿y.

zy brak instrukcji w jêzyku polskim daje Cpodstawê do z³o¿enia reklamacji.

Jeden z konsumentów zakupi³ pilarkê do 
drewna. Po rozpakowaniu okaza³o siê, ¿e 
instrukcja obs³ugi wydana jest w jêzyku 
niemieckim, hiszpañskim i angielskim, brak 
natomiast polskiej wersji jêzykowej. Uda³ siê 
wiêc do sprzedawcy i za¿¹da³ tekstu po polsku. 



14 15

SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III
Sprzedawca odmówi³, czy mia³ takie prawo?

NIE. Brak instrukcji w jêzyku polskim jest 
podstaw¹ z³o¿enia reklamacji z tyt. niezgodnoœci 
towaru z umow¹. Do³¹czenie polskiej instrukcji jest 
obowi¹zkiem sprzedawcy wynikaj¹cym z art. 3 
ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y 
konsumenckiej polegaj¹cym na tym, ¿e 
sprzedawca zobowi¹zany jest wraz z towarem daæ 
kupuj¹cemu polsk¹ instrukcje obs³ugi, konserwacji 
oraz inne niezbêdne elementy. W wyj¹tkowych 
tylko wypadkach wystarczy powszechnie 
zrozumia³a forma graficzna instrukta¿u.

dpowiedzialnoœæ za treœæ reklamy.O
W reklamie  pralek X zapewnia  

konsumentów, ¿e jej produkty, to „zakup na ca³e 

¿ycie, który nigdy Ciê nie zawiedzie” - 

bezpieczne dla wszystkich rodzajów tkanin. 

Nabywczyni pralki odkry³a, ¿e po pierwszym 

praniu sweterek jest zmechacony. Okaza³o siê, 

¿e pralka jest niebezpieczna dla sweterka. Czy 

sprzedawca odpowiada z tyt. niezgodnoœci 

towaru z umow¹?

TAK. Towar jest zgodny z umow¹, jeœli jego 
w³aœciwoœci zgadzaj¹ siê z tym, co podaje 
publicznie sprzedawca lub producent. Oznacza to, 
¿e konsument mo¿e reklamowaæ towar, jeœli 
reklama informowa³a go, i¿ towar spe³ni konkretne 
oczekiwania, a tak nie jest. Towar ma byæ zgodny z 
wymogami, które poda³ sprzedawcy konsument 
okreœlaj¹c, co chce osi¹gn¹æ przez zakup towarów.

ak reklamowaæ wadliwy towar.J
Konsumentka zareklamowa³a buty. W 

protokole reklamacyjnym wpisa³a, ¿e ¿¹da 
wymiany butów na nowe, wolne od wad. Jakie¿ 
by³o jej zdziwienie, gdy sprzedawca za³atwi³ 
reklamacjê poprzez naprawê. Z³o¿y³a ponown¹ 
reklamacjê - czy ma racjê?

TAK. Klienci, którzy reklamuj¹ towar w trybie 
niezgodnoœci towaru z umow¹ najczêœciej 
domagaj¹ siê od razu zwrotu gotówki. Tymczasem 

w pierwszym rzêdzie mo¿na domagaæ siê 
nieodp³atnej naprawy towaru lub wymiany go na 
nowy. Obni¿enie ceny lub zwrot pieniêdzy (czyli 
odst¹pienie od umowy) mo¿liwe s¹ wówczas, gdy 
wymiana albo naprawa s¹ niemo¿liwe albo 
wymagaj¹ nadmiernych kosztów, b¹dŸ gdy 
sprzedawca nie zdo³a naprawiæ lub wymieniæ 
towaru w odpowiednim czasie. Podobnie, gdy 
naprawa lub wymiana nara¿a³aby kupuj¹cego na 
znaczne niedogodnoœci. O tym, czy towar ma byæ 
naprawiony, czy wymieniony decyduje konsument, 
a nie sprzedawca.

Konsument kupuj¹c i reklamuj¹c towar 
konsumpcyjny ma prawa i obowi¹zki 
wynikaj¹ce z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o 
s z c z e g ó l n y c h  w a r u n k a c h  s p r z e d a ¿ y  
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 5 wrzeœnia 2002 r., poz. 1176, 
z póŸn. zm.).

W Poradniku wykorzystano w³asne 
doœwiadczenia, publikacje zawarte w „Gazecie 
Prawnej” i ulotkach edukacyjnych wydanych przez 
Urz¹d Ochrony Konsumenta i Konkurencji w 
Warszawie oraz Federacjê Konsumentów.

Po pomoc i poradê mo¿na udaæ siê do:

• Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 
Nowym S¹czu
33-300 Nowy S¹cz, Rynek 1

Miejski Rzecznik Konsumentów w Nowym 
S¹czu obs³uguje mieszkañców Miasta 
Nowego S¹cza

• Powiatowego Rzecznika Konsumentów

33-300 Nowy S¹cz, ul. Jagielloñska 33

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
o b s ³ u g u j e  m i e s z k a ñ c ó w  p o w i a t u  
nowos¹deckiego

• Klubu Federacji Konsumentów w Nowym 
S¹czu

33-300 Nowy S¹cz, ul. Jagielloñska 18

Autorka Poradnika jest prawnikiem, pe³ni funkcjê 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nowym 
S¹czu

Za³o¿enia wstêpne

amokszta³cenie stanowi ten rodzaj dzia³alnoœci Sedukacyjnej, która w naszych czasach zyskuje 
coraz wiêksze znaczenie wobec koniecznoœci 
nieustannego poszerzania i pog³êbiania w³asnej 
wiedzy i przyswajania sobie coraz nowych 
u m i e j ê t n o œ c i .  W s p ó ³ c z e s n a  c y w i l i z a c j a ,  
wykorzystuj¹ca zdobycze ró¿norodnych dyscyplin 
naukowych, zmieniaj¹ca siê gwa³townie pod wp³ywem 
rewolucji informatycznej i upowszechniania mass-
mediów, wymaga od cz³owieka nad¹¿ania za 
dokonuj¹cymi siê zmianami i pog³êbiania postaw 
humanistycznych, wynikaj¹cych z hierarchii wartoœci 
respektuj¹cej prawo osobowe cz³owieka oraz 
najwy¿sze wartoœci: prawdy, dobra i piêkna. Postawy 
humanistyczne umo¿liwiaj¹ takie korzystanie ze 
wspó³czesnej cywilizacji, aby godnoœæ osoby ludzkiej 
by³a uznana i stanowi³a kryterium oceny wszystkich 
zdobyczy cywilizacyjnych. 

Samokszta³cenie jest procesem samodzielnego 
przyswajania sobie nowej wiedzy i wyrabiania 
sprawnoœci umys³owych oraz praktycznych, opartych 
na zdobytej wiedzy; jest procesem samodzielnego 
kszta³towania swojego intelektu, zdolnoœci i 
umiejêtnoœci poznawczych, zainteresowañ, zami³owañ 
i pogl¹dów. We wszystkich fazach tego procesu, przy 
stosowaniu ró¿nych sposobów i metod samodzielnej 
pracy, zawsze podstaw¹ skutecznoœci jest aktywnoœæ 
intelektualna osoby ucz¹cej siê. 

Do podejmowania i skutecznego uprawiania 
samokszta³cenia przez ca³e ¿ycie ma przygotowaæ 
proces nauczania - uczenia siê dokonuj¹cy siê w szkole. 
Jego integraln¹ czêœci¹ jest stopniowe rozbudzanie 
aktywnoœci intelektualnej uczniów, uczenie ich 
samodzielnoœci w tym zakresie i wdra¿anie do 
systematycznego kontynuowania podjêtych wysi³ków 
autoedukacyjnych. 

1. Zainteresowania i zadania

unktem wyjœcia wszelkiej  dzia³alnoœci  Pautoedukacyjnej s¹ zawsze zainteresowania 
intelektualne osób decyduj¹cych siê na rozpoczêcie 
samokszta³cenia. Jest to czynnik decyduj¹cy o 
podjêciu i skutecznym realizowaniu tego procesu, 
poniewa¿ zainteresowania dzia³aj¹ motywacyjnie, 
popychaj¹ niejako cz³owieka do zaspokojenia 
w³asnych potrzeb intelektualnych. Niekiedy s¹ 
wyrazem bezinteresownego g³odu wiedzy, g³odu 
poznania ró¿nych dziedzin rzeczywistoœci. Niekiedy 

znowu wynikaj¹ z koniecznoœci ¿yciowych, 
zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹, ¿yciem rodzinnym, 
kulturalnym, spo³ecznym czy politycznym. Im g³êbsze 
zainteresowania, tym wiêksze osi¹gane powodzenie w 
dzia³aniu samokszta³ceniowym. Zaspokojenie 
zainteresowañ i zami³owañ poznawczych sprawia 
cz³owiekowi przyjemnoœæ.

Zainteresowania intelektualne cz³owieka, 
bêd¹ce wyrazem jego potrzeb poznawczych i 
zafascynowanych wybranymi wartoœciami, mog¹ byæ 
bardzo ró¿norodne, szerokie, zale¿nie od inspiracji 
otrzymanych w okresie szkolnym, od doœwiadczeñ 
¿yciowych, od zdolnoœci, od lektur obowi¹zkowych i 
dobrowolnych. Powinny byæ ukszta³towane u uczniów 
podczas dobrze prowadzonej nauki szkolnej. 
Ró¿norodne i szerokie zainteresowania musz¹ byæ 
konkretyzowane, a¿eby nie przekszta³ca³y siê w jakieœ 
mgliste i nieuporz¹dkowane intelektualne marzenia. 
Powinny byæ nadto u³o¿one w odpowiedni¹ hierarchiê, 
a¿eby okreœliæ stopniowanie ich zakresów. Nie mo¿na 
bowiem jednoczeœnie interesowaæ siê wszystkim w 
takim samym stopniu, gdy¿ cz³owiekowi nie starczy 
ani czasu, ani energii na poznanie i przyswojenie sobie 
wszystkiego, czego by pragn¹³. Zainteresowania zbyt 
ró¿norodne i zbyt szerokie mog³yby doprowadziæ do 
sp³yconego intelektualnie ich zaspokajania, co 
powodowa³oby powierzchownoœæ przyswajanej 
wiedzy.

A k t y w n o œ æ  i n t e l e k t u a l n a  w  f a z i e  
przygotowuj¹cej do samokszta³cenia oraz w jego fazie 
wstêpnej, bêd¹cej punktem wyjœcia do organizacji tego 
procesu, polega przede wszystkim na okreœleniu celów 
i precyzowaniu zadañ. Cele ogólne, zakresy wiedzy 
przewidzianej do przyswojenia, okreœlone jeszcze 
ogólnie, musz¹ zostaæ prze³o¿one na cz¹stkowe cele 
szczegó³owe, na konkretne sk³adowe zakresy wiedzy 
u³o¿one w okreœlonej kolejnoœci zgodnie z 
wymaganiami logicznymi i dydaktycznymi. 
Jednoczeœnie musz¹ zostaæ sprecyzowane dok³adnie 
rodzaje umiejêtnoœci teoretycznych i praktycznych, 
jakie powinny byæ wyuczone.

Mo¿na to wszystko uczyniæ poprzez analizy, 
polegaj¹ce na rozk³adaniu, konkretyzacji, czyli coraz 
wiêkszym uszczegó³owieniu celów i zakresów wiedzy, 
a¿ do zadañ bardzo dok³adnie okreœlonych. A¿eby 
organizacja w³asnej pracy samokszta³ceniowej by³a 
przeprowadzona do koñca, nale¿y przewidzieæ czas 
potrzebny na wykonanie owych szczegó³owych zadañ i 
okreœliæ dok³adnie terminy ich realizacji. W ten sposób 
organizacja pracy autoedukacyjnej zostanie ujêta 

AKTYWIZACJA INTELEKTUALNA 
W PROCESIE SAMOKSZTA£CENIA

Zofia Matulka

Wybrane fragmenty artyku³u opublikowanego w czasopiœmie „Edukacja Doros³ych”, nr 1, 1997 r.

W/w publikacja dostêpna jest w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym S¹czu, ul. Narutowicza 2
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NIE. Brak instrukcji w jêzyku polskim jest 
podstaw¹ z³o¿enia reklamacji z tyt. niezgodnoœci 
towaru z umow¹. Do³¹czenie polskiej instrukcji jest 
obowi¹zkiem sprzedawcy wynikaj¹cym z art. 3 
ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y 
konsumenckiej polegaj¹cym na tym, ¿e 
sprzedawca zobowi¹zany jest wraz z towarem daæ 
kupuj¹cemu polsk¹ instrukcje obs³ugi, konserwacji 
oraz inne niezbêdne elementy. W wyj¹tkowych 
tylko wypadkach wystarczy powszechnie 
zrozumia³a forma graficzna instrukta¿u.

dpowiedzialnoœæ za treœæ reklamy.O
W reklamie  pralek X zapewnia  

konsumentów, ¿e jej produkty, to „zakup na ca³e 

¿ycie, który nigdy Ciê nie zawiedzie” - 

bezpieczne dla wszystkich rodzajów tkanin. 

Nabywczyni pralki odkry³a, ¿e po pierwszym 

praniu sweterek jest zmechacony. Okaza³o siê, 

¿e pralka jest niebezpieczna dla sweterka. Czy 

sprzedawca odpowiada z tyt. niezgodnoœci 

towaru z umow¹?

TAK. Towar jest zgodny z umow¹, jeœli jego 
w³aœciwoœci zgadzaj¹ siê z tym, co podaje 
publicznie sprzedawca lub producent. Oznacza to, 
¿e konsument mo¿e reklamowaæ towar, jeœli 
reklama informowa³a go, i¿ towar spe³ni konkretne 
oczekiwania, a tak nie jest. Towar ma byæ zgodny z 
wymogami, które poda³ sprzedawcy konsument 
okreœlaj¹c, co chce osi¹gn¹æ przez zakup towarów.

ak reklamowaæ wadliwy towar.J
Konsumentka zareklamowa³a buty. W 

protokole reklamacyjnym wpisa³a, ¿e ¿¹da 
wymiany butów na nowe, wolne od wad. Jakie¿ 
by³o jej zdziwienie, gdy sprzedawca za³atwi³ 
reklamacjê poprzez naprawê. Z³o¿y³a ponown¹ 
reklamacjê - czy ma racjê?

TAK. Klienci, którzy reklamuj¹ towar w trybie 
niezgodnoœci towaru z umow¹ najczêœciej 
domagaj¹ siê od razu zwrotu gotówki. Tymczasem 

w pierwszym rzêdzie mo¿na domagaæ siê 
nieodp³atnej naprawy towaru lub wymiany go na 
nowy. Obni¿enie ceny lub zwrot pieniêdzy (czyli 
odst¹pienie od umowy) mo¿liwe s¹ wówczas, gdy 
wymiana albo naprawa s¹ niemo¿liwe albo 
wymagaj¹ nadmiernych kosztów, b¹dŸ gdy 
sprzedawca nie zdo³a naprawiæ lub wymieniæ 
towaru w odpowiednim czasie. Podobnie, gdy 
naprawa lub wymiana nara¿a³aby kupuj¹cego na 
znaczne niedogodnoœci. O tym, czy towar ma byæ 
naprawiony, czy wymieniony decyduje konsument, 
a nie sprzedawca.

Konsument kupuj¹c i reklamuj¹c towar 
konsumpcyjny ma prawa i obowi¹zki 
wynikaj¹ce z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o 
s z c z e g ó l n y c h  w a r u n k a c h  s p r z e d a ¿ y  
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 5 wrzeœnia 2002 r., poz. 1176, 
z póŸn. zm.).

W Poradniku wykorzystano w³asne 
doœwiadczenia, publikacje zawarte w „Gazecie 
Prawnej” i ulotkach edukacyjnych wydanych przez 
Urz¹d Ochrony Konsumenta i Konkurencji w 
Warszawie oraz Federacjê Konsumentów.

Po pomoc i poradê mo¿na udaæ siê do:

• Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 
Nowym S¹czu
33-300 Nowy S¹cz, Rynek 1

Miejski Rzecznik Konsumentów w Nowym 
S¹czu obs³uguje mieszkañców Miasta 
Nowego S¹cza

• Powiatowego Rzecznika Konsumentów

33-300 Nowy S¹cz, ul. Jagielloñska 33

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
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Za³o¿enia wstêpne

amokszta³cenie stanowi ten rodzaj dzia³alnoœci Sedukacyjnej, która w naszych czasach zyskuje 
coraz wiêksze znaczenie wobec koniecznoœci 
nieustannego poszerzania i pog³êbiania w³asnej 
wiedzy i przyswajania sobie coraz nowych 
u m i e j ê t n o œ c i .  W s p ó ³ c z e s n a  c y w i l i z a c j a ,  
wykorzystuj¹ca zdobycze ró¿norodnych dyscyplin 
naukowych, zmieniaj¹ca siê gwa³townie pod wp³ywem 
rewolucji informatycznej i upowszechniania mass-
mediów, wymaga od cz³owieka nad¹¿ania za 
dokonuj¹cymi siê zmianami i pog³êbiania postaw 
humanistycznych, wynikaj¹cych z hierarchii wartoœci 
respektuj¹cej prawo osobowe cz³owieka oraz 
najwy¿sze wartoœci: prawdy, dobra i piêkna. Postawy 
humanistyczne umo¿liwiaj¹ takie korzystanie ze 
wspó³czesnej cywilizacji, aby godnoœæ osoby ludzkiej 
by³a uznana i stanowi³a kryterium oceny wszystkich 
zdobyczy cywilizacyjnych. 

Samokszta³cenie jest procesem samodzielnego 
przyswajania sobie nowej wiedzy i wyrabiania 
sprawnoœci umys³owych oraz praktycznych, opartych 
na zdobytej wiedzy; jest procesem samodzielnego 
kszta³towania swojego intelektu, zdolnoœci i 
umiejêtnoœci poznawczych, zainteresowañ, zami³owañ 
i pogl¹dów. We wszystkich fazach tego procesu, przy 
stosowaniu ró¿nych sposobów i metod samodzielnej 
pracy, zawsze podstaw¹ skutecznoœci jest aktywnoœæ 
intelektualna osoby ucz¹cej siê. 

Do podejmowania i skutecznego uprawiania 
samokszta³cenia przez ca³e ¿ycie ma przygotowaæ 
proces nauczania - uczenia siê dokonuj¹cy siê w szkole. 
Jego integraln¹ czêœci¹ jest stopniowe rozbudzanie 
aktywnoœci intelektualnej uczniów, uczenie ich 
samodzielnoœci w tym zakresie i wdra¿anie do 
systematycznego kontynuowania podjêtych wysi³ków 
autoedukacyjnych. 

1. Zainteresowania i zadania

unktem wyjœcia wszelkiej  dzia³alnoœci  Pautoedukacyjnej s¹ zawsze zainteresowania 
intelektualne osób decyduj¹cych siê na rozpoczêcie 
samokszta³cenia. Jest to czynnik decyduj¹cy o 
podjêciu i skutecznym realizowaniu tego procesu, 
poniewa¿ zainteresowania dzia³aj¹ motywacyjnie, 
popychaj¹ niejako cz³owieka do zaspokojenia 
w³asnych potrzeb intelektualnych. Niekiedy s¹ 
wyrazem bezinteresownego g³odu wiedzy, g³odu 
poznania ró¿nych dziedzin rzeczywistoœci. Niekiedy 

znowu wynikaj¹ z koniecznoœci ¿yciowych, 
zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹, ¿yciem rodzinnym, 
kulturalnym, spo³ecznym czy politycznym. Im g³êbsze 
zainteresowania, tym wiêksze osi¹gane powodzenie w 
dzia³aniu samokszta³ceniowym. Zaspokojenie 
zainteresowañ i zami³owañ poznawczych sprawia 
cz³owiekowi przyjemnoœæ.

Zainteresowania intelektualne cz³owieka, 
bêd¹ce wyrazem jego potrzeb poznawczych i 
zafascynowanych wybranymi wartoœciami, mog¹ byæ 
bardzo ró¿norodne, szerokie, zale¿nie od inspiracji 
otrzymanych w okresie szkolnym, od doœwiadczeñ 
¿yciowych, od zdolnoœci, od lektur obowi¹zkowych i 
dobrowolnych. Powinny byæ ukszta³towane u uczniów 
podczas dobrze prowadzonej nauki szkolnej. 
Ró¿norodne i szerokie zainteresowania musz¹ byæ 
konkretyzowane, a¿eby nie przekszta³ca³y siê w jakieœ 
mgliste i nieuporz¹dkowane intelektualne marzenia. 
Powinny byæ nadto u³o¿one w odpowiedni¹ hierarchiê, 
a¿eby okreœliæ stopniowanie ich zakresów. Nie mo¿na 
bowiem jednoczeœnie interesowaæ siê wszystkim w 
takim samym stopniu, gdy¿ cz³owiekowi nie starczy 
ani czasu, ani energii na poznanie i przyswojenie sobie 
wszystkiego, czego by pragn¹³. Zainteresowania zbyt 
ró¿norodne i zbyt szerokie mog³yby doprowadziæ do 
sp³yconego intelektualnie ich zaspokajania, co 
powodowa³oby powierzchownoœæ przyswajanej 
wiedzy.

A k t y w n o œ æ  i n t e l e k t u a l n a  w  f a z i e  
przygotowuj¹cej do samokszta³cenia oraz w jego fazie 
wstêpnej, bêd¹cej punktem wyjœcia do organizacji tego 
procesu, polega przede wszystkim na okreœleniu celów 
i precyzowaniu zadañ. Cele ogólne, zakresy wiedzy 
przewidzianej do przyswojenia, okreœlone jeszcze 
ogólnie, musz¹ zostaæ prze³o¿one na cz¹stkowe cele 
szczegó³owe, na konkretne sk³adowe zakresy wiedzy 
u³o¿one w okreœlonej kolejnoœci zgodnie z 
wymaganiami logicznymi i dydaktycznymi. 
Jednoczeœnie musz¹ zostaæ sprecyzowane dok³adnie 
rodzaje umiejêtnoœci teoretycznych i praktycznych, 
jakie powinny byæ wyuczone.

Mo¿na to wszystko uczyniæ poprzez analizy, 
polegaj¹ce na rozk³adaniu, konkretyzacji, czyli coraz 
wiêkszym uszczegó³owieniu celów i zakresów wiedzy, 
a¿ do zadañ bardzo dok³adnie okreœlonych. A¿eby 
organizacja w³asnej pracy samokszta³ceniowej by³a 
przeprowadzona do koñca, nale¿y przewidzieæ czas 
potrzebny na wykonanie owych szczegó³owych zadañ i 
okreœliæ dok³adnie terminy ich realizacji. W ten sposób 
organizacja pracy autoedukacyjnej zostanie ujêta 
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œwiatopogl¹d jest bardziej pog³êbiony i bardziej 
samodzielnie utworzony.

5. Operowanie now¹ wiedz¹ w ujêciu 
problemowym

ntelektualna aktywnoœæ cz³owieka wyra¿a siê nie Itylko w biernym przyswojeniu sobie nowej wiedzy i 
tworzeniu ró¿norodnym syntez tej wiedzy, lecz przede 
wszystkim w operowaniu nowo przyswojon¹ wiedz¹. 
To operowanie trzeba rozumieæ nie tylko w sensie 
utylitarnym, lecz tak¿e w znaczeniu kontemplacyjnym, 
kiedy chce siê wy³¹cznie poznawczo ujmowaæ 
rzeczywistoœæ, a niekoniecznie j¹ zmieniaæ. Nawet 
jednak czysto poznawcze ujmowanie rzeczywistoœci 
wymaga pos³ugiwania siê wiedz¹ w sposób aktywny, 
gdy¿ inaczej wysi³ek poznawczy by³by nieskuteczny.

Osoby uprawiaj¹ce samokszta³cenie staj¹ nieraz 
wobec koniecznoœci rozwi¹zywania problemów 
teoretycznych, praktycznych, decyzyjnych. Tutaj 
utylitarny stosunek do wiedzy zaznacza siê 
najwyraŸniej. Oczywiœcie poprawnoœæ tych rozwi¹zañ 
oraz ich tempo zale¿y od stopnia i kompetentnego 
ukierunkowania aktywnoœci  intelektualnej  
zainteresowanych. Koniecznoœæ rozwi¹zywania 
ró¿norodnych problemów jest normaln¹ sytuacj¹ 
¿yciow¹ cz³owieka, rzecz w tym, a¿eby umia³ on 
czyniæ u¿ytek z przyswojonej w procesie 
samokszta³cenia wiedzy, nabywaj¹c coraz wiêkszej 
kompetencji w tym zakresie.

W trakcie rozwi¹zywania ró¿norakich 
problemów konieczne jest operowanie ca³¹ wiedz¹ ju¿ 
posiadan¹, a nie tylko nowo nabyt¹, wiedz¹ 
interdyscyplinarn¹, a nie tylko z zakresu jednej 
dyscypliny. Wymaga to du¿ej kultury intelektualnej, 
polegaj¹cej na odpowiednio ukierunkowanej 
aktywnoœci intelektualnej. Im jest ona bardziej 
intensywna i bardziej niekonwencjonalna, odkrywcza i 
twórcza, tym rozwi¹zania tych problemów s¹ 
skuteczniejsze i ciekawsze.

6. Przekazywanie i wykorzystywanie wiedzy w 
ró¿norodnej dzia³alnoœci praktycznej

dobywana w procesie samokszta³cenia wiedza Zczêsto musi byæ przekazywana innym ludziom, 
czy przynajmniej ukazywany stopieñ jej przyswojenia 
w procesach kontroli, jakie stanowi¹ egzaminy czy 
ró¿nego rodzaju sprawdziany. S¹ to ró¿norakie 
egzaminy ustne i pisemne, nadto wypowiedzi w 
dyskusjach seminaryjnych, na zebraniach, tak¿e 
referaty, prace kontrolne, prace promocyjne. Mog¹ to 
byæ tak¿e rozmaite opracowania wykonywane dla 
ró¿nych celów.

Warunkiem skutecznego przekazywania nabytej 
wiedzy jest intensywna aktywizacja intelektualna osób 
uprawiaj¹cych samokszta³cenie, przybieraj¹ca 
ró¿noraki charakter. Wyra¿a siê ona poprzez rozmaite 

sposoby postêpowania, ró¿ne metody przekazu. Zale¿y 
od formy tworzonych komunikatów, od celów 
przekazu i adresatów, dla których wypowiedzi s¹ 
przeznaczone.

W wypowiedziach ustnych i pisemnych, 
formu³owanych dla celów kontrolnych, istotne bêdzie  
swobodne operowanie wiedz¹ uporz¹dkowan¹ w 
ró¿norodne syntezy, tak, a¿eby by³a ona eksponowana 
zagadnieniowo. Wymaga to dobrego zrozumienia 
pytañ czy tematów egzaminacyjnych, a tak¿e doboru 
takich informacji, które wi¹¿¹ siê œciœle z nimi. 
Wymaga to równie¿ jasnego wypowiadania siê, 
przejrzystego uk³adu przekazywanych treœci oraz 
poprawnego jêzyka i stylu wypowiedzi.

W przypadku wykorzystywania nowo nabytej 
wiedzy dla celów u¿ytkowych, czy to teoretycznych, 
czy praktycznych, aktywizacja intelektualna musi 
polegaæ na dok³adnej analizie celu dzia³ania oraz na 
wydobyciu z nowej wiedzy tych jej elementów, które 
umo¿liwi¹ realizacjê owego celu. Mo¿e wiêc to byæ 
b¹dŸ wykorzystanie nowej wiedzy w dalszym procesie 
kszta³cenia siê czy samokszta³cenia, b¹dŸ te¿ w 
rozwi¹zywaniu ró¿norodnych problemów zwi¹zanych 
z prac¹ zawodow¹, czy dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, z 
¿yciem rodzinnym, a tak¿e zaspokajaniem ró¿nych 
praktycznych potrzeb ¿ycia codziennego.

Mo¿e byæ tak¿e bardziej teoretyczny u¿ytek 
czyniony z nowej wiedzy: krytyczna ocena w jej 
œwietle swojego dotychczasowego systemu wartoœci, 
ewentualna korekta, czy wrêcz przebudowa tego 
systemu, tworzenie lub przebudowa swojego 
œwiatopogl¹du. Im wiêksza bêdzie aktywizacja 
intelektualna osób uprawiaj¹cych samokszta³cenie, 
tym lepiej i gruntowniej zostanie wykorzystana 
przyswojona przez nie nowa wiedza.

Zakoñczenie

szystko, co powiedziano dotychczas, wchodzi Ww zakres zagadnieñ objêtych ide¹ edukacji 
permanentnej. Samokszta³cenie, którego skutecznoœæ 
jest uwarunkowana mo¿liwie intensywn¹ aktywizacj¹ 
intelektualn¹ osób je uprawiaj¹cych, stanowi istotny 
element kszta³cenia ustawicznego, mo¿na je nawet 
okreœliæ jako jeden ze sposobów ¿ycia we wspó³czesnej 
cywilizacji. 
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przejrzyœcie a zarazem ca³oœciowo i umo¿liwi 
zachowanie podstawowej zasady prakseologicznej: ¿e 
zawsze w poszczególnych dzia³aniach cz¹stkowych 
nale¿y wykonaæ pewn¹, choæby nawet najmniejsz¹, ale 
zawsze zamkniêt¹ ca³oœæ.

2. Dobór Ÿróde³ wiedzy i nowych informacji

etody doboru potrzebnych Ÿróde³ wiedzy oraz Mmetody czerpania z tych Ÿróde³ nowych 
informacji wymagaj¹ od uczestników samokszta³cenia 
swoistego rodzaju aktywnoœci intelektualnej, 
zapewniaj¹cej ich skutecznoœæ. 

Przede wszystkim osoby uprawiaj¹ce 
samokszta³cenie musz¹ odnaleŸæ Ÿród³a wiedzy, to 
znaczy wiedzieæ, sk¹d mog¹ czerpaæ potrzebn¹ im 
wiedzê i gdzie tych Ÿróde³ maj¹ szukaæ. Bêd¹ to 
wypowiedzi mówione w bezpoœrednim kontakcie 
dydaktycznym, teksty drukowane, jak równie¿ 
ró¿norodne programy przekazywane przez mass-
media i group-media (mini-media), programy 
stanowi¹ce kompozycje obrazowe i s³owne. Trzeba 
umieæ dotrzeæ do tych Ÿróde³, krytycznie je oceniæ i 
odpowiednio dobraæ. Ów dobór musi uwzglêdniaæ 
przydatnoœæ tematyczn¹ wiedzy, jak i jej wiarygodnoœæ 
wynikaj¹c¹ z poprawnie przeprowadzonych badañ, a 
tak¿e z niekwestionowanego autorytetu naukowego 
autorów komunikatów dydaktycznych.

Dobór Ÿróde³ wiedzy, potrzebnych do 
wykonania okreœlonych zadañ, wyznaczonych w 
procesie samokszta³cenia, zak³ada zrozumienie treœci 
wiedzy zawartej w tych Ÿród³ach. Proces zrozumienia 
jest z³o¿on¹ aktywnoœci¹ intelektualn¹, wymagaj¹c¹ 
zarówno znajomoœci pojêæ i oznaczaj¹cych je wyrazów 
lub obrazów, jak i umiejêtnoœci ujmowania ca³oœci 
ró¿norodnych wypowiedzi, co zak³ada poprawne 
ujêcie wszelkich zwi¹zków i zale¿noœci miêdzy 
pojêciami. Dopiero po mo¿liwie dok³adnym 
zrozumieniu treœci wiedzy mo¿na, i nale¿y wybraæ ze 
Ÿróde³ potrzebne informacje. Stosunek do tych 
informacji równie¿ musi byæ krytyczny, a to ze 
wzglêdu na ich wartoœæ merytoryczn¹, czy 
pragmatyczn¹, œwiatopogl¹dow¹, czy ideow¹. 
Aktywnoœæ intelektualna osoby ucz¹cej siê 
samodzielnie polega wiêc równie¿ na umiejêtnoœci 
krytycznej analizy i oceny wybieranych ze Ÿróde³ 
informacji.

Wreszcie wybrane informacje nale¿y 
zarejestrowaæ w zeszytach lub na kartkach, tworz¹c 
jakby zewnêtrzny magazyn informacji potrzebnych do 
r ó ¿ n y c h  c e l ó w  o s o b o m  u p r a w i a j ¹ c y m  
samokszta³cenie. Wewnêtrzny magazyn informacji - to 
pamiêæ cz³owieka, umo¿liwiaj¹ca zapamiêtywanie 
ró¿norodnych wiadomoœci. W obu sposobach 
utrwalania wiedzy istotnym warunkiem skutecznoœci 
jest aktywnoœæ intelektualna ucz¹cych siê, wyra¿ona 
poprzez zastosowanie adekwatnych technik rejestracji 
i zapamiêtywania informacji. 

3. Aktywne zapamiêtywanie wiedzy

trwalanie wiedzy we w³asnej pamiêci to wielki Uwysi³ek umys³owy, wymagaj¹cy ró¿norodnej 
aktywnoœci intelektualnej. Istotn¹ jest tu zasada, ¿e 
bierne wielokrotne czytanie tekstu, czy te¿ bierne 
s³uchanie lub ogl¹danie eksponowanych treœci nie 
wystarczy do skutecznego i trwa³ego zapamiêtania 
nowych informacji. Konieczne s¹ dwie podstawowe 
czynnoœci: aktywne organizowanie nowych treœci, 
nowej wiedzy w logiczne ca³oœci oraz czynne 
wielokrotne odtwarzanie przyswajanych treœci a¿ do 
momentu ich zapamiêtania.

Owo powtarzanie powinno odbywaæ siê z 
pamiêci, z wykorzystaniem Ÿróde³ wiedzy tylko w 
razie potrzeby, gdy stwierdzi siê luki w 
zapamiêtywanym materiale. Wówczas w celu 
uzupe³niania owych luk, albo skorygowania b³êdów 
nale¿y odwo³ywaæ siê do tekstów wyjœciowych. Tak 
nale¿y czyniæ a¿ do dobrego zapamiêtania informacji 
istotnych, a¿ do dokonania powtórzeñ bezb³êdnych.

Aktywizacja intelektualna osób ucz¹cych siê 
samodzielnie umo¿liwia zatem porz¹dkowanie 
przyswajanej wiedzy, chroni¹c przed gromadzeniem 
nowych informacji w sposób chaotyczny. Wa¿ne jest, 
a¿eby owo porz¹dkowanie nie polega³o na nadawaniu 
nowym wiadomoœciom uk³adu liniowego, lecz 
zagadnieniowego, a wiêc koncentrycznego czy 
spiralnego. Wymaga to wi¹zania poszczególnych 
zakresów tematycznych wiedzy w wiêksze logiczne 
ca³oœci, co bêdzie umo¿liwia³o osobom ucz¹cym siê 
operowanie nowo nabyt¹ wiedz¹. Stanie siê ona 
wiedz¹ operatywn¹, a nie biern¹.

4. Integracja z wiedz¹ ju¿ posiadan¹

 procesie samodzielnego uczenia siê dalsza Waktywizacja intelektualna polega na tworzeniu 
ca³oœciowych syntez nowej wiedzy z wiedz¹ ju¿ 
posiadan¹, na w³¹czaniu nowej wiedzy w system 
wiedzy ju¿ przyswojonej, w system intelektualny ju¿ 
wypracowany. Nie jest to dzia³alnoœæ prosta, trzeba  
bowiem umieæ myœleæ ca³oœciowo, a tak¿e zdobyæ siê 
na krytyczn¹ nieraz ocenê wiedzy ju¿ przyswojonej. 
Mo¿e to nawet wymagaæ ewentualnej przebudowy 
dotychczasowego systemu wiedzy.

Chodzi bowiem o konkretne ca³oœci informacji, 
jakie cz³owiek ma mieæ w swojej pamiêci, w swoim 
intelekcie. 

Aktywizacja intelektualna polega wiêc na 
tworzeniu syntez wiedzy w obrêbie jednej dyscypliny, 
j a k  r ó w n i e ¿  n a  t w o r z e n i u  s y n t e z  
interdyscyplinarnych. Znajduje tu swoj¹ podstawê 
budowanie rozumnego œwiatopogl¹du, który jest 
ca³oœciowym ogarniêciem poznanej przez cz³owieka 
rzeczywistoœci nie tylko w jej aspekcie poznawczym, 
ale tak¿e w aspekcie aksjologicznym. Im wiêksza jest 
aktywnoœæ intelektualna cz³owieka, tym ten 
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dobywana w procesie samokszta³cenia wiedza Zczêsto musi byæ przekazywana innym ludziom, 
czy przynajmniej ukazywany stopieñ jej przyswojenia 
w procesach kontroli, jakie stanowi¹ egzaminy czy 
ró¿nego rodzaju sprawdziany. S¹ to ró¿norakie 
egzaminy ustne i pisemne, nadto wypowiedzi w 
dyskusjach seminaryjnych, na zebraniach, tak¿e 
referaty, prace kontrolne, prace promocyjne. Mog¹ to 
byæ tak¿e rozmaite opracowania wykonywane dla 
ró¿nych celów.

Warunkiem skutecznego przekazywania nabytej 
wiedzy jest intensywna aktywizacja intelektualna osób 
uprawiaj¹cych samokszta³cenie, przybieraj¹ca 
ró¿noraki charakter. Wyra¿a siê ona poprzez rozmaite 

sposoby postêpowania, ró¿ne metody przekazu. Zale¿y 
od formy tworzonych komunikatów, od celów 
przekazu i adresatów, dla których wypowiedzi s¹ 
przeznaczone.

W wypowiedziach ustnych i pisemnych, 
formu³owanych dla celów kontrolnych, istotne bêdzie  
swobodne operowanie wiedz¹ uporz¹dkowan¹ w 
ró¿norodne syntezy, tak, a¿eby by³a ona eksponowana 
zagadnieniowo. Wymaga to dobrego zrozumienia 
pytañ czy tematów egzaminacyjnych, a tak¿e doboru 
takich informacji, które wi¹¿¹ siê œciœle z nimi. 
Wymaga to równie¿ jasnego wypowiadania siê, 
przejrzystego uk³adu przekazywanych treœci oraz 
poprawnego jêzyka i stylu wypowiedzi.

W przypadku wykorzystywania nowo nabytej 
wiedzy dla celów u¿ytkowych, czy to teoretycznych, 
czy praktycznych, aktywizacja intelektualna musi 
polegaæ na dok³adnej analizie celu dzia³ania oraz na 
wydobyciu z nowej wiedzy tych jej elementów, które 
umo¿liwi¹ realizacjê owego celu. Mo¿e wiêc to byæ 
b¹dŸ wykorzystanie nowej wiedzy w dalszym procesie 
kszta³cenia siê czy samokszta³cenia, b¹dŸ te¿ w 
rozwi¹zywaniu ró¿norodnych problemów zwi¹zanych 
z prac¹ zawodow¹, czy dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, z 
¿yciem rodzinnym, a tak¿e zaspokajaniem ró¿nych 
praktycznych potrzeb ¿ycia codziennego.

Mo¿e byæ tak¿e bardziej teoretyczny u¿ytek 
czyniony z nowej wiedzy: krytyczna ocena w jej 
œwietle swojego dotychczasowego systemu wartoœci, 
ewentualna korekta, czy wrêcz przebudowa tego 
systemu, tworzenie lub przebudowa swojego 
œwiatopogl¹du. Im wiêksza bêdzie aktywizacja 
intelektualna osób uprawiaj¹cych samokszta³cenie, 
tym lepiej i gruntowniej zostanie wykorzystana 
przyswojona przez nie nowa wiedza.

Zakoñczenie

szystko, co powiedziano dotychczas, wchodzi Ww zakres zagadnieñ objêtych ide¹ edukacji 
permanentnej. Samokszta³cenie, którego skutecznoœæ 
jest uwarunkowana mo¿liwie intensywn¹ aktywizacj¹ 
intelektualn¹ osób je uprawiaj¹cych, stanowi istotny 
element kszta³cenia ustawicznego, mo¿na je nawet 
okreœliæ jako jeden ze sposobów ¿ycia we wspó³czesnej 
cywilizacji. 
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przejrzyœcie a zarazem ca³oœciowo i umo¿liwi 
zachowanie podstawowej zasady prakseologicznej: ¿e 
zawsze w poszczególnych dzia³aniach cz¹stkowych 
nale¿y wykonaæ pewn¹, choæby nawet najmniejsz¹, ale 
zawsze zamkniêt¹ ca³oœæ.

2. Dobór Ÿróde³ wiedzy i nowych informacji

etody doboru potrzebnych Ÿróde³ wiedzy oraz Mmetody czerpania z tych Ÿróde³ nowych 
informacji wymagaj¹ od uczestników samokszta³cenia 
swoistego rodzaju aktywnoœci intelektualnej, 
zapewniaj¹cej ich skutecznoœæ. 

Przede wszystkim osoby uprawiaj¹ce 
samokszta³cenie musz¹ odnaleŸæ Ÿród³a wiedzy, to 
znaczy wiedzieæ, sk¹d mog¹ czerpaæ potrzebn¹ im 
wiedzê i gdzie tych Ÿróde³ maj¹ szukaæ. Bêd¹ to 
wypowiedzi mówione w bezpoœrednim kontakcie 
dydaktycznym, teksty drukowane, jak równie¿ 
ró¿norodne programy przekazywane przez mass-
media i group-media (mini-media), programy 
stanowi¹ce kompozycje obrazowe i s³owne. Trzeba 
umieæ dotrzeæ do tych Ÿróde³, krytycznie je oceniæ i 
odpowiednio dobraæ. Ów dobór musi uwzglêdniaæ 
przydatnoœæ tematyczn¹ wiedzy, jak i jej wiarygodnoœæ 
wynikaj¹c¹ z poprawnie przeprowadzonych badañ, a 
tak¿e z niekwestionowanego autorytetu naukowego 
autorów komunikatów dydaktycznych.

Dobór Ÿróde³ wiedzy, potrzebnych do 
wykonania okreœlonych zadañ, wyznaczonych w 
procesie samokszta³cenia, zak³ada zrozumienie treœci 
wiedzy zawartej w tych Ÿród³ach. Proces zrozumienia 
jest z³o¿on¹ aktywnoœci¹ intelektualn¹, wymagaj¹c¹ 
zarówno znajomoœci pojêæ i oznaczaj¹cych je wyrazów 
lub obrazów, jak i umiejêtnoœci ujmowania ca³oœci 
ró¿norodnych wypowiedzi, co zak³ada poprawne 
ujêcie wszelkich zwi¹zków i zale¿noœci miêdzy 
pojêciami. Dopiero po mo¿liwie dok³adnym 
zrozumieniu treœci wiedzy mo¿na, i nale¿y wybraæ ze 
Ÿróde³ potrzebne informacje. Stosunek do tych 
informacji równie¿ musi byæ krytyczny, a to ze 
wzglêdu na ich wartoœæ merytoryczn¹, czy 
pragmatyczn¹, œwiatopogl¹dow¹, czy ideow¹. 
Aktywnoœæ intelektualna osoby ucz¹cej siê 
samodzielnie polega wiêc równie¿ na umiejêtnoœci 
krytycznej analizy i oceny wybieranych ze Ÿróde³ 
informacji.

Wreszcie wybrane informacje nale¿y 
zarejestrowaæ w zeszytach lub na kartkach, tworz¹c 
jakby zewnêtrzny magazyn informacji potrzebnych do 
r ó ¿ n y c h  c e l ó w  o s o b o m  u p r a w i a j ¹ c y m  
samokszta³cenie. Wewnêtrzny magazyn informacji - to 
pamiêæ cz³owieka, umo¿liwiaj¹ca zapamiêtywanie 
ró¿norodnych wiadomoœci. W obu sposobach 
utrwalania wiedzy istotnym warunkiem skutecznoœci 
jest aktywnoœæ intelektualna ucz¹cych siê, wyra¿ona 
poprzez zastosowanie adekwatnych technik rejestracji 
i zapamiêtywania informacji. 

3. Aktywne zapamiêtywanie wiedzy

trwalanie wiedzy we w³asnej pamiêci to wielki Uwysi³ek umys³owy, wymagaj¹cy ró¿norodnej 
aktywnoœci intelektualnej. Istotn¹ jest tu zasada, ¿e 
bierne wielokrotne czytanie tekstu, czy te¿ bierne 
s³uchanie lub ogl¹danie eksponowanych treœci nie 
wystarczy do skutecznego i trwa³ego zapamiêtania 
nowych informacji. Konieczne s¹ dwie podstawowe 
czynnoœci: aktywne organizowanie nowych treœci, 
nowej wiedzy w logiczne ca³oœci oraz czynne 
wielokrotne odtwarzanie przyswajanych treœci a¿ do 
momentu ich zapamiêtania.

Owo powtarzanie powinno odbywaæ siê z 
pamiêci, z wykorzystaniem Ÿróde³ wiedzy tylko w 
razie potrzeby, gdy stwierdzi siê luki w 
zapamiêtywanym materiale. Wówczas w celu 
uzupe³niania owych luk, albo skorygowania b³êdów 
nale¿y odwo³ywaæ siê do tekstów wyjœciowych. Tak 
nale¿y czyniæ a¿ do dobrego zapamiêtania informacji 
istotnych, a¿ do dokonania powtórzeñ bezb³êdnych.

Aktywizacja intelektualna osób ucz¹cych siê 
samodzielnie umo¿liwia zatem porz¹dkowanie 
przyswajanej wiedzy, chroni¹c przed gromadzeniem 
nowych informacji w sposób chaotyczny. Wa¿ne jest, 
a¿eby owo porz¹dkowanie nie polega³o na nadawaniu 
nowym wiadomoœciom uk³adu liniowego, lecz 
zagadnieniowego, a wiêc koncentrycznego czy 
spiralnego. Wymaga to wi¹zania poszczególnych 
zakresów tematycznych wiedzy w wiêksze logiczne 
ca³oœci, co bêdzie umo¿liwia³o osobom ucz¹cym siê 
operowanie nowo nabyt¹ wiedz¹. Stanie siê ona 
wiedz¹ operatywn¹, a nie biern¹.

4. Integracja z wiedz¹ ju¿ posiadan¹

 procesie samodzielnego uczenia siê dalsza Waktywizacja intelektualna polega na tworzeniu 
ca³oœciowych syntez nowej wiedzy z wiedz¹ ju¿ 
posiadan¹, na w³¹czaniu nowej wiedzy w system 
wiedzy ju¿ przyswojonej, w system intelektualny ju¿ 
wypracowany. Nie jest to dzia³alnoœæ prosta, trzeba  
bowiem umieæ myœleæ ca³oœciowo, a tak¿e zdobyæ siê 
na krytyczn¹ nieraz ocenê wiedzy ju¿ przyswojonej. 
Mo¿e to nawet wymagaæ ewentualnej przebudowy 
dotychczasowego systemu wiedzy.

Chodzi bowiem o konkretne ca³oœci informacji, 
jakie cz³owiek ma mieæ w swojej pamiêci, w swoim 
intelekcie. 

Aktywizacja intelektualna polega wiêc na 
tworzeniu syntez wiedzy w obrêbie jednej dyscypliny, 
j a k  r ó w n i e ¿  n a  t w o r z e n i u  s y n t e z  
interdyscyplinarnych. Znajduje tu swoj¹ podstawê 
budowanie rozumnego œwiatopogl¹du, który jest 
ca³oœciowym ogarniêciem poznanej przez cz³owieka 
rzeczywistoœci nie tylko w jej aspekcie poznawczym, 
ale tak¿e w aspekcie aksjologicznym. Im wiêksza jest 
aktywnoœæ intelektualna cz³owieka, tym ten 
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rzyjechaliœmy autokarem do Pper³y naszych uzdrowisk, 
¿yj¹cej na co dzieñ w³asnym 
rytmem, a dziœ odœwiêtnej z 
tytu³u odbywaj¹cego siê tu XV 
Forum Ekonomicznego.

Powia³o „wielkim œwiatem” i 
o r g a n i z a c j ¹  n a  w y s o k i m  

poziomie! Identyfikatory, szczegó³owy program 
Forum, foldery, broszury i okolicznoœciowe 
wydawnictwa w trzech jêzykach dla uczestników oraz 
goœci Forum.

W programie przewidziano na dziœ 49 sesji 
dyskusyjnych w 9 salach oraz sesjê plenarn¹ w Pijalni 
G³ównej. By³o w czym wybieraæ. Grupa podzieli³a siê 
na liczne podgrupy wed³ug zainteresowañ. Spotkañ 
by³o zbyt du¿o, bym mog³a uczestniczyæ we 
wszystkich, które mnie interesowa³y. 

Na pocz¹tek wybra³am dyskusjê panelow¹ 
„Makroekonomiczne konsekwencje procesów 
demograficznych (sytuacja w rejonie Europy 
Œrodkowo-Wschodniej)” w Sali Marmurowej Nowego 
Domu Zdrojowego.

Moderatorem panelu by³ Stanis³aw Kluza, G³ówny 
Ekonomista BG¯ S.A., a panelistami: Janina JóŸwiak - 
Kierownik Instytutu Szko³y G³ównej Handlowej, 
Mikhail Matovnikov - Dyrektor Generalny Interfax 
Center for Economic Analysis oraz Ronald 
Schoemaeckers - Dyrektor Naukowy Centrum Badania 
Ludnoœci i Rodziny z Belgii.

Ze wzglêdu na wielojêzycznoœæ panelistów niezbêdne 
okaza³o siê skorzystanie z elektronicznego 
wyposa¿enia przekazuj¹cego t³umaczenie ich 
wypowiedzi na jêzyk polski.

W ciekawej dyskusji na temat negatywnych 
konsekwencji regresu demograficznego w Polsce 
wzi¹³ udzia³ by³y wicepremier RP Jerzy Hausner.

Nastêpnie wybra³am siê na uroczystoœæ 
ods³oniêcia pomnika s³ynnego malarza prymitywisty 
(wywodz¹cego siê ze spo³ecznoœci £emkowskiej) 
Krynickiego Nikifora, który zosta³ usytuowany przy 
wejœciu na deptak z Pijalni¹ Jana w tle. RzeŸbê artysty 
siedz¹cego na murku z pêdzlem w rêce (obok niego 
jego wierny przyjaciel - pies Ha³ka) ods³oni³ prezydent 
RP Aleksander Kwaœniewski w obecnoœci m. in. 
prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa.

Tu ju¿ prawie namacalnie poczu³am muœniêcie „wiatru 
historii”.

W samo po³udnie rozpoczê³a siê sesja plenarna 
na temat „Europejskie wyzwania: model i granice 
Europy”, której moderatorem by³ W³odzimierz 
Cimoszewicz - marsza³ek Sejmu RP, a panelistami: 
Valdas Adamkus - prezydent Republiki Litewskiej, 
Aleksander Kwaœniewski - prezydent RP oraz Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, zaœ komentatorem Leopold Unger 
(Le Soir).

Tej sesji towarzyszy³o ogromne zainteresowanie 
mediów. My (wszyscy) te¿ w niej uczestniczyliœmy.

Na zakoñczenie pe³nego wra¿eñ dnia wybra³am 
temat dla mnie trochê egzotyczny (i mo¿e dlatego 
interesuj¹cy): „Islam w Rosji, na Kaukazie i w Azji”. 
Moderatorem by³ tu Aleksei Malashenko z Instytutu 
Europy RAN, a panelistami znawcy problematyki z 
pañstw tego rejonu.

10 wrzeœnia 2005 roku

czestniczê z grup¹ s³uchaczy S¹deckiego UUniwersytetu Trzeciego Wieku w ostatnim 
panelu dyskusyjnym tegorocznego Forum 
Ekonomicznego odbywaj¹cego siê w Sali Balowej 
Starego Domu Zdrojowego.

Temat: „Nowe instrumenty finansowe polityki 
zagranicznej Unii Europejskiej”.

Moderator Janusz Lewandowski - przewodnicz¹cy 
Komisji Bud¿etowej Parlamentu Europejskiego - 
proponuje prowadzenie dyskusji w jêzyku angielskim. 
Korzystamy z t³umaczeñ symultanicznych.

Swobodnie przedstawia nowe propozycje dla 
zainteresowanych krajów s¹siedzkich i kandydatów z 
Europy Œrodkowo-Wschodniej polegaj¹ce na 
radykalnym uproszczeniu systemu dotychczas 
opieraj¹cego siê na szerokiej gamie instrumentów 
finansowych do trzech narzêdzi geograficznych i 
trzech tematycznych.

Wypowiadaj¹ siê równie¿ paneliœci: Elmar Brok - 
przewodnicz¹cy Komisji Spraw Zagranicznych 
Parlamentu Europejskiego i László Surján - cz³onek 

WRA¯ENIA, ODCZUCIA I SPOSTRZE¯ENIA 
S£UCHACZEK SUTW UCZESTNICZ¥CYCH W XV FORUM 

-EKONOMICZNYM W KRYNICY ZDROJU

y,  S³uchacze S¹deckiego MUniwersytetu Trzeciego 
W i e k u ,  b y l i œ m y  g o œ æ m i  
polskiego Davos, którym to 
mianem media okreœlaj¹ nasz¹ 
Krynicê-Zdrój, gdzie od wielu 
lat jest organizowane Forum 
Ekonomiczne.

W  t e g o r o c z n y m  F o r u m  
uczestniczy³o blisko 1700 goœci 

z 40 krajów Ameryki, Europy i Azji. Byli wœród nich 
wielcy tego œwiata, prezydenci, premierzy, 
ministrowie, szefowie banków centralnych, gie³d, 
agend rz¹dowych, przedsiêbiorcy, przedstawiciele 
organizacji gospodarczych, instytucji pozarz¹dowych, 
mediów i MY - S³uchacze SUTW. Nic dziwnego. 
Mamy w³asn¹ Sekcjê Spo³eczno-Ekonomiczn¹, której 
bliskie s¹ problemy bêd¹ce tematami dyskusji 
panelowych krynickiego Forum. Tak wiêc w sile 30 
osób uczestniczyliœmy w tych spotkaniach. 
Oczywiœcie rozbici na ma³e kilkuosobowe grupki, bo 
wieloœæ tematów zmusza³a do czêsto trudnych 
wyborów, gdzie byæ i czego pos³uchaæ. PóŸniej 
dzieliliœmy siê zas³yszan¹ wiedz¹, wymienialiœmy siê 
spostrze¿eniami, refleksjami, co na pewno mia³o dobry 
wp³yw na konsolidacjê grupy.

Motywem tegorocznego Forum by³a idea 
wspólnoty Europy z krajami azjatyckimi i arabskimi. 

„Naszym” dniem w Krynicy by³ pi¹tek, 
9 wrzeœnia. Wybieraliœmy dyskusje w panelach 
tematycznych, takich jak: Biznes i Zarz¹dzanie, 
Makroekonomia, Nauka i Kultura, Nowa Gospodarka, 
Paliwa i Energetyka, Polityka Miêdzynarodowa i 
Bezpieczeñstwo, Unia i jej S¹siedzi, Regiony i 
Spo³eczeñstwo. Mo¿liwoœci wyboru ogromne, a 
ograniczenia czasowe wymusi³y skoncentrowanie siê 
na zaledwie paru tematach. Tak wiêc sposobem na to, 
aby jak najwiêcej us³yszeæ, by³o uczestniczenie 
ma³ymi grupkami w dyskusjach, i potem wymiana 
informacji.

Osobiœcie uda³o mi siê „zaliczyæ” (przy tych 
ograniczeniach czasowych wydaje mi siê, ¿e i tak du¿o) 

panel dyskusyjny na temat: „UE a Rosja: nowe 
spojrzenie na zagadnienie zbli¿enia”. Paneliœci, wœród 
których m. in. Fedor Lukiyanow - redaktor naczelny 
czasopisma „Rosja w polityce globalnej” czy Valentin 
Fyodorow - Zastêpca Dyrektora Instytutu Europy 
RAN, mówili, ¿e nowe realia ekonomiczne s¹ 
wyzwaniem dla narodowego rozwoju, ¿e proces 
integracji UE i Rosji toruje sobie drogê na dole, na 
poziomie biznesu i regionów, a to za ma³o. Konieczna 
jest zmiana politycznego myœlenia, ale to s¹, 
przynajmniej na razie, tylko pobo¿ne ¿yczenia 
dyskutantów.

Nastêpnie uczestniczy³am w dwóch bardzo 
ciekawych spotkaniach w Pijalni Mieczys³aw. 
Pierwsze na temat „PR (public relations), reklama i 
wartoœci”, którego moderatorem by³ Byron Nasher z 
USA - Cz³onek Zarz¹du Miêdzynarodowego Forum 
Komunikacji, drugie zajmowa³o siê islamem w Rosji, 
na Kaukazie i w Azji. Najciekawsze, wg mojej oceny, 
segmenty tego panelu to te mówi¹ce o islamie na tle 
„pomarañczowej rewolucji”, osobliwoœciach 
religijnego radykalizmu na Kaukazie i w Azji 
Œrodkowej (konflikt w Czeczenii, niestabilnoœæ w 
Dagestanie, starcia w Andi¿anie) oraz ten próbuj¹cy 
znaleŸæ podobieñstwa i ró¿nice w islamie w Rosji i 
Europie.

Pijalnia G³ówna pêka³a w szwach podczas sesji 
plenarnej prowadzonej przez W³odzimierza 

Komisji Bud¿etowej Parlamentu Europejskiego.

Temat bardzo wa¿ny dla zainteresowanych krajów, 
wzbudzi³ ¿yw¹ dyskusjê licznie przyby³ych na tê sesjê 
ich przedstawicieli oraz dziennikarzy zajmuj¹cych siê 
problematyk¹ ekonomiczn¹. Wszak kszta³t przysz³oœci 
nastêpnych pokoleñ mo¿e zale¿eæ od dzisiejszych 
rozwi¹zañ!

mgr Zofia Mróz

Cz³onek Stowarzyszenia SUTW 

Sekcji Spo³eczno-Ekonomicznej

Fot.: Juliusz Jaroñczyk

Fot.: Antoni £opuch

Fot.: Antoni £opuch
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S³uchacze SUTW obok pomnika Nikifora
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dyskusyjnych w 9 salach oraz sesjê plenarn¹ w Pijalni 
G³ównej. By³o w czym wybieraæ. Grupa podzieli³a siê 
na liczne podgrupy wed³ug zainteresowañ. Spotkañ 
by³o zbyt du¿o, bym mog³a uczestniczyæ we 
wszystkich, które mnie interesowa³y. 

Na pocz¹tek wybra³am dyskusjê panelow¹ 
„Makroekonomiczne konsekwencje procesów 
demograficznych (sytuacja w rejonie Europy 
Œrodkowo-Wschodniej)” w Sali Marmurowej Nowego 
Domu Zdrojowego.

Moderatorem panelu by³ Stanis³aw Kluza, G³ówny 
Ekonomista BG¯ S.A., a panelistami: Janina JóŸwiak - 
Kierownik Instytutu Szko³y G³ównej Handlowej, 
Mikhail Matovnikov - Dyrektor Generalny Interfax 
Center for Economic Analysis oraz Ronald 
Schoemaeckers - Dyrektor Naukowy Centrum Badania 
Ludnoœci i Rodziny z Belgii.

Ze wzglêdu na wielojêzycznoœæ panelistów niezbêdne 
okaza³o siê skorzystanie z elektronicznego 
wyposa¿enia przekazuj¹cego t³umaczenie ich 
wypowiedzi na jêzyk polski.

W ciekawej dyskusji na temat negatywnych 
konsekwencji regresu demograficznego w Polsce 
wzi¹³ udzia³ by³y wicepremier RP Jerzy Hausner.

Nastêpnie wybra³am siê na uroczystoœæ 
ods³oniêcia pomnika s³ynnego malarza prymitywisty 
(wywodz¹cego siê ze spo³ecznoœci £emkowskiej) 
Krynickiego Nikifora, który zosta³ usytuowany przy 
wejœciu na deptak z Pijalni¹ Jana w tle. RzeŸbê artysty 
siedz¹cego na murku z pêdzlem w rêce (obok niego 
jego wierny przyjaciel - pies Ha³ka) ods³oni³ prezydent 
RP Aleksander Kwaœniewski w obecnoœci m. in. 
prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa.

Tu ju¿ prawie namacalnie poczu³am muœniêcie „wiatru 
historii”.

W samo po³udnie rozpoczê³a siê sesja plenarna 
na temat „Europejskie wyzwania: model i granice 
Europy”, której moderatorem by³ W³odzimierz 
Cimoszewicz - marsza³ek Sejmu RP, a panelistami: 
Valdas Adamkus - prezydent Republiki Litewskiej, 
Aleksander Kwaœniewski - prezydent RP oraz Hanna 
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mediów. My (wszyscy) te¿ w niej uczestniczyliœmy.

Na zakoñczenie pe³nego wra¿eñ dnia wybra³am 
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Europy RAN, a panelistami znawcy problematyki z 
pañstw tego rejonu.
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czestniczê z grup¹ s³uchaczy S¹deckiego UUniwersytetu Trzeciego Wieku w ostatnim 
panelu dyskusyjnym tegorocznego Forum 
Ekonomicznego odbywaj¹cego siê w Sali Balowej 
Starego Domu Zdrojowego.

Temat: „Nowe instrumenty finansowe polityki 
zagranicznej Unii Europejskiej”.

Moderator Janusz Lewandowski - przewodnicz¹cy 
Komisji Bud¿etowej Parlamentu Europejskiego - 
proponuje prowadzenie dyskusji w jêzyku angielskim. 
Korzystamy z t³umaczeñ symultanicznych.

Swobodnie przedstawia nowe propozycje dla 
zainteresowanych krajów s¹siedzkich i kandydatów z 
Europy Œrodkowo-Wschodniej polegaj¹ce na 
radykalnym uproszczeniu systemu dotychczas 
opieraj¹cego siê na szerokiej gamie instrumentów 
finansowych do trzech narzêdzi geograficznych i 
trzech tematycznych.

Wypowiadaj¹ siê równie¿ paneliœci: Elmar Brok - 
przewodnicz¹cy Komisji Spraw Zagranicznych 
Parlamentu Europejskiego i László Surján - cz³onek 

WRA¯ENIA, ODCZUCIA I SPOSTRZE¯ENIA 
S£UCHACZEK SUTW UCZESTNICZ¥CYCH W XV FORUM 

-EKONOMICZNYM W KRYNICY ZDROJU

y,  S³uchacze S¹deckiego MUniwersytetu Trzeciego 
W i e k u ,  b y l i œ m y  g o œ æ m i  
polskiego Davos, którym to 
mianem media okreœlaj¹ nasz¹ 
Krynicê-Zdrój, gdzie od wielu 
lat jest organizowane Forum 
Ekonomiczne.

W  t e g o r o c z n y m  F o r u m  
uczestniczy³o blisko 1700 goœci 

z 40 krajów Ameryki, Europy i Azji. Byli wœród nich 
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bliskie s¹ problemy bêd¹ce tematami dyskusji 
panelowych krynickiego Forum. Tak wiêc w sile 30 
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Œrodkowej (konflikt w Czeczenii, niestabilnoœæ w 
Dagestanie, starcia w Andi¿anie) oraz ten próbuj¹cy 
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Pijalnia G³ówna pêka³a w szwach podczas sesji 
plenarnej prowadzonej przez W³odzimierza 

Komisji Bud¿etowej Parlamentu Europejskiego.

Temat bardzo wa¿ny dla zainteresowanych krajów, 
wzbudzi³ ¿yw¹ dyskusjê licznie przyby³ych na tê sesjê 
ich przedstawicieli oraz dziennikarzy zajmuj¹cych siê 
problematyk¹ ekonomiczn¹. Wszak kszta³t przysz³oœci 
nastêpnych pokoleñ mo¿e zale¿eæ od dzisiejszych 
rozwi¹zañ!

mgr Zofia Mróz

Cz³onek Stowarzyszenia SUTW 

Sekcji Spo³eczno-Ekonomicznej

Fot.: Juliusz Jaroñczyk

Fot.: Antoni £opuch
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S³uchacze SUTW obok pomnika Nikifora



ró¿nymi urzêdami, urzêdnikami oraz przepisami prawa 
w codziennym ¿yciu. Do dyskusji zostali zaproszeni 
przebywaj¹cy na pielgrzymce w Pasierbcu œwie¿o 
wyœwiêceni kap³ani z Diecezji Radomskiej. Wymiana 
pogl¹dów miêdzy m³odymi, wykszta³conymi ksiê¿mi, 
a s³uchaczami SUTW by³a bardzo owocna i 
interesuj¹ca.

Uczestniczyliœmy równie¿ w nabo¿eñstwie 
prowadzonym przez proboszcza Parafii, a zarazem 
kustosza Bazyliki - ks. J. Waœniowskiego. 
Nabo¿eñstwo to rozpoczyna siê w koœciele, sk¹d 
wyrusza procesja wokó³ koœcio³a, gdzie s¹ Stacje 
Dró¿ek Maryjnych. Œpiew liturgii p¹tniczej i pieœni ku 
czci Matki Bo¿ej ubogaca parafialna orkiestra.

Przeszliœmy równie¿ Œcie¿kami Drogi 
Krzy¿owej, wybudowanej z kamienia na obszarze 
kilkuset metrów w kierunku p³n.-zach. od Bazyliki.

Z Pasierbca mo¿na równie¿ szlakami 
turystycznymi wybraæ siê na wycieczkê i zdobyæ 
okalaj¹ce kotlinê szczyty gór.

Widoki ogl¹dane z Góry Pasierbieckiej oraz 
szczególna atmosfera tej ma³ej wioski, do której 
œci¹gaj¹ pielgrzymi z kraju i z zagranicy, pozwoli³a 
nam poczuæ siê tam wyj¹tkowo.

Wies³awa Misterka
Cz³onek Komisji Rewizyjnej SUTW

Opiekun Sekcji Spo³eczno-Ekonomicznej
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emat panelu dyskusyjnego: T„ M a k r o e k o n o m i c z n e  
k o n s e k w e n c j e  p r o c e s ó w  
demograficznych (sytuacja w 
regionie Europy Œrodkowo-
Wschodniej)”.

Moderator: 

•    Stanis³aw Kluza - G³ówny 
Ekonomista BG¯ S.A.

paneliœci:

• Janina JóŸwiak - Kierownik Instytutu, Szko³a 
G³ówna Handlowa,

• Mikhai³ Matovnikow - Dyrektor Generalny, 
Interfax Center for Economic Analysis, Rosja,

• Ronald Schoemaeckers - Dyrektor Naukowy, 
Centrum Badania Ludnoœci i Rodziny, Belgia.

Wprowadzenia  do  dyskus j i  dokona ³  
przedstawiciel Belgii. Prelegent na podstawie danych 
demograficznych stwierdzi³, ¿e 11% populacji w 
Europie w roku 1995 stanowili ludzie maj¹cy ponad 60 
lat ¿ycia. W zwi¹zku z czym rosn¹ wydatki publiczne 
na ochronê zdrowia. Zdaniem mówcy ceny leków 
winny byæ ni¿sze, a lekarze powinni wypisywaæ tylko 
te leki, które s¹ potrzebne pacjentom w danym okresie 
leczenia, a nie na zapas. 

Pani prof. Janina JóŸwiak wskaza³a, ¿e regres 
demograficzny zosta³ zapocz¹tkowany w Polsce i w 
ca³ym regionie Europy Œrodkowej i Wschodniej wraz z 

transformacj¹ systemow¹. Jego negatywne 
konsekwencje zaczn¹ uwidaczniaæ siê w gospodarce i 
procesach spo³ecznych z oko³o 20-letnim 
opóŸnieniem. Szacunkowo mo¿na przyj¹æ, ¿e faza 
skutków nadejdzie oko³o 2010 roku. Negatywne 
konsekwencje procesów demograficznych bêd¹ 
widoczne zarówno w obszarze stabilnoœci finansów 
publicznych, jak i rozwoju gospodarczego krajów.

Przedstawiciel Rosji w swoim wyst¹pieniu 
zaznaczy³, ¿e zosta³ prze³amany spadek urodzin w jego 
kraju.

Uwa¿am, ¿e udzia³ w panelu dyskusyjnym by³ 
bardzo interesuj¹cy nie tylko dla mnie, ale i innych 
S³uchaczy SUTW – uczestników panelu. Informacje 
uzyskane wzbogaci³y nasz¹ wiedzê z zakresu procesów 
demograficznych równie¿ w odniesieniu do 
spo³eczeñstwa naszego kraju.

mgr Zyta Biliñska

Cz³onek Komisji Rewizyjnej SUTW

rawa obywatela i obowi¹zki urzêdu i urzêdnika” Poraz „Kontakt obywatela z urzêdem” to tematy, 
które zosta³y omówione na wyk³adach dla s³uchaczy I 
roku Sekcji Spo³eczno-Ekonomicznej SUTW. 
Przewodnikiem po „œcie¿kach” wydeptywanych 
podczas za³atwiania ró¿nych spraw w urzêdach by³ 
prowadz¹cy cykl wyk³adów dr Janusz Pater - 
wyk³adowca PWSZ w Nowym S¹czu.

Na ostatnim spotkaniu w czerwcu br. 
postanowiliœmy zorganizowaæ podsumowanie wiedzy 
na tzw. „sesji wyjazdowej”. Zaproponowa³am  
dwudniowy wyjazd do Pasierbca, który le¿y w 
górzystym terenie Beskidu Wyspowego miêdzy 
Wa³ow¹ Gór¹ a Gór¹ Pasierbieck¹, w odleg³oœci ok. 6 
km od Limanowej.

I tak w dniach 18 i 19 czerwca 2005 r. grupa 
s³uchaczy Sekcji Spo³eczno-Ekonomicznej wyjecha³a 
do Pasierbca. Zaproszenie przyj¹³ równie¿ dr Janusz 
Pater.

Wiêkszoœæ uczestników by³a zaskoczona, ¿e w 
odleg³oœci oko³o dwudziestu kilku kilometrów od 
Nowego S¹cza znajduj¹ siê tak piêkne i ciekawe 
miejsca.

Jad¹c do Pasierbca przez Wysokie i Limanow¹, 
mieliœmy okazjê ogl¹daæ przepiêkne widoki: panoramê 
Nowego S¹cza, góry Beskidu S¹deckiego, oœnie¿one 
szczyty Tatr, malownicze góry Beskidu Wyspowego. 
Wkrótce przybyliœmy na szczyt Góry Pasierbieckiej 
(768 m.n.p.m). Tam, wœród soczystej zieleni lasów, 
zbudowano Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia, 
plebaniê i dom pielgrzyma, gdzie mieliœmy zamówione 
miejsca noclegowe. W tym okaza³ym budynku 
mieszcz¹ siê pokoje dla goœci, sale dla pielgrzymów, 
sale wyk³adowe. Zostaliœmy zaskoczeni równie¿ 
smacznymi posi³kami - sernik i jab³ecznik pieczony w 
prawdziwym piecu opalanym drewnem, smaczny, ¿e 
„palce lizaæ”.

Podczas wyjazdu zrealizowaliœmy nasz 
podstawowy cel, tj. spotkaliœmy siê ca³¹ grup¹ w sali 
wyk³adowej, gdzie w luŸnych dyskusjach pod 
przewodnictwem dr Janusza Patera podsumowaliœmy 
nasz¹ wiedzê o prawach obywatela w zetkniêciu z 

REFLEKSJE Z WYCIECZKI DO PASIERBCA 
Cimoszewicza, pt. „Europejskie wyzwania: model i 
granice Europy”. Lista dyskutantów by³a imponuj¹ca. 
Dwóch prezydentów, Aleksander Kwaœniewski i 
Valdas Adamkus, bo trzeciego, Wiktora Juszczenki 
zabrak³o z wiadomych przyczyn, pani Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, której wypowiedŸ wprawi³a w 
konsternacjê nie tylko dyskutantów, ale tak¿e ca³¹ salê 
s³uchaczy oraz znakomity Leopold Unger, publicysta, 

„rasowy dziennikarz”, który z wielk¹ swad¹, 
niezwyk³ym poczuciem humoru i do tego piêkn¹ 
polszczyzn¹, mimo przebywania od wielu lat poza 
krajem, zripostowa³ wszystkie wypowiedzi 
poprzedników, pozostawiaj¹c nam wszystkim nadziejê 
na lepsze, wspólne jutro.

mgr El¿bieta Pyszczak

Sekretarz Zarz¹du SUTW

Fot.: Krystyna S³aby

Uczestnicy wycieczki na schodach nowego koœcio³a w Pasierbcu

„
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Na ostatnim spotkaniu w czerwcu br. 
postanowiliœmy zorganizowaæ podsumowanie wiedzy 
na tzw. „sesji wyjazdowej”. Zaproponowa³am  
dwudniowy wyjazd do Pasierbca, który le¿y w 
górzystym terenie Beskidu Wyspowego miêdzy 
Wa³ow¹ Gór¹ a Gór¹ Pasierbieck¹, w odleg³oœci ok. 6 
km od Limanowej.

I tak w dniach 18 i 19 czerwca 2005 r. grupa 
s³uchaczy Sekcji Spo³eczno-Ekonomicznej wyjecha³a 
do Pasierbca. Zaproszenie przyj¹³ równie¿ dr Janusz 
Pater.

Wiêkszoœæ uczestników by³a zaskoczona, ¿e w 
odleg³oœci oko³o dwudziestu kilku kilometrów od 
Nowego S¹cza znajduj¹ siê tak piêkne i ciekawe 
miejsca.

Jad¹c do Pasierbca przez Wysokie i Limanow¹, 
mieliœmy okazjê ogl¹daæ przepiêkne widoki: panoramê 
Nowego S¹cza, góry Beskidu S¹deckiego, oœnie¿one 
szczyty Tatr, malownicze góry Beskidu Wyspowego. 
Wkrótce przybyliœmy na szczyt Góry Pasierbieckiej 
(768 m.n.p.m). Tam, wœród soczystej zieleni lasów, 
zbudowano Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia, 
plebaniê i dom pielgrzyma, gdzie mieliœmy zamówione 
miejsca noclegowe. W tym okaza³ym budynku 
mieszcz¹ siê pokoje dla goœci, sale dla pielgrzymów, 
sale wyk³adowe. Zostaliœmy zaskoczeni równie¿ 
smacznymi posi³kami - sernik i jab³ecznik pieczony w 
prawdziwym piecu opalanym drewnem, smaczny, ¿e 
„palce lizaæ”.

Podczas wyjazdu zrealizowaliœmy nasz 
podstawowy cel, tj. spotkaliœmy siê ca³¹ grup¹ w sali 
wyk³adowej, gdzie w luŸnych dyskusjach pod 
przewodnictwem dr Janusza Patera podsumowaliœmy 
nasz¹ wiedzê o prawach obywatela w zetkniêciu z 

REFLEKSJE Z WYCIECZKI DO PASIERBCA 
Cimoszewicza, pt. „Europejskie wyzwania: model i 
granice Europy”. Lista dyskutantów by³a imponuj¹ca. 
Dwóch prezydentów, Aleksander Kwaœniewski i 
Valdas Adamkus, bo trzeciego, Wiktora Juszczenki 
zabrak³o z wiadomych przyczyn, pani Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, której wypowiedŸ wprawi³a w 
konsternacjê nie tylko dyskutantów, ale tak¿e ca³¹ salê 
s³uchaczy oraz znakomity Leopold Unger, publicysta, 

„rasowy dziennikarz”, który z wielk¹ swad¹, 
niezwyk³ym poczuciem humoru i do tego piêkn¹ 
polszczyzn¹, mimo przebywania od wielu lat poza 
krajem, zripostowa³ wszystkie wypowiedzi 
poprzedników, pozostawiaj¹c nam wszystkim nadziejê 
na lepsze, wspólne jutro.

mgr El¿bieta Pyszczak

Sekretarz Zarz¹du SUTW

Fot.: Krystyna S³aby

Uczestnicy wycieczki na schodach nowego koœcio³a w Pasierbcu

„

Fot.: Juliusz JaroñczykFot.: Juliusz JaroñczykFot.: Juliusz Jaroñczyk
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WNIOSKI

1. Istniej¹ olbrzymie dysproporcje miêdzy 
mo¿liwoœciami finansowania dróg pomiêdzy 
szczeblem krajowym i wojewódzkim, a 
powiatowym i gminnym. Rz¹d winien 
zweryfikowaæ stanowisko w sprawie udzia³u 
bud¿etów tych samorz¹dów we wp³ywach z 
poszczególnych rodzajów podatków.

2. Maj¹c na uwadze aktualne zad³u¿enie 
samorz¹dów powiatowych i gminnych, 
mo¿liwoœci wykorzystania wiêkszych funduszy 
unijnych na dofinansowanie inwestycji na 
drogach powiatowych i gminnych bêd¹ siê 
zmniejszaæ, wobec braku mo¿liwoœci 
zasadniczego zwiêkszenia dochodów w³asnych. 
Mo¿liwoœci te mog¹ jeszcze bardziej zostaæ 
ograniczone, je¿eli podatek VAT nie bêdzie 
kosztem kwalifikowanym, co spowoduje, ¿e 
obci¹¿enie z tego tytu³u spadnie na 
beneficjentów (w tym samorz¹dy powiatowe).

3. Mo¿e okazaæ siê, ¿e w nastêpnych latach przy 
zdecydowanej poprawie stanu dróg krajowych i 
wojewódzkich, mo¿liwoœci funkcjonowania 
transportu samochodowego skoñcz¹ siê na tym 
szczeblu, bowiem wci¹¿ pogarszaj¹cy siê stan 
dróg powiatowych nie zapewni sprawnych 
po³¹czeñ miêdzy drogami krajowymi i 
wojewódzkimi, a powiatowymi i w efekcie 
ograniczy dostêp do poszczególnych 
miejscowoœci, obszarów turystycznych czy 
wa¿nych oœrodków gospodarczych.

4. Rozwa¿enia wymaga sprawa przeznaczenia 
Krajowego Funduszu Drogowego nie tylko na 
drogi krajowe, lecz m. in. powiatowe (maj¹c na 
uwadze, ¿e stanowi¹ go wp³ywy z op³aty 
paliwowej ponoszone przez wszystkich 
posiadaczy samochodów, a wiêc tak¿e przez 
tych, którzy korzystaj¹ z dróg samorz¹dowych, 
w tym powiatowych i gminnych). Zagro¿eniem 
dla finansowania drogownictwa s¹ zamiary 
przeznaczenia czêœci odpisów na finansowanie 
kolei.

5. Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007-2013 
zak³adaj¹c do 2013 r. wzrost liczby 
samochodów od 28 do 39%, przewozów 
³adunków transportem samochodowym o 19-35 
%, pomija (w³aœciwie „nie zauwa¿a”) sprawy 
rozwoju dróg na szczeblu powiatowym i 
gminnym, jak gdyby skutek tego wzrostu nie 
obejmowa³ tych dróg, których stan pod 
wzglêdem warunków bezpieczeñstwa i 
przepustowoœci nie odpowiada nawet 
dzisiejszemu poziomowi motoryzacji.

6. Redukcja wypadków i ofiar œmiertelnych wg 
„Strategii” ogranicza siê tylko do finansowania 
przedsiêwziêæ wy³¹cznie na drogach krajowych 

i wojewódzkich, podczas gdy wg danych 
Policji, przesz³o 50% wypadków drogowych ma 
miejsce na drogach powiatowych i gminnych.

Ogólnie nale¿y stwierdziæ, ¿e w Strategii 
Rozwoju Transportu na lata 2007-2013 ca³kowicie 
pominiêto mo¿liwoœci wiêkszego finansowania dróg 
powiatowych i gminnych oraz rozwi¹zania 
wp³ywaj¹ce na wzrost dochodów finansowych 
jednostek samorz¹dowych, z których mo¿liwe by³oby 
uzyskanie dodatkowych œrodków finansowych na 
drogi.

Edukacja

olejnym istnym obszarem dzia³añ samorz¹dów Kgminnych i powiatowych jest rozwój bazy 
oœwiatowej i edukacji. Ma to szczególne znaczenie dla 
przysz³ego rynku pracy, którego struktura zale¿eæ 
bêdzie od przygotowania zasobów ludzkich i ci¹g³ego 
podnoszenia wiedzy. Postuluje siê:

• odst¹pienie od ogólnopolskich przetargów na 
szkolne pracownie komputerowe. Kurator 
oœwiaty winien wytypowaæ szko³y, które winny 
o t r z y m a æ  p r a c o w n i ê ,  a  s a m o r z ¹ d y  
p r z e p r o w a d z ¹  p r z e t a r g  p o d  k ¹ t e m  
otrzymywanej na ten cel dotacji (jeszcze nie 
rozstrzygniêto centralnego przetargu na dostawê 
pracowni na 2004 r.);

• uproszczenie procedur rozliczania stypendiów z 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na 
wyrównanie szans, dla uczniów szkó³ 
ponadgimnazjalnych. Powiaty winny mieæ 
zaliczki œrodków na stypendia, z których siê 
rozliczaj¹ po przyjêciu rachunków. Dziœ ubogi 
rodzic kredytuje fundusz stypendialny;

• wpisanie do Ustawy o Systemie Oœwiaty 
Zespo³ów Szkó³ Ponadgimnazjalnych jako 
jednego z typów placówek oœwiatowych. Dziœ 
zatrudnienie nauczyciela w zespole szkó³ jest 
niemo¿liwe;

• odst¹pienie od ustalania przez Ministra Edukacji 
œredniej p³acy nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego. Minister ustala 
p³acê zasadnicz¹ i to, plus dodatki, winno 
kszta³towaæ œredni¹ p³acê nauczyciela;

• nale¿y przywróciæ obowi¹zek Ministra do 
ustalania standardów zatrudnienia w oœwiacie. 
Dziœ, po wycofaniu tego zapisu z Karty 
Nauczyciela, nie wiadomo jaka jest podstawa 
naliczania subwencji oœwiatowej, a samorz¹dy 
maj¹ trudnoœci z odniesieniem swej polityki 
oœwiatowej do standardów przyjêtych przez 
Pañstwo;

• szko³y niepubliczne winny byæ zobowi¹zane do 
wydawania œrodków otrzymywanych z dotacji 

 tej czêœci przedstawione zostan¹ za³o¿enia Wstrategii, zadania kierunkowe, propozycje 
zmian uwarunkowañ prawnych i wsparcia inicjatyw. 
Urzeczywistnianie wizji rozwoju powiatu mo¿e 
nast¹piæ tylko si³¹ jego mieszkañców - szczególna jest 
rola wszystkich grup spo³ecznych uczestnicz¹cych w 
procesie programowania. 

Infrastruktura drogowa

ednym z g³ównych zadañ samorz¹dów gminnych i Jpowiatowych jest utrzymanie i modernizacja sieci 
drogowej. Zadanie to nie znajduje prze³o¿enia w 
œrodkach finansowych przeznaczanych na ten cel. 
Samorz¹dy s¹ zmuszone do poszukiwania œrodków 
pozabud¿etowych.

Powiat nowos¹decki zarz¹dza sieci¹ drogow¹ o 
d³ugoœci 520,075 km (24,391 km dróg w granicach 
administracyjnych miast oraz 495,679 km dróg poza 
granicami administracyjnymi miast), z tego 495,55 km 
to drogi o nawierzchni bitumicznej, 4,197 km o 
nawierzchni t³uczniowej, 19,244 km o nawierzchni 
gruntowej, 1,084 km o nawierzchni brukowej. Na nich 
znajduj¹ siê 174 mosty i blisko 2 tys. przepustów, w 
tym 132 przepusty o œrednicy powy¿ej 1500 mm.

Wiêkszoœæ dróg zosta³a wybudowana przed 
1980 r. w zwi¹zku z czym ich stan zagra¿a 
przerwaniem ci¹g³oœci komunikacji. Dla doraŸnej 
poprawy stanu dróg oraz utrzymania ich przejezdnoœci 
niezbêdne jest niezw³oczne wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej na d³ugoœci co najmniej 190 
km dróg - koszt oko³o 50 mln z³. Od pocz¹tku istnienia 
powiatu wykonano ponad 52 km nowych nawierzchni 
bitumicznych.

Na ogóln¹ liczbê 174 mostów do ca³kowitej 
przebudowy kwalifikuje siê 31 obiektów, w tym 12 
nale¿a³oby niezw³ocznie wy³¹czyæ z eksploatacji, 
bowiem ich stan techniczny zagra¿a za³amaniu siê 
drewnianych konstrukcji. W latach 1999-2005 
odbudowano lub przebudowano 16 mostów o 
konstrukcji ¿elbetowej  m. in. w Barcicach, 2 mosty w 
Przydonicy, Naszacowicach, Brzynie, 2 mosty w 
Lipnicy Wielkiej oraz 3 mosty w Tyliczu.

PLANY SAMORZ¥DÓW S¥DECKICH 

NA RZECZ MIESZKAÑCÓW

G£ÓWNE ZA£O¯ENIA STRATEGII ROZWOJU 

POWIATU NOWOS¥DECKIEGO NA LATA 2006-2013

Roczne potrzeby na poprawê odwodnienia dróg, 
tj. przebudowê i remont przepustów, utrzymanie 
rowów przydro¿nych oraz na uzupe³nienie znaków 
drogowych i monta¿ barier energoch³onnych na 
skarpach nasypów przekraczaj¹ 1,5 mln z³ wobec 
przeznaczanych na ten cel 150 tys. z³ w chwili obecnej.

K o s z t  z i m o w e g o  u t r z y m a n i a  d r ó g  
powiatowych, mimo nie zmienianych standardów 
kszta³towa³ siê od oko³o 0,8 mln z³ w sezonie 
1999/2000 do 2,3 mln z³ w latach 2004/2005, a zakres i 
stopieñ tych prac nie zaspakaja potrzeb i oczekiwañ 
mieszkañców. Przeznaczenie na ten cel w sezonie 
zimowym kwoty 4 mln z³ pozwoli³oby na w³aœciwe 
zimowe utrzymanie dróg.

Dla porównania, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad zarz¹dza sieci¹ drogow¹ o 
d³ugoœci 874,6 km na terenie województwa 
ma³opolskiego (w tym na terenie powiatu 
nowos¹deckiego 96,9 km) i dysponuje na ten cel kwot¹ 
619 mln z³, a Zarz¹d Dróg Wojewódzkich zarz¹dza 
drogami wojewódzkimi o d³ugoœci 1 362,5 km na 
terenie województwa ma³opolskiego (w tym na terenie 
powiatu 117,4 km) i dysponuje na ten cel kwot¹ 186,3 
mln z³.

Fot.: Bo¿ena Szymañska

Starosta Nowos¹decki Jan Golonka
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WNIOSKI

1. Istniej¹ olbrzymie dysproporcje miêdzy 
mo¿liwoœciami finansowania dróg pomiêdzy 
szczeblem krajowym i wojewódzkim, a 
powiatowym i gminnym. Rz¹d winien 
zweryfikowaæ stanowisko w sprawie udzia³u 
bud¿etów tych samorz¹dów we wp³ywach z 
poszczególnych rodzajów podatków.

2. Maj¹c na uwadze aktualne zad³u¿enie 
samorz¹dów powiatowych i gminnych, 
mo¿liwoœci wykorzystania wiêkszych funduszy 
unijnych na dofinansowanie inwestycji na 
drogach powiatowych i gminnych bêd¹ siê 
zmniejszaæ, wobec braku mo¿liwoœci 
zasadniczego zwiêkszenia dochodów w³asnych. 
Mo¿liwoœci te mog¹ jeszcze bardziej zostaæ 
ograniczone, je¿eli podatek VAT nie bêdzie 
kosztem kwalifikowanym, co spowoduje, ¿e 
obci¹¿enie z tego tytu³u spadnie na 
beneficjentów (w tym samorz¹dy powiatowe).

3. Mo¿e okazaæ siê, ¿e w nastêpnych latach przy 
zdecydowanej poprawie stanu dróg krajowych i 
wojewódzkich, mo¿liwoœci funkcjonowania 
transportu samochodowego skoñcz¹ siê na tym 
szczeblu, bowiem wci¹¿ pogarszaj¹cy siê stan 
dróg powiatowych nie zapewni sprawnych 
po³¹czeñ miêdzy drogami krajowymi i 
wojewódzkimi, a powiatowymi i w efekcie 
ograniczy dostêp do poszczególnych 
miejscowoœci, obszarów turystycznych czy 
wa¿nych oœrodków gospodarczych.

4. Rozwa¿enia wymaga sprawa przeznaczenia 
Krajowego Funduszu Drogowego nie tylko na 
drogi krajowe, lecz m. in. powiatowe (maj¹c na 
uwadze, ¿e stanowi¹ go wp³ywy z op³aty 
paliwowej ponoszone przez wszystkich 
posiadaczy samochodów, a wiêc tak¿e przez 
tych, którzy korzystaj¹ z dróg samorz¹dowych, 
w tym powiatowych i gminnych). Zagro¿eniem 
dla finansowania drogownictwa s¹ zamiary 
przeznaczenia czêœci odpisów na finansowanie 
kolei.

5. Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007-2013 
zak³adaj¹c do 2013 r. wzrost liczby 
samochodów od 28 do 39%, przewozów 
³adunków transportem samochodowym o 19-35 
%, pomija (w³aœciwie „nie zauwa¿a”) sprawy 
rozwoju dróg na szczeblu powiatowym i 
gminnym, jak gdyby skutek tego wzrostu nie 
obejmowa³ tych dróg, których stan pod 
wzglêdem warunków bezpieczeñstwa i 
przepustowoœci nie odpowiada nawet 
dzisiejszemu poziomowi motoryzacji.

6. Redukcja wypadków i ofiar œmiertelnych wg 
„Strategii” ogranicza siê tylko do finansowania 
przedsiêwziêæ wy³¹cznie na drogach krajowych 

i wojewódzkich, podczas gdy wg danych 
Policji, przesz³o 50% wypadków drogowych ma 
miejsce na drogach powiatowych i gminnych.

Ogólnie nale¿y stwierdziæ, ¿e w Strategii 
Rozwoju Transportu na lata 2007-2013 ca³kowicie 
pominiêto mo¿liwoœci wiêkszego finansowania dróg 
powiatowych i gminnych oraz rozwi¹zania 
wp³ywaj¹ce na wzrost dochodów finansowych 
jednostek samorz¹dowych, z których mo¿liwe by³oby 
uzyskanie dodatkowych œrodków finansowych na 
drogi.

Edukacja

olejnym istnym obszarem dzia³añ samorz¹dów Kgminnych i powiatowych jest rozwój bazy 
oœwiatowej i edukacji. Ma to szczególne znaczenie dla 
przysz³ego rynku pracy, którego struktura zale¿eæ 
bêdzie od przygotowania zasobów ludzkich i ci¹g³ego 
podnoszenia wiedzy. Postuluje siê:

• odst¹pienie od ogólnopolskich przetargów na 
szkolne pracownie komputerowe. Kurator 
oœwiaty winien wytypowaæ szko³y, które winny 
o t r z y m a æ  p r a c o w n i ê ,  a  s a m o r z ¹ d y  
p r z e p r o w a d z ¹  p r z e t a r g  p o d  k ¹ t e m  
otrzymywanej na ten cel dotacji (jeszcze nie 
rozstrzygniêto centralnego przetargu na dostawê 
pracowni na 2004 r.);

• uproszczenie procedur rozliczania stypendiów z 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na 
wyrównanie szans, dla uczniów szkó³ 
ponadgimnazjalnych. Powiaty winny mieæ 
zaliczki œrodków na stypendia, z których siê 
rozliczaj¹ po przyjêciu rachunków. Dziœ ubogi 
rodzic kredytuje fundusz stypendialny;

• wpisanie do Ustawy o Systemie Oœwiaty 
Zespo³ów Szkó³ Ponadgimnazjalnych jako 
jednego z typów placówek oœwiatowych. Dziœ 
zatrudnienie nauczyciela w zespole szkó³ jest 
niemo¿liwe;

• odst¹pienie od ustalania przez Ministra Edukacji 
œredniej p³acy nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego. Minister ustala 
p³acê zasadnicz¹ i to, plus dodatki, winno 
kszta³towaæ œredni¹ p³acê nauczyciela;

• nale¿y przywróciæ obowi¹zek Ministra do 
ustalania standardów zatrudnienia w oœwiacie. 
Dziœ, po wycofaniu tego zapisu z Karty 
Nauczyciela, nie wiadomo jaka jest podstawa 
naliczania subwencji oœwiatowej, a samorz¹dy 
maj¹ trudnoœci z odniesieniem swej polityki 
oœwiatowej do standardów przyjêtych przez 
Pañstwo;

• szko³y niepubliczne winny byæ zobowi¹zane do 
wydawania œrodków otrzymywanych z dotacji 

 tej czêœci przedstawione zostan¹ za³o¿enia Wstrategii, zadania kierunkowe, propozycje 
zmian uwarunkowañ prawnych i wsparcia inicjatyw. 
Urzeczywistnianie wizji rozwoju powiatu mo¿e 
nast¹piæ tylko si³¹ jego mieszkañców - szczególna jest 
rola wszystkich grup spo³ecznych uczestnicz¹cych w 
procesie programowania. 

Infrastruktura drogowa

ednym z g³ównych zadañ samorz¹dów gminnych i Jpowiatowych jest utrzymanie i modernizacja sieci 
drogowej. Zadanie to nie znajduje prze³o¿enia w 
œrodkach finansowych przeznaczanych na ten cel. 
Samorz¹dy s¹ zmuszone do poszukiwania œrodków 
pozabud¿etowych.

Powiat nowos¹decki zarz¹dza sieci¹ drogow¹ o 
d³ugoœci 520,075 km (24,391 km dróg w granicach 
administracyjnych miast oraz 495,679 km dróg poza 
granicami administracyjnymi miast), z tego 495,55 km 
to drogi o nawierzchni bitumicznej, 4,197 km o 
nawierzchni t³uczniowej, 19,244 km o nawierzchni 
gruntowej, 1,084 km o nawierzchni brukowej. Na nich 
znajduj¹ siê 174 mosty i blisko 2 tys. przepustów, w 
tym 132 przepusty o œrednicy powy¿ej 1500 mm.

Wiêkszoœæ dróg zosta³a wybudowana przed 
1980 r. w zwi¹zku z czym ich stan zagra¿a 
przerwaniem ci¹g³oœci komunikacji. Dla doraŸnej 
poprawy stanu dróg oraz utrzymania ich przejezdnoœci 
niezbêdne jest niezw³oczne wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej na d³ugoœci co najmniej 190 
km dróg - koszt oko³o 50 mln z³. Od pocz¹tku istnienia 
powiatu wykonano ponad 52 km nowych nawierzchni 
bitumicznych.

Na ogóln¹ liczbê 174 mostów do ca³kowitej 
przebudowy kwalifikuje siê 31 obiektów, w tym 12 
nale¿a³oby niezw³ocznie wy³¹czyæ z eksploatacji, 
bowiem ich stan techniczny zagra¿a za³amaniu siê 
drewnianych konstrukcji. W latach 1999-2005 
odbudowano lub przebudowano 16 mostów o 
konstrukcji ¿elbetowej  m. in. w Barcicach, 2 mosty w 
Przydonicy, Naszacowicach, Brzynie, 2 mosty w 
Lipnicy Wielkiej oraz 3 mosty w Tyliczu.

PLANY SAMORZ¥DÓW S¥DECKICH 

NA RZECZ MIESZKAÑCÓW

G£ÓWNE ZA£O¯ENIA STRATEGII ROZWOJU 

POWIATU NOWOS¥DECKIEGO NA LATA 2006-2013

Roczne potrzeby na poprawê odwodnienia dróg, 
tj. przebudowê i remont przepustów, utrzymanie 
rowów przydro¿nych oraz na uzupe³nienie znaków 
drogowych i monta¿ barier energoch³onnych na 
skarpach nasypów przekraczaj¹ 1,5 mln z³ wobec 
przeznaczanych na ten cel 150 tys. z³ w chwili obecnej.

K o s z t  z i m o w e g o  u t r z y m a n i a  d r ó g  
powiatowych, mimo nie zmienianych standardów 
kszta³towa³ siê od oko³o 0,8 mln z³ w sezonie 
1999/2000 do 2,3 mln z³ w latach 2004/2005, a zakres i 
stopieñ tych prac nie zaspakaja potrzeb i oczekiwañ 
mieszkañców. Przeznaczenie na ten cel w sezonie 
zimowym kwoty 4 mln z³ pozwoli³oby na w³aœciwe 
zimowe utrzymanie dróg.

Dla porównania, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad zarz¹dza sieci¹ drogow¹ o 
d³ugoœci 874,6 km na terenie województwa 
ma³opolskiego (w tym na terenie powiatu 
nowos¹deckiego 96,9 km) i dysponuje na ten cel kwot¹ 
619 mln z³, a Zarz¹d Dróg Wojewódzkich zarz¹dza 
drogami wojewódzkimi o d³ugoœci 1 362,5 km na 
terenie województwa ma³opolskiego (w tym na terenie 
powiatu 117,4 km) i dysponuje na ten cel kwot¹ 186,3 
mln z³.

Fot.: Bo¿ena Szymañska

Starosta Nowos¹decki Jan Golonka
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tylko na cele edukacyjne. Wydawanie œrodków 
publicznych powinno byæ poddawane kontroli 
ze strony instytucji dotuj¹cej, czyli samorz¹du. 
(Obecnie wydatkowanie œrodków publicznych 
pochodz¹cych z dotacji nie jest poddane ¿adnej 
kontroli);

• szko³y niepubliczne o uprawnieniach szko³y 
publicznej korzystaj¹ w pe³ni ze œrodków 
publicznych w ramach dotacji, dlatego winny 
byæ zobowi¹zane do przestrzegania takich 
samych zasad jak szko³y publiczne (Karta 
Nauczyc ie l a ,  min ima lne  wymagan ia  
programowe itp.).

Walka z bezrobociem 

ezrobocie jest g³ównym problem spo³eczno-Bekonomicznym naszego kraju, a szczególnie 
terenów wiejskich.

Na koniec I po³owy 2005 r. stopa bezrobocia 
wed³ug danych Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w 
Krakowie i Powiatowego Urzêdu Pracy w Nowym 
S¹czu wynosi³a w powiecie nowos¹deckim 26,5%, w 
mieœcie Nowym S¹czu 15,8%, w województwie 
ma³opolskim 14%, w ca³ym kraju 18%.

Nale¿y podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania w celu 
ograniczenia wzrostu bezrobocia oraz aktywizacji 
zawodowej:

• wspieranie rozwoju programów aktywizacji - 
program typu „Owca - plus”;

• wspieranie rozwoju rzemios³a, drobnej 
przedsiêbiorczoœci - sfery us³ug (u³atwienia 
podatkowe, administracyjne);

• wdra¿anie programów u³atwieñ wejœcia na 
rynek pracy dla m³odych, absolwentów, kobiet 
itp. - utworzenie systemu informacyjno-
doradczego dla uczniów, studentów, osób 
bezrobotnych, pracodawców oraz innych osób 
zainteresowanych tematyk¹ edukacji, pracy, 
przedsiêbiorczoœci;

• wspieranie rozwoju oœrodka akademickiego na 
S¹decczyŸnie.

Otoczenie biznesu

a¿nym warunkiem skutecznego i trwa³ego Wrozwoju gospodarczego jest dbanie o lokalne 
otoczenie biznesu. Poœrednia ingerencja mo¿e 
wyzwoliæ dalsze inicjatywy, które bêd¹ oddzia³ywaæ 
pozytywnie na poziom ¿ycia mieszkañców.

Proponowane zadania:

• uruchomienie Parku Przemys³owego na terenie 
powiatu nowos¹deckiego;

• uruchomienie linii kolejowej Pod³ê¿e-
Piekie³ko;

• udro¿n ien ie  s i ec i  d rogowej  -  sz lak  
komunikacyjny Busko-Koszyce-Brzesko-
Nowy S¹cz-Muszynka-przejœcie graniczne, 
po³¹czenie z systemem autostrad A-4 w Polsce i 
D-1 na S³owacji, obwodnice miast, w tym 
Starego i Nowego S¹cza, modernizacja drogi 
Przemyœl-Wadowice;

• usprawnienie zarz¹dzania informacj¹ o 
œrodkach pomocowych dla przedsiêbiorców i 
samorz¹dów;

• utworzenie gie³dy rolnej na terenie powiatu.

Turystyka

stotnym wsparciem dla rozwoju gospodarczego Iniektórych gmin, posiadaj¹cych potencja³ 
turystyczny mo¿e byæ inwestowanie w przemys³ 
turystyczny:

• ujednolicenie systemu zarz¹dzania informacj¹ 
turystyczn¹ (rezerwacje itp.);

• ochrona dziedzictwa kulturowego przy 
z a a n g a ¿ o w a n i u  s e k t o r a  o r g a n i z a c j i  
pozarz¹dowych;

• Centrum Kongresowe w Krynicy-Zdroju;

• realizacja za³o¿eñ „Pere³ Doliny Popradu - 
Strategii Rozwoju Zintegrowanego Produktu 
Turystycznego 6 Gmin ...”.

Ekologia

ozwój spo³eczno-ekonomiczny winien iœæ w Rparze z trosk¹ o zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych:

• utworzenie powiatowego wysypiska i utylizacji 
odpadów;

• realizacja programów w zakresie ochrony 
œrodowiska i zrównowa¿onego rozwoju.

Materia³ zosta³ przygotowany przez Zespó³ ds. 
Œrodków Pomocowych i Rozwoju Lokalnego 
Starostwa Powiatowego w Nowym S¹czu.

INFORMACJA O STRATEGII ROZWOJU MIASTA NOWEGO
S¥CZA NA LATA 2004-2013

Poni¿ej prezentujemy wybrane fragmenty 
wydawnictwa Urzêdu Miasta Nowego S¹cza 
„Strategia Rozwoju Miasta Nowego S¹cza na lata 
2004-2013”, któr¹ przygotowa³ zespó³ w sk³adzie: 
Edyta Brongiel, Agnieszka Piotrowska, Jerzy Leœniak, 
Roman Porêbski oraz S³awomir Sikora.

u¿ przed wejœciem Polski do Unii Europejskiej, 27 Tkwietnia 2004 r., Rada Miasta uchwali³a Strategiê 
Rozwoju Nowego S¹cza na lata 2004-2013 - dokument 
niezwykle wa¿ny dla harmonijnego rozwoju miasta.

Projekt Strategii poddany by³ publicznej 
konsultacji i ocenie autorytetów naukowych. 
Poprzedzi³a je wielomiesiêczna praca grupy 
specjalistów oraz czterech zespo³ów problemowych, 
z³o¿onych z przedstawicieli samorz¹du, instytucji i 
urzêdów zajmuj¹cych siê przedsiêbiorczoœci¹, 
komunikacj¹, ochron¹ œrodowiska, bezpieczeñstwem 
(publicznym, zdrowotnym, spo³ecznym), sportem, 
kultur¹, turystyk¹ i edukacj¹.

Strategia koncentruje siê na czterech obszarach 
rozwoju:

I - EDUKACJA

II - PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ

III - TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA I 
KULTURA

IV - JAKOŒÆ ¯YCIA MIASTA

Okreœlenie kierunków rozwoju Nowego S¹cza 
poprzedzi³a szczegó³owa analiza stanu miasta, wraz z 
dok³adnym opisem s¹deckiej rzeczywistoœci.

Autorzy dokumentu widz¹ Nowy S¹cz, w 
daj¹cej siê okreœliæ przysz³oœci, jako silny oœrodek 
akademicki, który wraz z ju¿ funkcjonuj¹cymi oraz 
potencjalnymi walorami miasta, bêdzie wizytówk¹ i 
dum¹ jego mieszkañców. Wizja grodu - jako 
akademickiego kampusu - nie jest podyktowana 
niezdrow¹ ambicj¹ konkurowania z Krakowem czy 
innymi uznanymi oœrodkami naukowymi. To 
alternatywa dla wielu m³odych ludzi - z rejonu Nowego 
S¹cza i s¹siednich powiatów - których nie staæ na naukê 
w du¿ych miastach. Odpowiedzi¹ na pytanie, czy jest 
zapotrzebowanie na tego typu ofertê, jest blisko 10 tys. 
studentów pobieraj¹cych naukê w trzech wy¿szych 
uczelniach i czterech filiach krakowskich uczelni. 
Fundamentem s¹deckiego oœrodka akademickiego s¹ 
dwie na sta³e zwi¹zane z miastem i rozwijaj¹ce siê 
uczelnie: Wy¿sza Szko³a Biznesu - NLU i Pañstwowa 
Wy¿sza Szko³a Zawodowa. Rozwój szkó³ wy¿szych 
j e s t  j e d n y m  z  w a ¿ n i e j s z y c h  c z y n n i k ó w  
miastotwórczych. To m. in. szansa rozwoju sfery us³ug 
(hotelarstwo, gastronomia) bêd¹cych naturalnym 
zapleczem dzia³alnoœci akademickiej.

Fot.: Juliusz Jaroñczyk

J a k o  k o l e j n y  
czynnik miastotwórczy 
i priorytet Strategia 
w s k a z u j e  r o z w ó j  
ma³ych i œrednich firm. 
S t ¹ d  z a p i s y  w  
dokumencie ,  k tóre  
mo¿na nazwaæ zwiêŸle: 
budowaniem przyjaznej 
atmosfery dla tego 
sektora dzia³alnoœci 
g o s p o d a r c z e j  i  
przedsiêbiorców. To 
wa¿na deklaracja. Za 
ni¹ id¹ konkrety, na 
czele ze stworzeniem 
dwóch S¹deckich Parków Przemys³owych, czyli bazy - 
uzbrojonych terenów, które bêd¹ ofert¹ dla 
biznesmenów, tak z naszego regionu, jak i spoza.

Wa¿n¹ zmian¹ jest nowe podejœcie do turystyki. 
Na mapie turystycznej regionu Nowy S¹cz chce byæ 
bram¹ turystyczn¹ w Beskidy. Liczy na turystê, który 
zechce choæby na kilka godzin zatrzymaæ siê w Rynku, 
na Jagielloñskiej, ... . Gospodarze widz¹ g³ówn¹ ulicê 
jako reprezentacyjn¹ promenadê - wizytówkê miasta, 
która wiedzie goœci na odnowione stare miasto, 
zabytkowy ci¹g kamienic i budowli do dworca 
kolejowego i Starej Kolonii. Magnesem, który 
przyci¹gnie goœci i pozwoli im przenieœæ siê w minione 
dekady, bêdzie, powstaj¹ce w S¹deckim Parku 
Etnograficznym - Miasteczko Galicyjskie. W tym 
marsza³kowskim przedsiêwziêciu ma swoj¹ rolê i 
udzia³ tak¿e Nowy S¹cz.

Strategia zbudowana jest wg nastêpuj¹cych 
regu³. Ca³oœæ przedsiêwziêæ zgrupowano w czterech 
obszarach, dla których okreœlono cele strategiczne. Z 
nich wynika 20 celów operacyjnych, które maj¹ byæ 
zrealizowane przez 50 dzia³añ i 254 zadania. Z nich 
wynikaj¹ urzeczywistniaj¹ce siê wizje planistów. W 
ka¿dym obszarze autorzy Strategii odwo³uj¹ siê do 
planów rozwoju o zasiêgu krajowym i regionalnym. S¹ 
to: Narodowy Plan Rozwoju, Strategia Rozwoju 
Województwa Ma³opolskiego, ZPORR, Program 
Rozwoju Gospodarczego S¹decczyzny. Zgodnoœæ z 
nimi to jedno z kryteriów pozytywnej oceny 
dokumentu.

e³n¹ wersjê Strategii Rozwoju Miasta Nowego PS¹cza na lata 2004-2013 mo¿na znaleŸæ na 
stronach internetowych www.nowysacz.pl

Mo¿na tam zdobyæ wiadomoœci dotycz¹ce: 

• Diagnozy stanu istniej¹cego.

• Analizy profilu spo³eczno - gospodarczego 

S³uchacze SUTW w trakcie wyk³adu Starosty Nowos¹deckiego Jana Golonki
w sali przy Placu Kolegiackim w Nowym S¹czu

Fot.: Jerzy Leœniak

Prezydent Miasta Nowego S¹cza 
Józef Antoni Wiktor
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tylko na cele edukacyjne. Wydawanie œrodków 
publicznych powinno byæ poddawane kontroli 
ze strony instytucji dotuj¹cej, czyli samorz¹du. 
(Obecnie wydatkowanie œrodków publicznych 
pochodz¹cych z dotacji nie jest poddane ¿adnej 
kontroli);

• szko³y niepubliczne o uprawnieniach szko³y 
publicznej korzystaj¹ w pe³ni ze œrodków 
publicznych w ramach dotacji, dlatego winny 
byæ zobowi¹zane do przestrzegania takich 
samych zasad jak szko³y publiczne (Karta 
Nauczyc ie l a ,  min ima lne  wymagan ia  
programowe itp.).

Walka z bezrobociem 

ezrobocie jest g³ównym problem spo³eczno-Bekonomicznym naszego kraju, a szczególnie 
terenów wiejskich.

Na koniec I po³owy 2005 r. stopa bezrobocia 
wed³ug danych Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w 
Krakowie i Powiatowego Urzêdu Pracy w Nowym 
S¹czu wynosi³a w powiecie nowos¹deckim 26,5%, w 
mieœcie Nowym S¹czu 15,8%, w województwie 
ma³opolskim 14%, w ca³ym kraju 18%.

Nale¿y podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania w celu 
ograniczenia wzrostu bezrobocia oraz aktywizacji 
zawodowej:

• wspieranie rozwoju programów aktywizacji - 
program typu „Owca - plus”;

• wspieranie rozwoju rzemios³a, drobnej 
przedsiêbiorczoœci - sfery us³ug (u³atwienia 
podatkowe, administracyjne);

• wdra¿anie programów u³atwieñ wejœcia na 
rynek pracy dla m³odych, absolwentów, kobiet 
itp. - utworzenie systemu informacyjno-
doradczego dla uczniów, studentów, osób 
bezrobotnych, pracodawców oraz innych osób 
zainteresowanych tematyk¹ edukacji, pracy, 
przedsiêbiorczoœci;

• wspieranie rozwoju oœrodka akademickiego na 
S¹decczyŸnie.

Otoczenie biznesu

a¿nym warunkiem skutecznego i trwa³ego Wrozwoju gospodarczego jest dbanie o lokalne 
otoczenie biznesu. Poœrednia ingerencja mo¿e 
wyzwoliæ dalsze inicjatywy, które bêd¹ oddzia³ywaæ 
pozytywnie na poziom ¿ycia mieszkañców.

Proponowane zadania:

• uruchomienie Parku Przemys³owego na terenie 
powiatu nowos¹deckiego;

• uruchomienie linii kolejowej Pod³ê¿e-
Piekie³ko;

• udro¿n ien ie  s i ec i  d rogowej  -  sz lak  
komunikacyjny Busko-Koszyce-Brzesko-
Nowy S¹cz-Muszynka-przejœcie graniczne, 
po³¹czenie z systemem autostrad A-4 w Polsce i 
D-1 na S³owacji, obwodnice miast, w tym 
Starego i Nowego S¹cza, modernizacja drogi 
Przemyœl-Wadowice;

• usprawnienie zarz¹dzania informacj¹ o 
œrodkach pomocowych dla przedsiêbiorców i 
samorz¹dów;

• utworzenie gie³dy rolnej na terenie powiatu.

Turystyka

stotnym wsparciem dla rozwoju gospodarczego Iniektórych gmin, posiadaj¹cych potencja³ 
turystyczny mo¿e byæ inwestowanie w przemys³ 
turystyczny:

• ujednolicenie systemu zarz¹dzania informacj¹ 
turystyczn¹ (rezerwacje itp.);

• ochrona dziedzictwa kulturowego przy 
z a a n g a ¿ o w a n i u  s e k t o r a  o r g a n i z a c j i  
pozarz¹dowych;

• Centrum Kongresowe w Krynicy-Zdroju;

• realizacja za³o¿eñ „Pere³ Doliny Popradu - 
Strategii Rozwoju Zintegrowanego Produktu 
Turystycznego 6 Gmin ...”.

Ekologia

ozwój spo³eczno-ekonomiczny winien iœæ w Rparze z trosk¹ o zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych:

• utworzenie powiatowego wysypiska i utylizacji 
odpadów;

• realizacja programów w zakresie ochrony 
œrodowiska i zrównowa¿onego rozwoju.

Materia³ zosta³ przygotowany przez Zespó³ ds. 
Œrodków Pomocowych i Rozwoju Lokalnego 
Starostwa Powiatowego w Nowym S¹czu.

INFORMACJA O STRATEGII ROZWOJU MIASTA NOWEGO
S¥CZA NA LATA 2004-2013

Poni¿ej prezentujemy wybrane fragmenty 
wydawnictwa Urzêdu Miasta Nowego S¹cza 
„Strategia Rozwoju Miasta Nowego S¹cza na lata 
2004-2013”, któr¹ przygotowa³ zespó³ w sk³adzie: 
Edyta Brongiel, Agnieszka Piotrowska, Jerzy Leœniak, 
Roman Porêbski oraz S³awomir Sikora.

u¿ przed wejœciem Polski do Unii Europejskiej, 27 Tkwietnia 2004 r., Rada Miasta uchwali³a Strategiê 
Rozwoju Nowego S¹cza na lata 2004-2013 - dokument 
niezwykle wa¿ny dla harmonijnego rozwoju miasta.

Projekt Strategii poddany by³ publicznej 
konsultacji i ocenie autorytetów naukowych. 
Poprzedzi³a je wielomiesiêczna praca grupy 
specjalistów oraz czterech zespo³ów problemowych, 
z³o¿onych z przedstawicieli samorz¹du, instytucji i 
urzêdów zajmuj¹cych siê przedsiêbiorczoœci¹, 
komunikacj¹, ochron¹ œrodowiska, bezpieczeñstwem 
(publicznym, zdrowotnym, spo³ecznym), sportem, 
kultur¹, turystyk¹ i edukacj¹.

Strategia koncentruje siê na czterech obszarach 
rozwoju:

I - EDUKACJA

II - PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ

III - TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA I 
KULTURA

IV - JAKOŒÆ ¯YCIA MIASTA

Okreœlenie kierunków rozwoju Nowego S¹cza 
poprzedzi³a szczegó³owa analiza stanu miasta, wraz z 
dok³adnym opisem s¹deckiej rzeczywistoœci.

Autorzy dokumentu widz¹ Nowy S¹cz, w 
daj¹cej siê okreœliæ przysz³oœci, jako silny oœrodek 
akademicki, który wraz z ju¿ funkcjonuj¹cymi oraz 
potencjalnymi walorami miasta, bêdzie wizytówk¹ i 
dum¹ jego mieszkañców. Wizja grodu - jako 
akademickiego kampusu - nie jest podyktowana 
niezdrow¹ ambicj¹ konkurowania z Krakowem czy 
innymi uznanymi oœrodkami naukowymi. To 
alternatywa dla wielu m³odych ludzi - z rejonu Nowego 
S¹cza i s¹siednich powiatów - których nie staæ na naukê 
w du¿ych miastach. Odpowiedzi¹ na pytanie, czy jest 
zapotrzebowanie na tego typu ofertê, jest blisko 10 tys. 
studentów pobieraj¹cych naukê w trzech wy¿szych 
uczelniach i czterech filiach krakowskich uczelni. 
Fundamentem s¹deckiego oœrodka akademickiego s¹ 
dwie na sta³e zwi¹zane z miastem i rozwijaj¹ce siê 
uczelnie: Wy¿sza Szko³a Biznesu - NLU i Pañstwowa 
Wy¿sza Szko³a Zawodowa. Rozwój szkó³ wy¿szych 
j e s t  j e d n y m  z  w a ¿ n i e j s z y c h  c z y n n i k ó w  
miastotwórczych. To m. in. szansa rozwoju sfery us³ug 
(hotelarstwo, gastronomia) bêd¹cych naturalnym 
zapleczem dzia³alnoœci akademickiej.

Fot.: Juliusz Jaroñczyk

J a k o  k o l e j n y  
czynnik miastotwórczy 
i priorytet Strategia 
w s k a z u j e  r o z w ó j  
ma³ych i œrednich firm. 
S t ¹ d  z a p i s y  w  
dokumencie ,  k tóre  
mo¿na nazwaæ zwiêŸle: 
budowaniem przyjaznej 
atmosfery dla tego 
sektora dzia³alnoœci 
g o s p o d a r c z e j  i  
przedsiêbiorców. To 
wa¿na deklaracja. Za 
ni¹ id¹ konkrety, na 
czele ze stworzeniem 
dwóch S¹deckich Parków Przemys³owych, czyli bazy - 
uzbrojonych terenów, które bêd¹ ofert¹ dla 
biznesmenów, tak z naszego regionu, jak i spoza.

Wa¿n¹ zmian¹ jest nowe podejœcie do turystyki. 
Na mapie turystycznej regionu Nowy S¹cz chce byæ 
bram¹ turystyczn¹ w Beskidy. Liczy na turystê, który 
zechce choæby na kilka godzin zatrzymaæ siê w Rynku, 
na Jagielloñskiej, ... . Gospodarze widz¹ g³ówn¹ ulicê 
jako reprezentacyjn¹ promenadê - wizytówkê miasta, 
która wiedzie goœci na odnowione stare miasto, 
zabytkowy ci¹g kamienic i budowli do dworca 
kolejowego i Starej Kolonii. Magnesem, który 
przyci¹gnie goœci i pozwoli im przenieœæ siê w minione 
dekady, bêdzie, powstaj¹ce w S¹deckim Parku 
Etnograficznym - Miasteczko Galicyjskie. W tym 
marsza³kowskim przedsiêwziêciu ma swoj¹ rolê i 
udzia³ tak¿e Nowy S¹cz.

Strategia zbudowana jest wg nastêpuj¹cych 
regu³. Ca³oœæ przedsiêwziêæ zgrupowano w czterech 
obszarach, dla których okreœlono cele strategiczne. Z 
nich wynika 20 celów operacyjnych, które maj¹ byæ 
zrealizowane przez 50 dzia³añ i 254 zadania. Z nich 
wynikaj¹ urzeczywistniaj¹ce siê wizje planistów. W 
ka¿dym obszarze autorzy Strategii odwo³uj¹ siê do 
planów rozwoju o zasiêgu krajowym i regionalnym. S¹ 
to: Narodowy Plan Rozwoju, Strategia Rozwoju 
Województwa Ma³opolskiego, ZPORR, Program 
Rozwoju Gospodarczego S¹decczyzny. Zgodnoœæ z 
nimi to jedno z kryteriów pozytywnej oceny 
dokumentu.

e³n¹ wersjê Strategii Rozwoju Miasta Nowego PS¹cza na lata 2004-2013 mo¿na znaleŸæ na 
stronach internetowych www.nowysacz.pl

Mo¿na tam zdobyæ wiadomoœci dotycz¹ce: 

• Diagnozy stanu istniej¹cego.

• Analizy profilu spo³eczno - gospodarczego 

S³uchacze SUTW w trakcie wyk³adu Starosty Nowos¹deckiego Jana Golonki
w sali przy Placu Kolegiackim w Nowym S¹czu

Fot.: Jerzy Leœniak

Prezydent Miasta Nowego S¹cza 
Józef Antoni Wiktor
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Nowego S¹cza  na  t le  województwa 
ma³opolskiego i kraju.

• Analizy porównawczej wybranych miast 
posiadaj¹cych status powiatów grodzkich.

• Analizy SWOT (silnych i s³abych stron oraz 
szans i zagro¿eñ).

Wœród 12 omówionych w przywo³anym 
dokumencie zadañ zaproponowanych przez 
Prezydenta Miasta Nowego S¹cza do umieszczenia w 
Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego s¹: 
budowa dworca PKS, budowa budynku dla Komendy 
Powiatowej Policji oraz otwarcie miasta - poprawa 
dostêpnoœci komunikacyjnej S¹decczyzny.

 ramach realizacji programu „Przejrzysta WPolska”, Urz¹d Miasta Nowego S¹cza przyj¹³  
Kodeks etyczny pracowników Urzêdu Miasta 
Nowego S¹cza.

Œwiadomi odpowiedzialnoœci wobec wspólnoty 
samorz¹dowej i oczekiwañ ze strony mieszkañców 
Nowego S¹cza prezentowania przez nas wysokich 
standardów etycznych, przyjmujemy niniejszy Kodeks 
etyczny i deklarujemy przestrzeganie jego zapisów. 
Wynika on z ogólnie uznanych norm moralnych, 
etycznych i prawnych. Uwzglêdnia rolê i specyfikê 
wype³nianych przez nas zadañ i obowi¹zków. Nasz¹ 
intencj¹ jest, by pracownik nowos¹deckiego 
samorz¹du by³ postrzegany jako osoba godna 
zaufania, prawa, uczciwa, rzetelna, bezstronna i 
tolerancyjna, przestrzegaj¹ca norm spo³ecznych i 
prawnych.

Pracownik nowos¹deckiego samorz¹du: 

• wype³nia swoje obowi¹zki z szacunkiem dla 
innych i poczuciem godnoœci w³asnej, z 
m a k s y m a l n y m  z a a n g a ¿ o w a n i e m  i  
poszanowaniem dobrych obyczajów, z 
najwy¿sz¹ starannoœci¹ i rzetelnoœci¹ w sposób 
niebudz¹cy w¹tpliwoœci etycznych; 

• ma na uwadze dobro publiczne oraz interesy 
wspólnoty samorz¹dowej, ochronê jej interesów 
i interesów jej cz³onków, z poszanowaniem 
obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego i norm 
spo³ecznych; 

• nie czerpie korzyœci z tytu³u sprawowanego 
urzêdu, nie dzia³a w prywatnym interesie osób 
lub grup, nie czyni u¿ytku z uprzywilejowanego 
dostêpu do informacji, nie podejmuje ¿adnych 
innych zajêæ koliduj¹cych z obowi¹zkami 
s³u¿bowymi; 

• dba  o  dobry  wizerunek pracownika  
samorz¹dowego i  w³aœciwe s tosunki  
miêdzyludzkie, tak w pracy jak i poza ni¹; 

• w kontaktach z klientami i mieszkañcami 
wykazuje siê: rzetelnoœci¹, sumiennoœci¹, 
obiektywizmem, profesjonalizmem i taktem, 
jest uprzejmy i ¿yczliwy; 

• umo¿liwia klientom realizacjê spraw bez 

PRZEJRZYSTA POLSKA, PRZEJRZYSTY S¥CZ
zbêdnych formalnoœci, terminowo, zgodnie z 
liter¹ prawa, dba o zachowanie poufnoœci; 

• podnosi swoje kwalifikacje i sumiennie d¹¿y do 
osi¹gania coraz lepszych efektów swojej pracy; 

• œrodkami publicznymi i gminnym maj¹tkiem 
rozporz¹dza oszczêdnie ,  racjonalnie ,  
efektywnie - po gospodarsku.

Pracownicy Urzêdu Miasta realizuj¹c zasady 
Kodeksu etycznego tworz¹ wizerunek „Samorz¹du z 
zasadami”, tj. takiego, który: 

• jest przejrzysty: jego dzia³alnoœæ nie jest 
tajemnic¹ dla mieszkañców. £atwo mog¹ siê 
dowiedzieæ, jak wydawane s¹ pieni¹dze z ich 
podatków; 

• nie toleruje korupcji: ¿eby zmieniæ przekonanie 
o powszechnoœci korupcji, konieczna jest jasna 
deklaracja szefów urzêdów, ¿e oni korupcji nie 
toleruj¹, a jeœli korupcja siê pojawia, to jest to 
spraw¹ konkretnych osób, nie urzêdu. 
Mieszkañcy musz¹ wiedzieæ, ¿e mog¹ zg³osiæ 
siê do szefa urzêdu, któremu zale¿y na jej 
usuniêciu; 

• stale  wspó³dzia³a  z  mieszkañcami :  
partycypacja spo³eczna musi byæ norm¹, a nie 
odœwiêtnym wyborczym has³em; 

• jest przewidywalny: mieszkañcy musz¹ 
uczestniczyæ w tworzeniu planów samorz¹du, 
znaæ je i móc sprawdziæ, czy podejmowane 
dzia³ania wynikaj¹ z tych planów czy s¹ jakieœ 
inne, byæ mo¿e korupcyjne, przyczyny ich 
podjêcia; 

• jest fachowy: zatrudnienie i ocena urzêdników 
powinna opieraæ siê na kompetencjach. Tylko 
tak ie  pode jœc ie  zmien i  p rzekonanie  
mieszkañców o tym, ¿e pracê za³atwia siê po 
znajomoœci; 

• jest rozliczalny: sposób realizacji zadañ 
publicznych musi pozwalaæ na jasne okreœlenie, 
kto podejmowa³ dzia³anie, ile ono kosztowa³o i 
jak zmierzyæ efekty. Zbyt du¿o mamy dziœ 
sytuacji, w których sukces ma wielu ojców, a 
pora¿ka jest sierot¹.

Wiêcej informacji dotycz¹cych akcji „Przejrzysta 
Polska” mo¿na uzyskaæ na stronie www.nowysacz.pl 

TEMATYKA WYK£ADÓW AUDYTORYJNYCH

I SPECJALISTYCZNYCH 
W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005 

-SEKCJI SPO£ECZNO EKONOMICZNEJ

TERMIN TEMAT WYK£ADOWCA

listopad 2004 r. Spo³eczeñstwo otwarte na wiedzê.
dr Krzysztof Paw³owski
rektor Wy¿szej Szko³y Biznesu National-Louis 
University w Nowym S¹czu

Wyk³ady audytoryjne

styczeñ 2005 r.
Wojewódzki program na rzecz osób starszych 
przyjêty przez Sejmik Województwa 
Ma³opolskiego 2004/2006.

mgr Ma³gorzata Szl¹zak
Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej w Krakowie

luty 2005 r. Obywatel w urzêdzie. (czêœæ I)
dr Janusz Pater
wyk³adowca w Pañstwowej Wy¿szej Szkole 
Zawodowej w Nowym S¹czu

marzec 2005 r.
Prawa obywatela w urzêdzie administracji. 
(czêœæ II)

dr Janusz Pater
wyk³adowca w Pañstwowej Wy¿szej Szkole 
Zawodowej w Nowym S¹czu

maj 2005 r. Strategia Rozwoju Powiatu Nowos¹deckiego.
mgr in¿. Jan Golonka
Starosta Nowos¹decki

czerwiec 2005 r.
Amerykañskie inwestycje i programy pomocowe 
realizowane w Polsce w latach 1990-2005.

Ryszard Kruk 

Dyrektor Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci

czerwiec 2005 r.
Program edukacyjny S¹deckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

dr Zdzis³awa Zac³ona
Prorektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej 
w Nowym S¹czu; Konsultant Naukowy SUTW

Wyk³ady specjalistyczne

TERMIN TEMAT WYK£ADOWCA

marzec 2005 r. Prawa konsumenckie.
mgr Wanda Zygner
Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Nowym S¹czu

kwiecieñ 2005 r.
Uprawnienia osób starszych w œwietle 
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. (czêœæ I)

dr Janusz Pater
wyk³adowca w Pañstwowej Wy¿szej Szkole 
Zawodowej w Nowym S¹czu

maj 2005 r.
Uprawnienia osób starszych w œwietle 
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.(czêœæ II)

dr Janusz Pater
wyk³adowca w Pañstwowej Wy¿szej Szkole 
Zawodowej w Nowym S¹czu

czerwiec 2005 r.
Uprawnienia osób starszych w œwietle 
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.(czêœæ III)

dr Janusz Pater
wyk³adowca w Pañstwowej Wy¿szej Szkole 
Zawodowej w Nowym S¹czu
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Nowego S¹cza  na  t le  województwa 
ma³opolskiego i kraju.

• Analizy porównawczej wybranych miast 
posiadaj¹cych status powiatów grodzkich.

• Analizy SWOT (silnych i s³abych stron oraz 
szans i zagro¿eñ).

Wœród 12 omówionych w przywo³anym 
dokumencie zadañ zaproponowanych przez 
Prezydenta Miasta Nowego S¹cza do umieszczenia w 
Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego s¹: 
budowa dworca PKS, budowa budynku dla Komendy 
Powiatowej Policji oraz otwarcie miasta - poprawa 
dostêpnoœci komunikacyjnej S¹decczyzny.

 ramach realizacji programu „Przejrzysta WPolska”, Urz¹d Miasta Nowego S¹cza przyj¹³  
Kodeks etyczny pracowników Urzêdu Miasta 
Nowego S¹cza.

Œwiadomi odpowiedzialnoœci wobec wspólnoty 
samorz¹dowej i oczekiwañ ze strony mieszkañców 
Nowego S¹cza prezentowania przez nas wysokich 
standardów etycznych, przyjmujemy niniejszy Kodeks 
etyczny i deklarujemy przestrzeganie jego zapisów. 
Wynika on z ogólnie uznanych norm moralnych, 
etycznych i prawnych. Uwzglêdnia rolê i specyfikê 
wype³nianych przez nas zadañ i obowi¹zków. Nasz¹ 
intencj¹ jest, by pracownik nowos¹deckiego 
samorz¹du by³ postrzegany jako osoba godna 
zaufania, prawa, uczciwa, rzetelna, bezstronna i 
tolerancyjna, przestrzegaj¹ca norm spo³ecznych i 
prawnych.

Pracownik nowos¹deckiego samorz¹du: 

• wype³nia swoje obowi¹zki z szacunkiem dla 
innych i poczuciem godnoœci w³asnej, z 
m a k s y m a l n y m  z a a n g a ¿ o w a n i e m  i  
poszanowaniem dobrych obyczajów, z 
najwy¿sz¹ starannoœci¹ i rzetelnoœci¹ w sposób 
niebudz¹cy w¹tpliwoœci etycznych; 

• ma na uwadze dobro publiczne oraz interesy 
wspólnoty samorz¹dowej, ochronê jej interesów 
i interesów jej cz³onków, z poszanowaniem 
obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego i norm 
spo³ecznych; 

• nie czerpie korzyœci z tytu³u sprawowanego 
urzêdu, nie dzia³a w prywatnym interesie osób 
lub grup, nie czyni u¿ytku z uprzywilejowanego 
dostêpu do informacji, nie podejmuje ¿adnych 
innych zajêæ koliduj¹cych z obowi¹zkami 
s³u¿bowymi; 

• dba  o  dobry  wizerunek pracownika  
samorz¹dowego i  w³aœciwe s tosunki  
miêdzyludzkie, tak w pracy jak i poza ni¹; 

• w kontaktach z klientami i mieszkañcami 
wykazuje siê: rzetelnoœci¹, sumiennoœci¹, 
obiektywizmem, profesjonalizmem i taktem, 
jest uprzejmy i ¿yczliwy; 

• umo¿liwia klientom realizacjê spraw bez 

PRZEJRZYSTA POLSKA, PRZEJRZYSTY S¥CZ
zbêdnych formalnoœci, terminowo, zgodnie z 
liter¹ prawa, dba o zachowanie poufnoœci; 

• podnosi swoje kwalifikacje i sumiennie d¹¿y do 
osi¹gania coraz lepszych efektów swojej pracy; 

• œrodkami publicznymi i gminnym maj¹tkiem 
rozporz¹dza oszczêdnie ,  racjonalnie ,  
efektywnie - po gospodarsku.

Pracownicy Urzêdu Miasta realizuj¹c zasady 
Kodeksu etycznego tworz¹ wizerunek „Samorz¹du z 
zasadami”, tj. takiego, który: 

• jest przejrzysty: jego dzia³alnoœæ nie jest 
tajemnic¹ dla mieszkañców. £atwo mog¹ siê 
dowiedzieæ, jak wydawane s¹ pieni¹dze z ich 
podatków; 

• nie toleruje korupcji: ¿eby zmieniæ przekonanie 
o powszechnoœci korupcji, konieczna jest jasna 
deklaracja szefów urzêdów, ¿e oni korupcji nie 
toleruj¹, a jeœli korupcja siê pojawia, to jest to 
spraw¹ konkretnych osób, nie urzêdu. 
Mieszkañcy musz¹ wiedzieæ, ¿e mog¹ zg³osiæ 
siê do szefa urzêdu, któremu zale¿y na jej 
usuniêciu; 

• stale  wspó³dzia³a  z  mieszkañcami :  
partycypacja spo³eczna musi byæ norm¹, a nie 
odœwiêtnym wyborczym has³em; 

• jest przewidywalny: mieszkañcy musz¹ 
uczestniczyæ w tworzeniu planów samorz¹du, 
znaæ je i móc sprawdziæ, czy podejmowane 
dzia³ania wynikaj¹ z tych planów czy s¹ jakieœ 
inne, byæ mo¿e korupcyjne, przyczyny ich 
podjêcia; 

• jest fachowy: zatrudnienie i ocena urzêdników 
powinna opieraæ siê na kompetencjach. Tylko 
tak ie  pode jœc ie  zmien i  p rzekonanie  
mieszkañców o tym, ¿e pracê za³atwia siê po 
znajomoœci; 

• jest rozliczalny: sposób realizacji zadañ 
publicznych musi pozwalaæ na jasne okreœlenie, 
kto podejmowa³ dzia³anie, ile ono kosztowa³o i 
jak zmierzyæ efekty. Zbyt du¿o mamy dziœ 
sytuacji, w których sukces ma wielu ojców, a 
pora¿ka jest sierot¹.

Wiêcej informacji dotycz¹cych akcji „Przejrzysta 
Polska” mo¿na uzyskaæ na stronie www.nowysacz.pl 

TEMATYKA WYK£ADÓW AUDYTORYJNYCH

I SPECJALISTYCZNYCH 
W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005 

-SEKCJI SPO£ECZNO EKONOMICZNEJ

TERMIN TEMAT WYK£ADOWCA

listopad 2004 r. Spo³eczeñstwo otwarte na wiedzê.
dr Krzysztof Paw³owski
rektor Wy¿szej Szko³y Biznesu National-Louis 
University w Nowym S¹czu

Wyk³ady audytoryjne

styczeñ 2005 r.
Wojewódzki program na rzecz osób starszych 
przyjêty przez Sejmik Województwa 
Ma³opolskiego 2004/2006.

mgr Ma³gorzata Szl¹zak
Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej w Krakowie

luty 2005 r. Obywatel w urzêdzie. (czêœæ I)
dr Janusz Pater
wyk³adowca w Pañstwowej Wy¿szej Szkole 
Zawodowej w Nowym S¹czu

marzec 2005 r.
Prawa obywatela w urzêdzie administracji. 
(czêœæ II)

dr Janusz Pater
wyk³adowca w Pañstwowej Wy¿szej Szkole 
Zawodowej w Nowym S¹czu

maj 2005 r. Strategia Rozwoju Powiatu Nowos¹deckiego.
mgr in¿. Jan Golonka
Starosta Nowos¹decki

czerwiec 2005 r.
Amerykañskie inwestycje i programy pomocowe 
realizowane w Polsce w latach 1990-2005.

Ryszard Kruk 

Dyrektor Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci

czerwiec 2005 r.
Program edukacyjny S¹deckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

dr Zdzis³awa Zac³ona
Prorektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej 
w Nowym S¹czu; Konsultant Naukowy SUTW

Wyk³ady specjalistyczne

TERMIN TEMAT WYK£ADOWCA

marzec 2005 r. Prawa konsumenckie.
mgr Wanda Zygner
Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Nowym S¹czu

kwiecieñ 2005 r.
Uprawnienia osób starszych w œwietle 
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. (czêœæ I)

dr Janusz Pater
wyk³adowca w Pañstwowej Wy¿szej Szkole 
Zawodowej w Nowym S¹czu

maj 2005 r.
Uprawnienia osób starszych w œwietle 
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.(czêœæ II)

dr Janusz Pater
wyk³adowca w Pañstwowej Wy¿szej Szkole 
Zawodowej w Nowym S¹czu

czerwiec 2005 r.
Uprawnienia osób starszych w œwietle 
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.(czêœæ III)

dr Janusz Pater
wyk³adowca w Pañstwowej Wy¿szej Szkole 
Zawodowej w Nowym S¹czu
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Opiekun Sekcji - Wies³awa Misterka - Cz³onek Komisji Rewizyjnej SUTW (na zdjêciu)

SEKCJA SPO£ECZNO-EKONOMICZNA SUTW

Samorz¹d S³uchaczy

Starosta Sekcji - Maciej Krajewski

Wicestarosta Sekcji - Robert Janus 

(na zdjêciu)

Cz³onek S¹du Kole¿eñskiego 

- Krystyna Stefañska

Rada Programowa Sekcji

1. Zofia Bukowiec

2. Jan Janik

3. Andrzej Rogóz

4. Jan Walczak

5. Maria ¯uchowicz

SEKCJA PRZYRODOZNAWSTWA

Opiekun Sekcji - Bogumi³a Oleksy - Cz³onek Zarz¹du SUTW

Samorz¹d S³uchaczy

Starosta Sekcji - Juliusz Jaroñczyk (na zdjêciu)

Wicestarosta Sekcji - Roman Pacholarz (na zdjêciu)

Cz³onek S¹du Kole¿eñskiego - Jerzy Serek (na zdjêciu)

Rada Programowa Sekcji

1. Halina Ciosek 

2. Antoni £opuch (na zdjêciu)

3. Maria Ma³ek

4. Lidia Michalik

5. Krystyna Uczkiewicz

TEMATYKA WYK£ADÓW AUDYTORYJNYCH

I SPECJALISTYCZNYCH 
W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005 

SEKCJI PRZYRODOZNAWSTWA

TERMIN TEMAT WYK£ADOWCA

grudzieñ 2004 r. Œwiat cz¹stek i atomów 
– prezentacja multimedialna.

prof. dr hab. Andrzej Ba³anda
rektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Nowym S¹czu

Wyk³ady audytoryjne

luty 2005 r.
Zapis testów z broni¹ j¹drow¹ i katastrofy
w Czarnobylu w glebach i osadach dorzecza
Dunajca.

prof. dr hab. Wojciech Froehlich
profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk;
Kierownik Pracowni Procesów Fluwialnych 
„Homerka” we Frycowej

Wyk³ady specjalistyczne

TERMIN TEMAT WYK£ADOWCA

marzec 2005 r. Integrowana (proekologiczna) produkcja owoców.
prof. dr hab. Adam Szczygie³
Sadowniczy Zak³ad Doœwiadczalny Instytutu 
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Brzeznej

Hodowla roœlin sadowniczych, w szczególnoœci
malin i je¿yn.

kwiecieñ 2005 r.
Ochrona œrodowiska jako uk³ad ró¿nych 
elementów. 
Zagro¿enia czystoœci regionu s¹deckiego.

dr in¿. W³odzimierz Lupa
D³ugoletni Dyrektor Stacji Kwarantanny 
i Ochrony Roœlin w Nowym S¹czu;
D³ugoletni Dyrektor Oddzia³u Instytutu Ochrony 
Roœlin w Nowym S¹czu

maj 2005 r.
Natura jako forma ochrony przyrody.
Wprowadzenie obszaru „Natura 2000” na 
przyk³adzie Ostoi Popradzkiej.

mgr in¿. Tadeusz Wieczorek
Dyrektor Popradzkiego Parku Krajobrazowego

maj 2005 r. Formy ochrony przyrody w Polsce.
prof. dr hab. Jerzy Staszkiewicz
Instytut Botaniki im. W³adys³awa Szafera - Polska 
Akademia Nauk

czerwiec 2005 r. Wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Krakowie.

dr Marek Polañski
adiunkt Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagielloñskiego; wyk³adowca analityki medycznej; 
obecnie pracownik ochrony œrodowiska

Juliusz Jaroñczyk Antoni £opuch Jerzy Serek Roman Pacholarz

ROZMOWA ZE S£UCHACZAMI SUTW
-SEKCJI SPO£ECZNO EKONOMICZNEJ

a Pan/Pani za sob¹ I rok akademicki w S¹deckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Proszê powiedzieæ, Mczy Uniwersytet wniós³ zmiany w Pana/Pani ¿yciu?

Alina Kantor (na zdjêciu): Uczestnictwo w zajêciach S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wnios³o w moje ¿ycie wiele zmian. Pozna³am nowych, wspania³ych ludzi, 
korzystam z dodatkowych zajêæ, uczestniczê w spotkaniach integracyjnych, ciekawie i 
aktywnie spêdzam czas.

Maria ¯uchowicz: Zawsze marzy³am o tym, ¿eby móc w przysz³oœci poszerzyæ swoj¹ 
wiedzê o takie dyscypliny naukowe, które s¹ mi znane tylko z nazwy. Udzia³ w zajêciach 
SUTW umo¿liwi³ mi realizacjê tych marzeñ poprzez czynny udzia³ w zajêciach. Pozna³am 

marzec 2005 r.
dr Jan Danek
Prezes Zarz¹du Sadowniczego Zak³adu 
Doœwiadczalnego Instytutu Sadownictwa 
i Kwiaciarstwa w Brzeznej

Wyjazd studyjny S³uchaczy SUTW Sekcji Przyrodoznawstwa do Ogrodu Botanicznego w Krakowie Fot.: Antoni £opuch
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Opiekun Sekcji - Wies³awa Misterka - Cz³onek Komisji Rewizyjnej SUTW (na zdjêciu)

SEKCJA SPO£ECZNO-EKONOMICZNA SUTW

Samorz¹d S³uchaczy
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(na zdjêciu)

Cz³onek S¹du Kole¿eñskiego 
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Robert Janus: Wiedza przekazywana przez 
wyk³adowców w pe³ni mnie usatysfakcjonowa³a, 
pozwol i ³a  mi  rozwin¹æ  i  pog³êb iæ  moje  
zainteresowania w zakresie nauk spo³eczno-
ekonomicznych i rozszerzyæ horyzonty mojej wiedzy 
w tej dziedzinie. Uwa¿am, ¿e je¿eli cz³owiek chce 
zdobywaæ interesuj¹c¹ go wiedzê, powinien robiæ 
wszystko w tym kierunku. Uniwersytet nam to 
umo¿liwia. Jestem bardzo zadowolony i szczêœliwy, ¿e 
on powsta³.

aki jest stosunek Pana/Pani rodziny, znajomych, Jprzyjació³  do faktu,  ¿e jest  Pan/Pani 
s³uchaczem/s³uchaczk¹ SUTW?

Alina Kantor: Jestem dumna z tego, ¿e mogê 
realizowaæ swoje zainteresowania i swoje marzenia. 
Moi znajomi i bliscy zazdroszcz¹ mi, ¿e mam 
mo¿liwoœæ uczestniczyæ w ciekawych zajêciach.

Maria ¯uchowicz: Grupa moich znajomych bardzo 
sceptycznie podesz³a do tematu SUTW. Stopniowo, jak 
dzia³ania SUTW nabiera³y rozpêdu, realizowaliœmy 
ró¿ne zadania, uczestniczyliœmy w dodatkowych 
zajêciach, np. gimnastyka na basenie, nauka jêzyków 
obcych, spotkania z ciekawymi ludŸmi -  moi znajomi 
zaczêli coraz czêœciej pytaæ, czy dzia³alnoœæ SUTW 
bêdzie kontynuowana, bo oni te¿ „chcieliby wyjœæ z 
domu”. Rodzina od pocz¹tku pochwala³a moj¹ decyzjê 
udzia³u w zajêciach SUTW. Zawsze by³am osob¹ 
aktywn¹ i chêtn¹ do podejmowania nowych wyzwañ. 
Bardzo odpowiada mi taka forma aktywnoœci. Jestem 
wdziêczna pomys³odawcom za to przedsiêwziêcie. 
Myœlê, ¿e mój pogl¹d podzielaj¹ s³uchacze, którym 
dane by³o ukoñczenie I roku akademickiego.

Robert Janus: Fakt, i¿ zosta³em s³uchaczem SUTW, w 
mojej rodzinie pocz¹tkowo zosta³ przyjêty z lekkim 
niedowierzaniem, ale z biegiem czasu ugruntowa³o siê 
przekonanie, i¿ post¹pi³em s³usznie. Uaktywnienie 
mojego ustabilizowanego ¿ycia wp³ynê³o pozytywnie 
na wzajemne stosunki w rodzinie. A znajomi i 
przyjaciele? - Có¿, po prostu mi zazdroszcz¹!

Rozmawia³a:
mgr Wies³awa Panicz

Sekretarz Zespo³u redakcyjnego
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nowych, wspania³ych ludzi, którzy tak jak ja, maj¹ 
swoje marzenia, s¹ aktywni, twórczy i pragn¹ robiæ to, 
co lubi¹. Najwa¿niejsze w ¿yciu cz³owieka s¹ jego 
potrzeby i konsekwentne d¹¿enie do ich realizacji.

Robert Janus: Mamy za sob¹ I rok akademicki w 
SUTW. Mam równie¿ I rok nowego etapu ¿ycia za 
sob¹. Otworzy³em go z nadziej¹ na poznanie nowych, 
ciekawych ludzi oraz zdobycie i pog³êbienie wiedzy, 
któr¹ chcia³em posi¹œæ. I to siê uda³o!! Jestem 
szczêœliwy, ¿e to, co uda³o mi siê osi¹gn¹æ, w tym I roku 
akademickim, zmieni³o moje spojrzenie na aspekty 
wielu spraw oraz ukierunkowa³o sposób ¿ycia 
aktywnego w zakresie intelektualnym i aktywnoœci 
fizycznej.

iedza przekazywana przez wyk³adowców by³a z Wpewnoœci¹ interesuj¹ca, bogata w cenne treœci, 
jednym s³owem - godna uwagi. Czy poprzez 
uczestnictwo w wyk³adach uda³o siê Panu/Pani 
rozwin¹æ swoje zainteresowania, poszerzyæ, 
wzbogaciæ dotychczasow¹ wiedzê w dziedzinie 
spo³eczno-ekonomicznej?

Alina Kantor: Niezwykle ciekawe by³y wyk³ady dr. 
Janusza Patera, dziêki którym pozna³am nie tylko 
obowi¹zki petenta urzêdu, ale tak¿e prawa. 
Interesuj¹ce by³y wyk³ady rektora WSB-NLU dr. 
Krzysztofa Paw³owskiego dotycz¹ce problematyki  
Unii Europejskiej.

Maria ¯uchowicz (na zdjêciu): 
Wyk³ady w dziedzinie spo³eczno-
ekonomicznej prowadzone przez 
pana dr. Janusza Patera czy pani¹ 
mgr Wandê Zygner uœwiadomi³y 
mi, ¿e jako petent urzêdu, klient - 
mam nie tylko obowi¹zki, ale 
przede wszystkim prawa, których 
egzekwowanie znacznie u³atwia 

codzienne ¿ycie. W tej chwili wchodz¹c do 
jakiegokolwiek urzêdu nie czujê siê jak intruz, lecz 
obywatel, który wie czego chce i jak to 
wyegzekwowaæ.

speranto to jêzyk równej szansy dla wszystkich - Euniwersalny, logiczny, piêkny w brzmieniu i 
bogaty. Pos³uguje siê nim kilka milionów ludzi na 
œwiecie. Jest baz¹ wymiany pogl¹dów i nawi¹zywania 
licznych przyjaŸni.

Od paŸdziernika 2005 r. tak¿e s³uchacze 
S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku maj¹ 

KURS JÊZYKA ESPERANTO
mo¿liwoœæ bli¿szego poznania tego jêzyka, 
uczestnicz¹c w jego kursie,  który zosta³  
zapocz¹tkowany w dniu 13 paŸdziernika w MCK 
„Sokó³” wyk³adem œwiatowej s³awy esperantysty 
Romana Dobrzyñskiego - publicysty, podró¿nika, 
wyk³adowcy, autora licznych filmów i  ksi¹¿ek, 
przet³umaczonych na wiele jêzyków. Temat wyk³adu 

brzmia³ „Problemy jêzykowe wspó³czesnego œwiata - 
rola jêzyka miêdzynarodowego jako mostu nad  
ró¿nicami” (zdjêcia obok).

Na podstawie porozumienia pomiêdzy 
Zarz¹dem SUTW, a Polskim Zwi¹zkiem Esperantysów 
z Oddzia³em w Nowym S¹czu i Miejskim Oœrodkiem 
Kultury w Nowym S¹czu okreœlono zasady i warunki 
wspó³pracy zwi¹zane z organizacj¹ i realizacj¹ kursu 
jêzyka esperanto dla S³uchaczy Stowarzyszenia.

Klub Esperantystów na czele z pani¹ Prezes 
Zwi¹zku Esperantystów Oddzia³ w Nowym S¹czu  - 

Jolant¹ Kieres i pani¹ Halin¹ Komar zobowi¹za³ siê do 
bezinteresownego, nieodp³atnego przeprowadzenia 
kursu. Wyodrêbniono trzy grupy osób, które aktywnie 
bior¹ udzia³ w nauce jêzyka esperanto. Zajêcia 
prowadzone s¹ przez uprawnione esperantystki: 
Jolantê Kieres, Danutê Kowalsk¹ oraz Stanis³awê 
Krzywdziñsk¹. Celem kursu jest opanowanie przez 
S ³ u c h a c z y  j ê z y k a  e s p e r a n t o ,  w  s t o p n i u  
umo¿liwiaj¹cym porozumienie siê z esperantystami na 
œwiecie - niezale¿nie od ich narodowoœci, jak równie¿ 
korzystanie z kultury innych narodów. Planowane 
zakoñczenie kursu, to marzec 2006 r.

NAPISALI O NAS !

Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej w Krakowie
Biuletyn „es.O.es” nr 3/2005

Tytu³ artyku³u: 
„S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku – edukacja dla „wczeœniej urodzonych”

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy 
oraz 

Fundacja dla Uniwersytetu Jagielloñskiego 
na konferencjê pn. 

„Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce 
- perspektywy rozwoju”

w Bydgoszczy, dn. 20-21 paŸdziernika 2005 r. 

ZAPROSILI NAS !

Stowarzyszenie Ma³opolskie Forum 
Wspó³pracy z Poloni¹

na spotkanie w ramach europejskiej debaty publicznej
„Mój g³os w sprawie przysz³oœci Unii Europejskiej 

Tarnów ’2005”
w Tarnowie, w Ma³opolskim Urzêdzie Wojewódzkim, 

dn. 5 grudnia 2005 r.

Fot.: Antoni £opuchFot.: Antoni £opuch
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Kultury w Nowym S¹czu okreœlono zasady i warunki 
wspó³pracy zwi¹zane z organizacj¹ i realizacj¹ kursu 
jêzyka esperanto dla S³uchaczy Stowarzyszenia.

Klub Esperantystów na czele z pani¹ Prezes 
Zwi¹zku Esperantystów Oddzia³ w Nowym S¹czu  - 

Jolant¹ Kieres i pani¹ Halin¹ Komar zobowi¹za³ siê do 
bezinteresownego, nieodp³atnego przeprowadzenia 
kursu. Wyodrêbniono trzy grupy osób, które aktywnie 
bior¹ udzia³ w nauce jêzyka esperanto. Zajêcia 
prowadzone s¹ przez uprawnione esperantystki: 
Jolantê Kieres, Danutê Kowalsk¹ oraz Stanis³awê 
Krzywdziñsk¹. Celem kursu jest opanowanie przez 
S ³ u c h a c z y  j ê z y k a  e s p e r a n t o ,  w  s t o p n i u  
umo¿liwiaj¹cym porozumienie siê z esperantystami na 
œwiecie - niezale¿nie od ich narodowoœci, jak równie¿ 
korzystanie z kultury innych narodów. Planowane 
zakoñczenie kursu, to marzec 2006 r.

NAPISALI O NAS !

Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej w Krakowie
Biuletyn „es.O.es” nr 3/2005

Tytu³ artyku³u: 
„S¹decki Uniwersytet Trzeciego Wieku – edukacja dla „wczeœniej urodzonych”

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy 
oraz 

Fundacja dla Uniwersytetu Jagielloñskiego 
na konferencjê pn. 

„Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce 
- perspektywy rozwoju”

w Bydgoszczy, dn. 20-21 paŸdziernika 2005 r. 

ZAPROSILI NAS !

Stowarzyszenie Ma³opolskie Forum 
Wspó³pracy z Poloni¹

na spotkanie w ramach europejskiej debaty publicznej
„Mój g³os w sprawie przysz³oœci Unii Europejskiej 

Tarnów ’2005”
w Tarnowie, w Ma³opolskim Urzêdzie Wojewódzkim, 

dn. 5 grudnia 2005 r.

Fot.: Antoni £opuchFot.: Antoni £opuch

Fot.: Antoni £opuchFot.: Antoni £opuch
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ARTYKU£Y Z KSI¥¯EK

1. Bugajska Beata; Uniwersytet Trzeciego Wieku jako mo¿liwoœæ samorealizacji, W: Doœwiadczanie wartoœci 

samego siebie w procesach edukacyjnych, red. Andrzej M. Tchorzewski, Bydgoszcz 1997, s. 150-158 

2. Idzikowski Bogdan; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze - ewolucja funkcji, W: Edukacja 

doros³ych w perspektywie integrowania siê Europy, red. Zdzis³aw Wo³k, Zielona Góra 2000, s. 147-158 

3. Janik Joanna; Instytucjonalne formy wspierania aktywnoœci osób starszych w Opolu, W: Problemy edukacji i 

kultury doros³ych na OpolszczyŸnie, pod red. Eleonory Sapii-Drewniak, Opole 2002, s. 63-73 

4. Matlakiewicz Alina; Edukacja seniorów w Wielkiej Brytanii: uniwersytety trzeciego wieku, W: Dyskursy 

m³odych andragogów, red. nauk. Józef  Kargul, Zielona Góra 2002, s. 201-206 

5. Pietruszkowa Ludmi³a; Pedagogika trzeciego wieku, W: Od prawa szkolnego do etyki pedagogicznej, pod red. 

A. Wojciecha Maszke, Rzeszów 2001, s. 135-139 

6. Pó³turzycki Józef; Akademicka edukacja doros³ych - nowe potrzeby i mo¿liwoœci, W: Edukacja doros³ych w 

erze globalizmu: materia³y IV Zjazdu PTP sekcja II, pod red. E. Anny Weso³owskiej, P³ock 2002, (Biblioteka 

Edukacji Doros³ych, T. 25), s. 243-267 

7. Pó³turzycki Józef; Kszta³cenie otwarte, W: Kszta³cenie ustawiczne: idee i doœwiadczenia, pod red. Zbigniewa 

Paw³a Kruszewskiego, Józefa Pó³turzyckiego, Eugenii Anny Weso³owskiej, P³ock 2003, (Biblioteka Edukacji 

Doros³ych, T. 29), s. 287-313 

8. Pó³turzycki Józef; Uniwersytety otwarte, W: Edukacja doros³ych za granic¹, Józef Pó³turzycki, Toruñ 1999, s. 

311-327  

 KSI¥¯KI

1. Ksiêga pami¹tkowa XX-lecia dzia³alnoœci Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim 

1983-2003, pod red. Józefa Pó³æwiartka, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003 

2. Okruchy ¿ycia: wspomnienia s³uchaczy UTW zebrane z okazji XX-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku we 

Wroc³awiu, pod red. Aliny WoŸnickiej, Wroc³aw, Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Sudety”, 1997 

3. Ksiêga pami¹tkowa XV-lecia dzia³alnoœci Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSP w Rzeszowie 1983-1998, 

pod red. Janusza Homplewicza, Rzeszów, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej, 1998 

4. Trzeci wiek bez staroœci: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach w latach 1985-2000,  pod red. Andrzeja 

Jopkiewicza i El¿biety Trafia³ek, Kielce, Wszechnica Œwiêtokrzyska, 2000, (Prace Wszechnicy 

Œwiêtokrzyskiej, nr 44) 

WARTO PRZECZYTAÆ !!!

PORADNIA PRAWNA SUTW!
Porady obywatelskie dla S³uchaczy SUTW

odbêd¹ siê w dniu:
19.XII.2005 r.

godz.: 12:00 – 13:00
w Sekretariacie SUTW

Porad udzielaæ bêdzie Pani mgr Wanda Zynger – 
prawnik, specjalista w zakresie porad obywatelskich
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W s p a n i a ³ e  w a l o r y  
klimatyczne Uzdrowiska 
Z³ockie, bogata baza 
z a b i e g o w a  j a k ¹  
dysponuje Sanatorium 
„ W i a r u s ” ,  w y g o d n e  
z a k w a t e r o w a n i e  i  
smaczne, ró¿norodne 
¿ y w i e n i e  p r z y g o t o -
wywane pod nadzorem 
dietetyka - to powody dla 
których warto do nas 
przyjechaæ.

Szczegó³owe informacje 
i rezerwacja miejsc:
tel./fax 0-18 471-42-81 do 83
e-mail: wiarus@pro.onet.pl

adres do korespondencji:
Sanatorium Uzdrowiskowe „Wiarus”
33-370 Muszyna-Z³ockie 79

Sanatorium Uzdrowiskowe „WIARUS” 
zaprasza na wypoczynek i po zdrowie
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