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Wstęp
Z ogromnym zaszczytem i nieskrywaną radością oddajemy w Państwa ręce pierwszy
numer czasopisma „Przegląd Administracji Publicznej”. Gdy na początku 2012 roku
postanowiliśmy stworzyć periodyk wydawany w formie elektronicznej, na naszej
drodze stanęło wiele pytań i wątpliwości. Ich rozważenie doprowadziło nas do
wniosku, że naszym celem jest nie tylko wpisanie się w rozwój studenckiego ruchu
naukowego, ale także osiągnięcie statusu aktywnego forum wymiany poglądów dla
praktyków i przedstawicieli środowiska akademickiego.
Tematyka szeroko pojętej administracji publicznej wciąż pozostaje żywa i doniosła z praktycznego punktu widzenia. W naszym czasopiśmie pragniemy skupić
się nie tylko na problemach obszaru prawa czy postępowania administracyjnego
lub stosunków zachodzących w administracji publicznej, ale także na zagadnieniach
z zakresu innych dziedzin nauki, o ile korespondują one z tematyką administracji
publicznej lub prawa ją regulującego oraz są przydatne dla jej zrozumienia. Chcemy połączyć rozważania nad administracją publiczną z problemami jej pogranicza,
co pozwala na podjęcie w czasopiśmie tematów interdyscyplinarnych. W obszarze
naszego zainteresowania pozostają również studia nad polityką publiczną. Ta ważna
z punktu widzenia systemowego dziedzina rozważań nad kluczowymi problemami
zbiorowymi pozostaje wciąż niedoceniona i rzadko wykorzystywana, dlatego naszą
aspiracją jest pogłębienie dociekań oraz podjęcie próby naukowej refleksji dotyczącej metod i narzędzi, za pomocą których państwo radzi sobie z fundamentalnymi
z punktu widzenia społeczeństwa wyzwaniami.
„Przegląd Administracji Publicznej”, w naszym zamierzeniu, ma stać się polem
rozważań dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą administracją publiczną.
Kierujemy go zarówno do studentów, doktorantów, pracowników naukowych, jak
i praktyków zmagających się z tematyką z zakresu studiów prawniczych i administracyjnych. Elektroniczna forma naszego czasopisma nie tylko wpisuje się w nowoczesne trendy wydawnicze, lecz także (a może przede wszystkim) umożliwia
swobodny dostęp do prezentowanych treści.

4

W pierwszym numerze czasopisma zaprezentujemy Państwu cztery artykuły
naukowe oraz sprawozdanie z konferencji naukowej. Numer otworzy publikacja
Kamila Bodzonia o sposobie funkcjonowania i finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Autor poruszył temat budzący kontrowersje, a zarazem
bardzo aktualny, szczególnie w kontekście panującego kryzysu. W artykule uwzględniono zarówno problemy teoretyczne, jak i praktyczne. Autor wskazuje przykłady
inwestycji opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym, a także dokonuje analizy
skuteczności omawianego mechanizmu. W kolejnym artykule Maria Siemaszkiewicz
prezentuje problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za
niewydanie decyzji administracyjnej. Tematyka ta jest warta uwagi ze względu na
doniosłość praktyczną oraz ważkie problemy związane z zaniechaniami władzy państwowej w sferze imperium. Kolejny tekst to rozważania Iwony Bieleń na temat
mowy ciała jako elementu wykorzystywanego w mediacji w sferze publicznej. Autorka analizuje, jakie znaczenie w pracy mediatora ma wykorzystywanie komunikacji niewerbalnej. Opisuje także zagrożenia wynikające z niewłaściwego stosowania
lub lekceważenia tej metody komunikacji, podkreślając przy tym problem różnic
kulturowych związanych z mową ciała. W dalszej części numeru Jolanta Sikora pochyla się nad problematyką ageizmu – dyskryminacji ze względu na wiek – stawiając
na wstępie pytanie, czy jest to zjawisko marginalne czy może problem ten ma już
wymiar globalny. Autorka zauważa, że zagadnienie ageizmu nie jest zlokalizowane na
płaszczyźnie prawa, w związku z czym uwypukla potrzebę zmian w sferze świadomości społecznej. Numer zamyka sprawozdanie Dominika Dymitruka z konferencji
naukowej pt. „Instytucjonalna dyskryminacja – czy w XXI wieku osoby niepełnosprawne są dyskryminowane?”, która odbyła się 27 kwietnia 2012 r. na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja spotkała się z zainteresowaniem wielu środowisk, w tym przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz osób niepełnosprawnych.
Ufamy, że prezentowane teksty spotkają się z przychylnym przyjęciem i staną
się zachętą zarówno do dalszych dociekań administracyjnoprawnych Autorów, jak
i motywacją do własnych publikacji naukowych dla wszystkich Czytelników.
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Redakcja

Kamil Bodzoń
Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach
realizacji projektów inwestycyjnych
1. Wstęp
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce przy realizacji inwestycji oraz analiza skuteczności takiego rozwiązania. Temat został wybrany ze
względu na jego aktualność, gdyż w dobie kryzysu zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne nie są skłonne do samodzielnych realizacji dużych
inwestycji przy ponoszeniu całkowitego ryzyka. Zagadnienie to budzi sporo
kontrowersji, a przepisy prawa regulujące tę kwestię są powszechnie komentowane. W niniejszym artykule przedstawione problemy zostaną omówione.
2. Zarys i istota PPP
We współczesnym systemie zarządzania publicznego bardzo popularne staje
się przekazywanie zadań o charakterze publicznym podmiotom prywatnym.
Dotyczy to zarówno administracji państwowej, jak i samorządowej. Kierunkiem obranym przez władze jest wycofywanie się z wielu dziedzin działalności gospodarczej, społecznej oraz publicznej. Organy władzy zachowują
jedynie odpowiedzialność publicznoprawną za sytuację we wszystkich bardziej znaczących sektorach życia zbiorowego i gospodarki. Prowadzi to do
liberalizacji wielu rynków dla podmiotów krajowych i zagranicznych. Nowa
filozofia zarządzania publicznego zakłada prywatyzację wykonywania zadań
publicznych, a podstawą tego założenia jest przekonanie, że jeśli określona
dziedzina działalności może być bez przeszkód realizowana na warunkach
rynkowych, to bezpodstawne jest, aby zajmowały się tym tylko podmioty
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publiczne. Dane zadanie przestaje być finansowane z pieniędzy budżetowych,
ponieważ koszty realizacji są ponoszone przez zainteresowany podmiot
prywatny. Taka nowa forma współpracy sektora prywatnego i publicznego
nazywana jest partnerstwem publiczno-prywatnym. PPP należy traktować
jako całą sferę współdziałania sektorów w ujęciu funkcjonowania państwa,
gospodarki i społeczeństwa, ale także jako zorganizowane działania służące
określeniu poszczególnych czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych
do osiągnięcia założonego celu. PPP to również konkretne typy umów stosowane przez władzę publiczną w kontaktach z prywatnym sektorem przy
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Najpowszechniejszą i najbardziej
złożoną jest kontrakt koncesyjny1.
PPP odnosi się zatem do relacji, które zachodzą między władzami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi i instytucjami otoczenia biznesowego. Są to wszelkie formy angażowania pozagospodarczych środków prywatnych, bez powiększania długu publicznego, dla
realizacji zadań publicznych. Model ten przynosi korzyści obu stronom, gdyż
rozdzielone są zarówno zadania, jak i ryzyko projektu, przy uwzględnieniu
specyfiki danego sektora. Na skutek tego efektywność wykonywania zadań
może być większa niż dotychczas, ponieważ każda ze stron zajmuje się tym,
z czym radzi sobie najlepiej2.
Definicja ustawowa PPP brzmi: „Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań
i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym”3. Cele
przedsięwzięć w ramach PPP są następujące:
a) możliwość przekształcenia sektora państwowego z dostawcy obiektów
w dostawcę usług analogicznie do oczekiwań społeczności lokalnych,
b) wprowadzenie innowacyjności technologicznej i technicznej do usług publicznych,
c) rozłożenie ryzyka ponoszonych kosztów na inwestycję,
d) zwiększenie efektywności inwestycji infrastrukturalnych,
e) przyspieszenie przemian infrastrukturalnych,
f) zmiana roli kapitału prywatnego z biernej pozycji na czynną4.
Aby PPP zostało odpowiednio wdrożone, potrzeba klarownego zdefiniowania roli stron, rozłożenia odpowiedzialności finansowej i korzyści, które przyniesie projekt. Ponadto istotne wydaje się ustalenie pozycji dominującej jednej
ze stron przy zarządzaniu inwestycją oraz ustalenie odpowiednich regulacji
prawnych pozwalających na sprawne przeprowadzenie projektu. Taki system
jest związany zarówno z korzyściami, jak i zagrożeniami (Zob. Tabela 1).

Zob. Partnerstwo publiczno-prywatne: Poradnik, red. B. Korbus, Warszawa 2010, s. 21.
Zob. K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania,
efekty, Warszawa 2010, s. 29-30.
3
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r.
Nr 19, poz. 100), zwana dalej ustawą o PPP.
4
Zob. K. Brzozowska, dz. cyt., s. 34.
1

2
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Korzyści

Zagrożenia

realizacja projektów w sytuacji ograniczonej zagrożenia dla prawidłowości procesu usług
dostępności kapitału publicznego
przez sektor publiczny
ograniczone koszty całkowite projektu
lepsza alokacja ryzyka

świadczenia usług objętych partnerstwem

zwiększona efektywność procesu wdrażania
i zarządzania projektem

utrata kontroli nad procesem świadczenia

wyższa jakość usług publicznych

zagrożenia dla prawidłowego
funkcjonowania administracji publicznej

generowanie dodatkowych przychodów

niższa jakość świadczonych usług

wprowadzenie mechanizmów konkurencji
w procesie świadczenia usług publicznych

niedozwolona współpraca stron

transfer nowoczesnych technologii

zawirowania polityczne

podział ryzyka między partnerów

czasochłonne i kosztochłonne
przygotowanie projektów

budowa zaufania publicznego

ograniczone możliwości zmiany warunków
w czasie trwania umowy

ograniczenie wpływów politycznych na
decyzje inwestycyjne i eksploatacyjne

gwarancja minimum przychodów dla
operatora prywatnego nawet przy braku
dostatecznego popytu na usługi

większa przejrzystość powiązań
i dokumentacji

–

Tabela 1. Korzyści i zagrożenia wynikające z PPP.
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne
w Europie: cele, uwarunkowania, efekty, Warszawa 2010, s. 34; Partnerstwo publicznoprywatne: Poradnik, red. B. Korbus, Warszawa 2010, s. 24-26.

Podstawą udanej implementacji sektora prywatnego w prowadzeniu projektów publicznych są: stała, określona polityka w tym zakresie, wsparcie instytucjonalne tych inicjatyw, jasne i przejrzyste prawo, podział ryzyka inwestycyjnego oraz wzajemna współpraca zainteresowanych stron. Niezbędne
jest współdziałanie i kooperacja wszystkich czynników – jedynie taka sytuacja gwarantuje pełen sukces. Czynniki wpływające na powodzenie projektów PPP można podzielić na trzy grupy (Zob. Ilustracja 1).
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Czynniki miękkie
doświadczenie
świadomość
zainteresowanie
chęci

⇨

PPP

⇧

⇨

Czynniki zewnętrzne
opinia publiczna
warunki/możliwości rynkowe
stopień przygotowania prawa krajowego

Czynniki twarde
efektywność administracyjna
możliwości instytucjonalne

Ilustracja 1. Kryteria sukcesu w implementacji projektów publicznych na bazie PPP.
Źródło: T. Kasan-Kok i M. Załęczna, Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju przestrzeni
miejskiej. Polska praktyka na tle regulacji unijnych, Warszawa 2010, s. 25.

Zgodnie z ustawą o PPP podmiotami, które realizują wspólnie dany projekt, mogą być partnerzy prywatni i publiczni. Partnerami prywatnymi są
przedsiębiorcy prywatni lub zagraniczni. W praktyce podmiotami prywatnymi przy PPP są najczęściej polskie i zagraniczne spółki handlowe. Osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą również mogłyby uczestniczyć
w tych projektach, jednak ze względu na osobistą odpowiedzialność majątkową takie rozwiązanie to rzadkość. Ustawa pozwala, aby w charakterze
podmiotu prywatnego występowały przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki handlowe kontrolowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub
Skarb Państwa. Dopuszczalne jest również tworzenie konsorcjów przez kilku
przedsiębiorców. Podmiot publiczny stanowi w tym układzie jednostka sektora finansów publicznych, instytucja prawa publicznego lub związek jednostki sektora finansów publicznych i instytucji prawa publicznego5.
3. Finansowanie projektów PPP
Partner prywatny powinien zająć się finansowaniem realizacji przedsięwzięcia w całości albo części lub zapewnić poniesienie kosztów przez osobę trzecią.
Realizacja oznacza w tym wypadku wszystkie wydatki, począwszy od wydatków inwestycyjnych (np. budowa lub remont obiektu budowlanego, wykonanie dzieła, prace związane z przystosowaniem infrastruktury do spełniania
przez nią określonych funkcji), aż po wydatki eksploatacyjne (utrzymanie
i zarządzanie projektem). Podmiot prywatny musi choćby w części finansować przedsięwzięcie, gdyż w przeciwnym razie zawarty kontrakt nie będzie
miał charakteru umowy PPP6. Środki, z których pokrywane mają być wydatki, mogą pochodzić od partnera prywatnego lub z kredytu, pożyczki, dotacji
Zob. M. Rytel i in., Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj,
przeprowadź, Warszawa 2009, s. 20-21.
6
Zob. Partnerstwo publiczno-prywatne: Poradnik, dz. cyt., s. 42.
5
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bądź emisji papierów wartościowych. W niektórych wypadkach podmiot prywatny będzie miał możliwość posłużyć się jedynie promesą otrzymania kredytu z banku. W tej sytuacji umowa mogłaby zostać zawarta pod warunkiem
rozwiązującym (przy określeniu terminu uzyskania rzeczonej promesy, zawarcia umowy kredytu, otrzymania dotacji, emisji papierów wartościowych,
wykupu wierzytelności itp.)7.
Wszystkie źródła finansowania projektów PPP można podzielić na dwie
grupy – fundusze o charakterze zwrotnym i bezzwrotnym (Zob. Ilustracja 2).
Źródła bezzwrotne

Środki budżetu państwa
Środki budżetów samorządowych
Fundusze Unii Europejskiej
Udziały kapitałowe sponsorów
(organizatorów) projektu
Fundusze infrastrukturalne

Źródła zwrotne

⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

Projekt
PPP

⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

Emisja obligacji komunalnych i przychodowych
Leasing
Instrumenty pochodne i sekurytyzacjyjne
Kredyty i pożyczki multilateralnych
instytucji finansowych
Kredyty komercyjne

┃

Pojedyncze

┃

Konsorcja
bankowe

Ilustracja 2. Formy finansowania projektów publiczno-prywatnych.
Źródło: K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania,
efekty, Warszawa 2010, s. 82.

Środki bezzwrotne, poza funduszami Unii Europejskiej, to zwykle uzupełniające źródło zapłaty za inwestycję. Jednak ich wielkość i dostępność często
determinuje stanowisko potencjalnych wierzycieli, a w wypadku ubiegania
się o środki unijne posiadanie środków bezzwrotnych jest warunkiem niezbędnym do uzyskania finansowania. Zaangażowanie władz publicznych
bywa często powiększone o udzielone gwarancje i poręczenia, których wymagają kredytodawcy. Kapitał prywatny, w zależności od etapu inwestycji, może
występować w postaci kapitału sponsorów i kredytów bankowych, kontraktów na dostawy i sprzedaż usług oraz środków pozyskanych dzięki obrotowi
instrumentami rynku kapitałowego. Środki zwrotne mają największy udział
w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, a występują w postaci długu
podporządkowanego, obligacji czy leasingu. Główną rolę odgrywają jednak
kredyty, których udzielają indywidualne banki, grupy banków oraz instytucje finansowe multilateralne (np. Grupa Banku Światowego)8.
Zob. W. Gonet, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory
umów i pism, Warszawa 2009, s. 54.
8
Zob. K. Brzozowska, dz. cyt., s. 81-83.
7
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4. Praktyka funkcjonowania PPP w Polsce
Przy zawieraniu porozumień między podmiotami publicznymi i prywatnymi
o realizację projektu stosuje się następujące formy umów:
a) kontrakt usługowy – polega na zlecaniu na podstawie umowy wykonywania usług publicznych podmiotom prywatnym w zamian za określone wynagrodzenie. Kontrakt zawiera się na kilka lat, natomiast usługi te są najczęściej realizowane na majątku własnym podmiotu prywatnego.
b) zarządzanie na zlecenie – państwo zleca zarządzanie przedsiębiorstwem
publicznym oraz jego majątkiem podmiotowi prywatnemu, a ten otrzymuje
w zamian ustalone wynagrodzenie.
c) umowy dzierżawy – majątek publiczny jest w tym wypadku wydzierżawiany podmiotowi prywatnemu, który płaci opłatę dzierżawną, a w zamian
zyskuje prawo do wyłącznego użytkowania majątku oraz ponosi pełne ryzyko związane z prowadzoną działalnością.
d) koncesje na roboty budowlane – wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania inwestycji infrastrukturalnej, a następnie ją użytkuje (podobnie
jak przy dzierżawie). W tym wypadku większa jest odpowiedzialność podmiotu prywatnego, dotyczy bowiem zarówno działalności operacyjnej, jak
i inwestycyjnej.
e) kontrakty złożone – bardzo rozbudowana forma współpracy, w której występuje np. odpowiedzialność za projektowanie, a własność majątku czasowo spoczywa w rękach podmiotu prywatnego9.
W badaniach przeprowadzonych przez Agnieszkę Kopańską, Annę Bartczak oraz Joannę Siwińską-Gorzelak samorządy wskazywały dwa główne
powody udziału w PPP. Mianowicie, władze poszukują tańszych/efektywniejszych sposobów wykonania zadań, także nie mają własnych środków na
realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Oceniając zrealizowane projekty,
wskazywano na brak problemów, jeśli chodzi o kontrolę nad publicznym
zadaniem albo wzrost kosztów. Znamienne jest jednak, że oczekiwanej poprawy jakości i zmniejszenia obciążeń finansowych większość samorządów
nie zaobserwowała. Mimo że jest to subiektywna opinia władz, trzeba brać
ją pod uwagę przy ocenianiu funkcjonowania PPP. Wyniki badań wskazują,
że ponad połowa samorządów chciałaby współpracować z sektorem prywatnym przy realizacji przynajmniej jednego zadania publicznego, a tylko 10%
zdecydowanie tego nie planuje. Samorządy dostrzegają więc korzyści wynikające z takiej kooperacji. Najchętniej współpracują w dziedzinie sportu i rekreacji, zarządzania odpadami i budynkami użyteczności publicznej, a także działalności związanej z gospodarką wodno-kanalizacyjną. Najmniejszy
zapał wykazują w zakresie ochrony zdrowia i komunikacji miejskiej. Mimo
dużego zainteresowania różnymi formami współpracy władze samorządowe
wskazują na ustawę o PPP jako największą barierę w ich rozwoju. Jest ona
Zob. A. Kopańska, A. Bartczak, J. Siwińska-Gorzelak, Partnerstwo publiczno-prywatne.
Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego, Warszawa 2008, s. 84.
9
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zbyt skomplikowana i niezrozumiała. Jednocześnie aż 90% ankietowanych
wskazuje, że przepisy regulujące tę kwestię są bardzo potrzebne10.
PPP to duża szansa na poprawę infrastruktury w momencie, gdy na inwestycje samorządowe brakuje środków. Ta forma współpracy pozwala tworzyć
obiekty, które są zarządzane przez podmioty prywatne, a władze mogą w tym
czasie realizować inne przedsięwzięcia. Może to także prowadzić do większej
jawności wykorzystania pieniędzy samorządowych oraz lepszej kontroli ich
przepływu. Potencjalnym skutkiem współpracy może być również podniesienie jakości i innowacyjności przyjmowanych rozwiązań oraz wywieranie
korzystnego wpływu na lokalny rynek pracy. Ważny jest wspominany wcześniej podział ryzyka związanego z realizacją projektu inwestycyjnego pomiędzy podmiot publiczny i prywatny11.
W Polsce mamy do czynienia z dużą presją na przedsięwzięcia PPP, a głównym powodem takiej sytuacji są następujące potrzeby inwestycyjne na poziomie samorządów terytorialnych:
a) zlikwidowanie luki infrastrukturalnej w sektorze transportu (drogi i torowiska),
b) dopasowanie infrastruktury do wymogów Unii Europejskiej oraz międzynarodowych standardów (służba zdrowia, wodociągi, więziennictwo itp.),
c) poprawa stanu infrastruktury komunalnej, aby powróciła do standardów
(remonty i budowa ulic, mostów, sieci tramwajowej itp.),
d) polepszenie jakości życia mieszkańców miast (parkingi, nowe obiekty użyteczności publicznej, dworce kolejowe),
e) projekty prestiżowe (parki wodne, stadiony, hale widowiskowo-sportowe),
f) centra biznesowe itp.12.
Mimo wszystko władze publiczne obawiają się angażowania w projekty PPP.
Zauważalna jest niechęć do podejmowania decyzji, których efekty dostrzegalne będą dopiero po latach. Wiąże się to z możliwą w tym czasie zmianą władz.
Wiele samorządów obawia się zaciągania zobowiązań finansowych (kredyty oraz
pożyczki) ze względu na brak uregulowań prawnych tej kwestii w ustawie o finansach publicznych. Trudne jest także przekonanie lokalnej społeczności o konieczności realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych dla zapewnienia
warunków dalszego rozwoju – najczęściej wiąże się to ze zmniejszeniem zatrudnienia w wybudowanych obiektach oraz ustaleniem odpłatności za usługi na
poziomie rynkowym. Brakuje także ogólnodostępnej wiedzy na temat PPP oraz
szczegółowych rozwiązań. Ponadto, powodem niezbyt dynamicznego rozwoju
PPP w Polsce są brak docelowej strategii rozwoju infrastruktury gospodarczej
oraz niekonsekwentna polityka zarządzania nią. Obecne działania mają jedynie
charakter doraźny i są podatne na przemiany polityczne, skutkujące odmienną koncepcją wraz ze zmianą ekipy rządzącej13.
Zob. tamże, s. 85-88.
Zob. J. Matwiejuk, Partnerstwo publiczno-prywatne szansą rozwoju wspólnot samorządowych w Polsce (w:) Partnerstwo publiczno-prywatne: zagadnienia teorii i praktyki,
red. M. Perkowski, Białystok 2007, s. 132-133.
12
Zob. K. Brzozowska, dz. cyt., s. 227.
13
Zob. tamże, s. 228-229.
10
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Opisane wcześniej problemy potwierdzają samorządy. W badaniach przeprowadzonych przez Sławomira Wikariaka jako największe bariery samorządy wskazały następujące kwestie:
a) skomplikowane, niezrozumiałe przepisy i procedury,
b) złe przepisy i procedury,
c) brak wykwalifikowanych pracowników w sektorze publicznym,
d) brak zainteresowania sektora prywatnego,
e) podejrzenia o korupcję,
f) silny opór społeczny,
g) wysokie koszty analiz wstępnych,
h) brak specjalistów i doradców w zakresie PPP14.
Istotna wydaje się także opinia, że dostępność funduszy unijnych w początkowych latach po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej spowodowała, że po
te środki sięgano znacznie częściej niż po skomplikowane struktury PPP. Obecnie mocno promowany jest pogląd mówiący o potrzebie łączenia tych dwóch
metod finansowania infrastruktury. Z jednej strony ma to służyć wchłonięciu
jeszcze większej ilości środków unijnych, a z drugiej jest to sposób na pozyskanie funduszy z innych źródeł niż państwowe lub samorządowe15.
Realizacja przedsięwzięcia typu PPP składa się z sześciu głównych etapów
(Zob. Tabela 2). Jak można zauważyć, ważny jest etap przygotowania, to od
niego zależy, czy zawarta umowa będzie dobrze wykonana. Uwagę zwraca
także wieloetapowość całego procesu. Być może jest to również bariera zniechęcająca podmioty do takiego sposobu realizacji projektów inwestycyjnych.
Etap główny

Szczegółowe wytyczne

instytucjonalne przygotowanie podmiotu
publicznego do realizacji projektu typu PPP

PPP w założeniach polityki lokalnej
wybór zespołu wdrożeniowego
szkolenia wewnętrzne skierowane do
wszystkich uczestników procesu realizacji
projektu

identyfikacja projektów możliwych do
realizacji w formule PPP

analizy wstępne – określenie potrzeb
i możliwości ich realizacji
konsultacje społeczne, komunikacja ze
społeczeństwem oraz interesariuszami
wybór profesjonalnego doradcy
opracowanie wstępnego studium
wykonalności projektu
analiza opcji realizacji przedsięwzięcia

Tabela 2. Etapy prowadzące do realizacji PPP.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Partnerstwo publiczno-prywatne: Poradnik,
red. B. Korbus, Warszawa 2010, s. 75-132.
14
15

S. Wikariak, Gminy chcą korzystać z nowych przepisów, „Rzeczpospolita” 2009, nr 157, s. B5.
Zob. M. Rytel i in., dz. cyt., s. VII.
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Etap główny

Szczegółowe wytyczne

właściwa faza analityczna

analizy techniczne
analizy prawne
analizy ekonomiczno-finansowe
analiza ryzyka
badanie efektywności (korzyści) PPP

postępowanie w przedmiocie wyboru
partnera prywatnego

wybór partnera prywatnego w trybie Prawa
Zamówień Publicznych
wybór partnera prywatnego w trybie
udzielenia koncesji na roboty budowlane
postępowanie o zawarcie umowy koncesji
opis przedmiotu koncesji
szacunkowa wartość koncesji
ogłoszenie o koncesji
wniosek o zawarcie umowy koncesji
zaproszenie do negocjacji
warunki koncesji – złożenie ofert
wybór najkorzystniejszej oferty
odwołanie lub zakończenie postępowania
zawarcie umowy koncesji

realizacja umowy o PPP

możliwe dodatkowe zamówienia w toku
trwania umowy

zarządzanie kontraktem PPP – monitoring,
nadzór, kontrola

wyznaczenie menadżera projektu
monitoring jakości, rozstrzyganie sporów
teoretyczna możliwość przejęcia
obowiązków partnera prywatnego

Tabela 2. Etapy prowadzące do realizacji PPP (cd.).
Źródło: opracowanie własne na podstawie Partnerstwo publiczno-prywatne: Poradnik,
red. B. Korbus, Warszawa 2010, s. 75-132.

5. Przykłady inwestycji opartych na PPP
Pierwszym prezentowanym projektem jest inicjatywa stworzenia systemu
gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 r. i zakłada prowadzenie wspólnej polityki gospodarki odpadami wraz z wybudowaniem zakładów termicznego przetwarzania odpadów przez 14 miast na prawach powiatu tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny. Dzięki temu wypełnione zostaną
zobowiązania akcesyjne i wymagania w zakresie redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
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szczególnie w dużych polskich miastach. Wartość projektu wynosi ponad
półtora miliarda złotych. Okres współpracy to 30 lat, a wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodzić z przychodów generowanych przez samo
przedsięwzięcie16.
Kolejne przedsięwzięcie dotyczy ochrony zdrowia. Jest to projekt budowy szpitala powiatowego w Żywcu. Umowa na realizację porjektu została
podpisana w 2011 r. Należy zaznaczyć, iż jest to pilotażowy program PPP
i pierwsza taka inwestycja w sektorze ochrony zdrowia. Budowa szpitala
może pomóc w rozwoju regionalnym Żywiecczyzny oraz lokalnej społeczności. Dzięki otworzeniu nowoczesnego szpitala powstanie ponad 1000 miejsc
pracy, a budowa centrum geriatrycznego uruchomi nowy rodzaj usług turystyki leczniczej. Dzięki realizacji projektu powiat żywiecki będzie miał również możliwość zapewnienia społeczeństwu opieki medycznej na najwyższym,
światowym poziomie. Z kolei wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej całego regionu przełoży się na zmniejszenie bezrobocia i większe wpływy do budżetu samorządów. Wartość inwestycji to 270 mln złotych, a okres
umowy wynosi 30 lat17.
Trzecim omawianym przykładem jest budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie” w Gostyninie. Głównym celem projektu z 2010 r. jest uruchomienie nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu turystyczno-rekreacyjnego, mającego stać się
wizytówką regionu i jednocześnie skutecznym narzędziem walki na rynku
usług turystycznych. Skala oraz zakres projektu są tak duże, że może on
w przyszłości konkurować z innymi produktami turystycznymi nie tylko na
terenie województwa mazowieckiego, ale również w skali ogólnopolskiej.
Umowa została zawarta na 30 lat, a po upłynięciu tego czasu infrastruktura
zostanie nieodpłatnie przekazana Gminie Miasta Gostyń. Trzeba zaznaczyć,
że jest to projekt hybrydowy, łączący PPP z środkami pochodzącymi z Unii
Europejskiej18.
Interesujące wnioski wynikają z raportu przeprowadzonego przez
Investment Support na temat rynku PPP w Polsce w 2011 r. Podmioty publiczne zamieściły wówczas 42 ogłoszenia o projektach planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi, z czego 24 ogłoszenia dotyczyły przedsięwzięć koncesyjnych, natomiast 18 odnosiło się do projektów ogłoszonych
na podstawie ustawy o PPP. Przedsięwzięcia realizowane są w różnych
Zob. System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
dostępny w: http://www.ppp.gov.pl/BazaProjektow/Strony/Spalarnia_GZM_280111.aspx,
(data dostępu: 17 grudnia 2012).
17
Zob. Projekt PPP budowy szpitala powiatowego w Żywcu, dostępny w: http://www.ppp.
gov.pl/BazaProjektow/Strony/ProjektPPPbudowyszpitalapowiatowegowzywcu.aspx, (data
dostępu: 17 grudnia 2012).
18
Zob. Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy
Gostynińskie”, dostępny w: http://www.ppp.gov.pl/BazaProjektow/Strony/Budowa_Centralnego_Parku_Rekreacji_Balneologii_Turystyki_i_Wypoczynku_Termy_Gostyninskie.
aspx, (data dostępu: 17 grudnia 2012).
16
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formułach prawno-finansowych: 12 koncesji na usługi, 12 koncesji na roboty budowlane, 14 PPP w trybie koncesji oraz 4 PPP w trybie PZP19.
W raporcie zamieszczono projekty, które zostały zrealizowane w latach
2009-2011, czyli od momentu funkcjonowania nowej ustawy o PPP (Zob. Ilustracja 3). Jak widać, inwestycji jest dużo mniej niż w poprzednim roku. Jest
to bardzo mała liczba, biorąc pod uwagę możliwości i potrzeby samorządów.

Ilustracja 3. Liczba projektów PPP w latach 2009-2011.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rynek PPP w Polsce 2011. Raport Investment
Support na temat rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w 2011 r.,
Warszawa 2012, s. 11.

Podobnie jak w latach poprzednich największą popularnością w zakresie
projektów planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi cieszy się
sektor sportowo-rekreacyjny (Zob. Ilustracja 4). Zauważalne jest jednak znaczące przechylenie się rynku w stronę projektów związanych z infrastrukturą miejską i komunalną, gdyż ogłoszono w sumie 11 tego typu projektów.
W 2011 r. gospodarka odpadami stała się ważnym sektorem, w którym ogłoszono pięć postępowań. Pojawiły się również cztery projekty parkingowe
oraz po trzy w zakresie budownictwa komunalnego i edukacji.

Rynek PPP w Polsce 2011. Raport Investment Support na temat rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w 2011 r., Warszawa 2012, s. 4.
19
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Ilustracja 4. Liczba ogłoszeń o projektach PPP w 2011 r. w podziale na sektory gospodarcze.
Źródło: Rynek PPP w Polsce 2011. Raport Investment Support na temat rynku partnerstwa
publiczno-prywatnego i koncesji w 2011 r., Warszawa 2012, s. 12.

W 2011 r. koncesja była wiodącą formułą realizacji inwestycji publiczno-prywatnych w Polsce, a trend ten utrzymuje się od momentu funkcjonowania
zmienionych ustaw – o PPP i koncesji na roboty budowlane. W ogłoszeniach
z 2011 r. tylko w dziesięciu przypadkach przewidziano możliwość finansowego
zaangażowania podmiotu publicznego. W 27 na 37 projektów, w których poinformowano o honorarium dla partnera prywatnego, przewidziano wynagrodzenie w formie wyłącznego prawa do eksploatacji obiektu czy infrastruktury20.
6. Zakończenie
PPP jest rozwojową formą realizacji projektów inwestycyjnych, która jednak
nie jest w Polsce dostatecznie wykorzystywana. Nadal mało jest przedsięwzięć wdrażanych tą metodą. Daje ona wiele możliwości poprzez odciążanie
budżetów samorządów oraz rozkładanie ryzyka również na podmioty prywatne. Aby taki projekt się powiódł, musi zaistnieć wiele czynników sprzyjających przedsięwzięciu, partnerzy muszą być świadomi korzyści i zagrożeń
z niego wynikających, a prawo regulujące tę kwestię powinno być przejrzyste i jednoznaczne. Często jednak zarówno władze publiczne, jak i podmioty
prywatne obawiają się niejasnych przepisów. Istotne wydaje się także wyeliminowanie elementu polityzacji przy decyzjach podejmowanych przez
samorządy. Kolejnym wnioskiem, który się nasuwa, jest potrzeba zwiększenia świadomości i edukacja firm prywatnych oraz instytucji państwowych
20

Zob. tamże, s. 5.
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w kwestii możliwości i efektywnego sposobu przeprowadzania takich projektów. Pomocne w zwiększeniu liczby tego rodzaju przedsięwzięć byłoby
także uproszczenie procedur, które obecnie często zniechęcają do podjęcia
inicjatywy. Mimo wielu problemów powstają jednak pojedyncze, często pilotażowe inwestycje oparte na PPP, mogą być one zachętą zarówno dla partnerów publicznych, jak i prywatnych, że taka forma realizacji projektów jest
skuteczna oraz bezpieczna dla każdej ze stron.

t

t

t
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Tabela 2. Etapy prowadzące do realizacji PPP, opracowanie własne na podstawie Partnerstwo publiczno-prywatne: Poradnik, red. B. Korbus, Warszawa 2010, s. 75-132.
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Ilustracja 1. Kryteria sukcesu w implementacji projektów publicznych na bazie PPP, T. Kasan-Kok, M. Załęczna, Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju przestrzeni miejskiej.
Polska praktyka na tle regulacji unijnych, Warszawa 2010, s. 25.
Ilustracja 2. Formy finansowania projektów publiczno-prywatnych, K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty, Warszawa 2010, s. 82.
Ilustracja 3. Liczba projektów PPP w latach 2009-2011, opracowanie własne na podstawie
Rynek PPP w Polsce 2011. Raport Investment Support na temat rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w 2011 r., Warszawa 2012, s. 11.
Ilustracja 4. Liczba ogłoszeń o projektach PPP w 2011 r. w podziale na sektory gospodarcze,
Rynek PPP w Polsce 2011. Raport Investment Support na temat rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w 2011 r., Warszawa 2012, s. 12.
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Maria Siemaszkiewicz
Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewydanie decyzji administracyjnej
Art. 4171 §3 Kodeksu cywilnego1 stanowi podstawę odpowiedzialności władzy publicznej za szkodę wyrządzoną niewydaniem m.in. decyzji administracyjnej, gdy obowiązek jej wydania przewiduje przepis prawa. Jest to
jeden z przepisów szczególnych, dotyczący odpowiedzialności deliktowej
związanej z wykonywaniem zadań publicznych. Stanowi on rozwinięcie
ogólnej formuły deliktu władzy publicznej wyrażonej w art. 417 k.c. Deliktem takim jest niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Odpowiedzialność w tym wypadku ponoszą Skarb
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub jakakolwiek inna osoba
prawna, wykonująca władzę publiczną z mocy prawa. Dotyczy ona jedynie
sfery imperium, a więc aktów władczych wynikających z różnorodnych stosunków publicznoprawnych istniejących pomiędzy państwem a jednostką2,
a tworzonych za pomocą norm prawnych. Normy regulujące dany stosunek publicznoprawny pozwalają ustalić bezprawność w działaniu lub zaniechaniu władzy publicznej3. Art. 4171 §3 k.c. stanowi rozwinięcie art. 77
ust. 1 Konstytucji RP przewidującego, że „każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej”. Ta norma rangi konstytucyjnej była przyczyną nowelizacji Kodeksu cywilnego, dokonanej w 2004 r. po orzeczeniu
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zwana
dalej k.c.
2
Zob. Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji, red. J. Kremis, A. Cisek, J. Boć (w:) Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2007, s. 434.
3
Zob. J. Kremis, Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewydanie decyzji administracyjnej (w:) Odpowiedzialność w prawie cywilnym, red. P. Machnikowski, Prawo CCC (AUW
No 2897) 2006, s. 194.
1
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Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającym niezgodność z ustawą zasadniczą poprzedniej regulacji prawnej art. 417 k.c., dotyczącej odpowiedzialności
deliktowej za działania władzy publicznej4. Obecnie ustawodawca odszedł od
wymogu winy funkcjonariusza (organu) władzy publicznej jako przesłanki
odpowiedzialności odszkodowawczej5. Poszkodowany nie musi więc wykazywać ani winy konkretnego pracownika, ani tzw. winy anonimowej.
W interesującym nas zakresie podmiotem chronionym przepisem art. 4171
§3 k.c. jest poszkodowany niewydaniem decyzji. Przepisy art. 417-4171 nie zawierają żadnych postanowień odnoszących się do poszkodowanego. Należy
więc zastosować w tym wypadku ugruntowane w prawie cywilnym znaczenie
słowa „poszkodowany” i rozumieć przez nie każdy podmiot prawa cywilnego,
który doznał szkody w rozumieniu art. 361 k.c. Będą to zarówno osoby fizyczne
i osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 k.c.). Twierdzenie takie
uzasadnia brzmienie art. 77 ust. 1 Konstytucji – słowo „każdy” jest używane
bez różnicowania podmiotów, którym odszkodowanie się należy6. Natomiast
obowiązek naprawienia szkody obciąża podmioty wskazane w art. 417 k.c.,
tj. Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, a jako statio fisci
lub statio municipi należy wskazać organ, który nie wydał decyzji7.
We wspomnianym już wyroku Trybunał Konstytucyjny przyjął, że zaniechanie władzy publicznej dotyczy sytuacji, „w których obowiązek określonego
działania jest skonkretyzowany w przepisie prawa i można ustalić, na czym
konkretnie miałoby polegać zachowanie tego organu, aby nie doszło do szkody”8. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewydanie decyzji dotyczy tylko
przypadków, gdy obowiązujący przepis prawa nakazywał organowi administracyjnemu wydanie decyzji. Przesłanką przypisania obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przewlekłością postępowania jest więc skonkretyzowany w przepisie prawa obowiązek podjęcia przez organ administracyjny
określonych działań władczych o charakterze indywidualnym, których zaniechanie spowodowało szkodę9. Przepisy dotyczące odpowiedzialności deliktowej władzy publicznej, inaczej niż w ogólnej formule deliktowej, wymagają
bowiem bezprawności sensu stricto, tj. naruszenia konkretnej normy prawnej. TK uściślił, że chodzi tu o niezgodność z konstytucyjnie rozumianymi
źródłami prawa (art. 87-94 Konstytucji RP). Niezgodność należy rozumieć
jako „zaprzeczenie zachowania uwzględniającego nakazy i zakazy wynikające z normy prawnej”. Trybunał podkreślił, że nie obejmuje to naruszeń
norm moralnych, obyczajowych etc., ponieważ normy pozaprawne znajdą
Wyrok TK z 4 grudnia 2001 r. (SK 18/00, OTK 2001 Nr 8, poz. 256).
Zob. J. Kremis, dz. cyt., s. 183.
6
Zob. Z. Radwański i A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2010, s. 214.
7
Zob. A. Olejniczak, Komentarz do art. 4171 k.c. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III.
Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyba i inni, Warszawa 2010, s. 380.
8
J. Kremis, Odpowiedzialność odszkodowawcza…, dz. cyt. (w:) Odpowiedzialność w prawie cywilnym, dz. cyt., s. 194.
9
Zob. A. Olejniczak, dz. cyt., s. 379.
4
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zastosowanie przy ocenie bezprawności wykonywania władzy publicznej tylko wtedy, gdy przepisy prawne zawierają do nich odesłanie10.
Przepis art. 4171 §3 k.c. określa odpowiedzialność publicznych osób prawnych za zaniechanie w dokonywaniu aktów indywidualnych (czynności konwencjonalnych) o charakterze władczym, czyli za uszczerbki spowodowane
przewlekłością postępowania administracyjnego. Poprzez niewydanie decyzji należy rozumieć dwie sytuacje: decyzji nigdy nie wydano albo decyzję
wydano, ale w niewłaściwym czasie (i to nawet wtedy, gdyby istniała jeszcze
faktyczna możliwość spóźnionego jej wydania)11.
Znaczenie regulacji prawnej art. 4171 k.c. polega na wprowadzeniu pewnych ograniczeń dla poszkodowanego w stosunku do art. 417 k.c. Chodzi
mianowicie o konieczność uzyskania w odrębnym postępowaniu prejudykatu stwierdzającego niezgodność z prawem zachowania władzy publicznej
przy jednoczesnym wąskim definiowaniu owej niezgodności12. Przesłankami odpowiedzialności z art. 4171 §3 k.c. są:
a) niewydanie decyzji administracyjnej,
b) istnienie przepisu nakładającego obowiązek wydania decyzji,
c) stwierdzenie we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem,
d) szkoda,
e) związek przyczynowy między niewydaniem decyzji a szkodą13.
Kodeks postępowania administracyjnego14 wyznacza w art. 35 maksymalne terminy załatwienia spraw administracyjnych. Obowiązek działania „bez
zbędnej zwłoki” dopełniają konkretne terminy ad quem wskazane w §3 wspomnianego przepisu. Analogiczne regulacje zawiera art. 139 Ordynacji podatkowej15. Terminy załatwiania spraw liczy się od daty wszczęcia postępowania,
a w postępowaniu odwoławczym – od daty otrzymania odwołania przez organ
odwoławczy. Mogą one, w odniesieniu do określonych spraw, zostać zastąpione terminami krótszymi, wyznaczonymi przez organ wyższego stopnia16.
Wspomnieć także należy, że na mocy art. 35 §4 k.p.a. ustawodawca może
w przepisach szczególnych określić inne niż wspomniane terminy załatwienia sprawy administracyjnej. Przepisy k.p.a. co do zasady nie wprowadzają
odrębnego aktu, którym orzekałoby się o wszczęciu postępowania. Inaczej
Zob. Z. Radwański i A. Olejniczak, dz. cyt., s. 217-218.
Zob. I. Karasek, Komentarz do ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 04.162.1692), LEX 2004.
12
Zob. A. Olejniczak, dz. cyt., s. 379.
13
Zob. J. Kremis, dz. cyt., s. 182.
14
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwana dalej k.p.a.
15
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
ze zm.), zwana dalej o.p.
16
Zob. J. Borkowski, Czynności procesowe postępowania administracyjnego (w:) B. Adamiak,
J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2010, s. 197.
10
11
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jest w o.p., która przewiduje formę postanowienia17, a data jego doręczenia
stronie jest zawsze momentem wszczęcia postępowania. Na mocy art. 61 §3
i §3a k.p.a. datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej lub, przy skorzystaniu
z drogi elektronicznej, dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego. Trudniejszym do wskazania momentem jest wszczęcie postępowania z urzędu. Tylko w przypadku wszczęcia postępowania z urzędu na
skutek żądania organizacji społecznej działającej na prawach strony nie ma
wątpliwości co do daty wszczęcia postępowania, gdyż organ ma obowiązek
wydać postanowienie o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu (art. 31 §2 k.p.a.). We wszystkich innych przypadkach stan niepewności co
do daty wszczęcia postępowania można usunąć, powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – za datę wszczęcia postępowania z urzędu
można uznać dzień pierwszej czynności urzędowej dokonanej w sprawie, pod
warunkiem, że o czynności tej powiadomiono stronę18. W innym postanowieniu19 NSA stwierdził, że w razie braku innych dowodów datą wszczęcia postępowania z urzędu będzie dopiero dzień złożenia zeznań przez stronę lub
świadka20. Natomiast w o.p. określenie momentu wszczęcia postępowania
z urzędu nie jest już tak problemowe, gdyż następuje ono także z momentem
doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania. Warto także
zauważyć, że w przypadku doznania szkody w wyniku bezczynności organu
we wszczęciu postępowania, gdy postępowanie powinno być wszczęte z urzędu, nie będzie miał zastosowania art. 4171 §2 k.c., ponieważ ani postanowienie
o wszczęciu, ani dokonanie pierwszej czynności urzędowej21 nie jest decyzją
ostateczną w rozumieniu tego przepisu. W celu dochodzenia odszkodowania należałoby wykorzystać ogólną regułę deliktu władzy publicznej, a więc
art. 417 §1 k.c.
Ustawodawca w przypadku odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przewlekłością postępowania uzależnia dopuszczalność żądania odszkodowania
od stwierdzenia we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania decyzji. Istnieje jednak możliwość uchylenia przesłanki uzyskania
przez poszkodowanego prejudykatu, jeżeli stanowią tak przepisy odrębne22.
Instrumentem stwierdzenia przewlekłości w procedurze administracyjnej
jest skarga na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania, co
zostało przewidziane przez art. 3 §2 pkt 8 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi23. Przepis ten stanowi, że do sądu administracyjnego
służy skarga na bezczynność lub przewlekłość postępowania w przypadkach
Zob. tamże.
Postanowienie NSA z 4.03.1981 r. (SA 654/81, ONSA 1981 Nr 1, poz. 15).
19
Postanowienie NSA z 22.04.1981 r. (SA 1089/81, ONSA Nr 1, poz. 34).
20
Zob. J. Borkowski, dz. cyt., s. 182-183.
21
Przy postępowaniu wszczynanym z urzędu.
22
Zob. A. Olejniczak, dz. cyt., s. 379.
23
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwana dalej p.p.s.a.
17

18
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określonych w pkt 1-4a art. 3 §2 p.p.s.a., tj. przy wydawaniu decyzji administracyjnych, niektórych postanowień24, innych aktów lub czynności z zakresu
administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz pisemnych interpretacji przepisów prawa
podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach. Warto nadmienić,
że na mocy art. 1 §2 Prawa o ustroju sądów administracyjnych25 kontrola
sądów administracyjnych jest co do zasady oparta na kryterium zgodności
z prawem. Legitymację do wniesienia skargi na mocy art. 50 p.p.s.a posiada każdy, kto ma w tym interes prawny, a więc także poszkodowany. O tym
zaś, czy jednostka ma w danej sprawie chroniony interes prawny, przesądza jednak przepis prawa zawarty w ustawie (materialnoprawnej, procesowej lub ustrojowej)26. Sąd administracyjny ustala istnienie bezpośredniego
związku pomiędzy przepisem prawa a zaskarżaną bezczynnością lub przewlekłością. Ażeby jednak skargę złożyć, należy najpierw wyczerpać środki
zaskarżenia dostępne w postępowaniu administracyjnym (art. 52 §1 p.p.s.a.).
W omawianym przypadku środkami takimi są: zażalenie (k.p.a), ponaglenie (o.p), a w przypadku niewydania interpretacji prawa podatkowego – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa27. Gdy dochodzi do uchybienia terminowi załatwienia sprawy, niezależnie od przyczyny na organie spoczywa:
po pierwsze – obowiązek zawiadomienia strony o tym fakcie z podaniem
przyczyny, po drugie zaś – obowiązek wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy (art. 36 k.p.a.). Na mocy art. 37 §1 k.p.a. za niezałatwienie
sprawy (także w tym dodatkowym terminie) stronie przysługuje zażalenie
do organu wyższego stopnia, a jeżeli takiego organu nie ma – wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa. Organ, do którego wpłynie zażalenie zgodnie
z właściwością, może uznać zażalenie za uzasadnione i wyznaczyć dodatkowy
termin załatwienia sprawy (art. 37 §2 k.p.a.). Naczelny Sąd Administracyjny
w jednym ze swoich wyroków wskazał, że stanowisku organu wyższego stopnia, wydawanemu w trybie art. 37 k.p.a. należy nadać formę postanowienia28.
Natomiast w postępowaniu podatkowym stronie przysługuje ponaglenie do
organu wyższego stopnia lub ministra właściwego ds. finansów publicznych,
jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej (art. 141 §1 o.p.). Procedura tymczasem wygląda tak samo
jak w k.p.a. Zażalenie to (ponaglenie) ma charakter wyjątkowy, nie zaskarża
Postanowień wydanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie, albo
kończących postępowanie postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty oraz postanowień
wydanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie.
25
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153,
poz. 1269 ze zm.).
26
Zob. B. Adamiak, Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym (w:)
B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie…, dz. cyt., s. 427.
27
Zob. tenże, Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego (w:) B. Adamiak, J. Borkowski,
dz. cyt., s. 382.
28
Wyrok z dnia 12 kwietnia 2001 r. (sygn. akt IV SA 1866/00, ONSA 2002/4/144).
24
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się nim postanowienia, lecz pewien stan faktyczny i prawny wywołany przez
bezczynność organu administracji publicznej, organ wyższego stopnia nie
może zaś podjąć decyzji merytorycznej29. W takim wypadku istnieje prawna
możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności pracownika organu. Wchodzi
tutaj w rachubę zarówno odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa, jak
i inna odpowiedzialność przewidziana przepisami prawa30, a więc także zapłata przez pracownika roszczenia regresowego organowi administracji publicznej, jeżeli poniesie on odpowiedzialność na podstawie art. 4171 §3 k.c.31.
Jeżeli sąd administracyjny uwzględni skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu/interpretacji, dokonania czynności, stwierdzenia
albo uznania uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 149 k.p.a.). Na zapadły wyrok lub postanowienie o odrzuceniu skargi skarżącemu przysługuje skarga kasacyjna. Jeżeli wyrok jest korzystny
dla poszkodowanego, a organ nie wykonuje orzeczenia sądu, zastosowanie
znajduje art. 154 p.p.s.a., który stanowi, że w razie niewykonania wyroku
uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając
wymierzenia danemu organowi grzywny. Natomiast osobie, która poniosła
szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, przysługuje prawo do roszczenia o odszkodowanie od organu, który nie wykonał orzeczenia sądu na
zasadach określonych w k.c. Jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia
złożenia wniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania, uprawniony podmiot może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Identyczne
uprawnienia przysługują poszkodowanemu, gdy sąd ustali przeszkodę prawną uniemożliwiającą stwierdzenie nieważności aktu (art. 287 pkt 2 p.p.s.a.)32.
Sąd Najwyższy w wyroku z 2 lutego 2011 roku zauważył także, że wprawdzie
w przepisie art. 154 p.p.s.a. ustawodawca wskazał, że odszkodowanie przysługuje od organu, ale można go także dochodzić od osoby prawnej, w której strukturze działa organ administracji niewykonujący orzeczenia sądu33.
W tym samym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził, że de lege lata jako prejudykat należy uzyskać albo postanowienie organu administracyjnego stwierdzające bezczynność (art. 37 §2 k.p.a.), albo orzeczenie sądu administracyjnego wydane na podstawie art. 3 §2 pkt 8 w związku z art. 52 p.p.s.a.
Stwierdzenie niezgodności z prawem niewydania decyzji jest niezbędną
przesłanką zastosowania art. 4171 §3 k.c., a ustalenia sądu administracyjnego są dla sądu orzekającego w sprawie odszkodowawczej wiążące34. Pojęcie
Zob. J. Borkowski, dz. cyt., s. 198.
Ustawa z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173).
31
Zob. J. Borkowski, dz. cyt., s. 198.
32
Zob. A. Olejniczak, dz. cyt., s. 380.
33
Wyrok Sądu Najwyższego z 2 lutego 2011 r. (sygn. akt II CSK 398/10, LEX Nr 818524).
34
Zob. J. Kremis, dz. cyt., s. 184.
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bezczynności obejmuje wiele różnorodnych stanów faktycznych. Niejednokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny wskazywał poszczególne, mniej typowe sytuacje, określane ogólnym mianem bezczynności organu administracji
publicznej. W tym zakresie można odesłać do artykułu dra Józefa Kremisa,
który wskazuje niektóre przypadki bezczynności omawiane w orzeczeniach
przez Naczelny Sąd Administracyjny35.
Kolejnym warunkiem wykorzystania omawianego przepisu jest wystąpienie
szkody. W tym ujęciu szkodę należy rozumieć zgodnie z ogólną zasadą prawa
cywilnego wyrażoną w art. 361 k.c. Naprawienie szkody obejmować więc będzie
nie tylko straty (damnum emmergens), ale także utracone korzyści (lucrum cessans). W przypadku niewydania decyzji szkoda najczęściej objawia się właśnie
w postaci lucrum cessans36. W literaturze sporne jest natomiast, czy odszkodowanie obejmować będzie także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czy jedynie za uszczerbek majątkowy. Wątpliwości powoduje brzmienie art. 4172 k.c.,
który przewiduje obok naprawienia szkody na osobie także zadośćuczynienie
pieniężne. Wnioskować można bowiem, że szkoda w zakresie odpowiedzialności
deliktowej za zaniechanie władzy publicznej w ramach art. 4171 §3 k.c. obejmuje
tylko uszczerbek majątkowy37. Warunkiem niezbędnym zastosowania omawianego przepisu jest także wykazanie adekwatnego związku przyczynowego
pomiędzy szkodą a niezgodnym z prawem niewydaniem decyzji administracyjnej. Odwołując się do zasad ogólnych odpowiedzialności cywilnej, należy wskazać art. 361 §1 k.c. oraz przywołać teorię adekwatnego związku przyczynowego
w wersji obiektywnej. Opierać się trzeba na obiektywnie ustalonych zasadach,
a nie wiedzy o związkach przyczynowych osoby odpowiedzialnej lub jej spersonifikowanego modelu38. Sąd Najwyższy w wyroku z glosą aprobującą Andrzeja
Kocha39 uznał, że przez normalny związek przyczynowy należy rozumieć sytuację,
gdy w danym układzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym biegu rzeczy,
bez zaistnienia szczególnych okoliczności, szkoda jest normalnym następstwem
tego rodzaju zdarzeń40. Przeprowadzić więc należy test sine qua non i udowodnić,
że szkoda nie pojawiłaby się, gdyby decyzja została wydana (w ogóle lub na czas).
Kryteria prognozy prawdopodobieństwa wystąpienia szkody także muszą być
adekwatne do danego typu stosunków. W orzecznictwie41 wskazuje się jednak,
że nie jest wymagane ustalenie przyczyny, która wywołała badany skutek.
Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej…, dz. cyt. (w:) Prawo administracyjne,
dz. cyt., s. 434.
36
Więcej na ten temat: zob. J. Kremis, dz. cyt., s. 188.
37
Zob. tamże, s. 187.
38
Zob. Z. Radwański i A. Olejniczak, dz. cyt., s. 87.
39
A. Koch, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2002 r. (sygn. akt I CKN
1215/00), OSP 2004 Nr 11, poz. 139.
40
Wyrok Sądu Najwyższego z 27 listopada 2002 r. (sygn. akt I CKN 1215/00, OSP 2004 Nr 11,
poz. 139).
41
Wyrok Sądu Najwyższego z 19 marca 2008 r. (V CSK 491/07, LEX nr 385589), wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 28 lutego 2006 r. (sygn. akt III CSK 135/05, LEX nr 201033).
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Nie musi to być bowiem skutek statystycznie najczęstszy42. Związek przyczynowy nie jest jedynie przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej, ale
także wpływa w sposób pośredni na wielkość należnego odszkodowania43.
Zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, o którym mowa
w art. 4171 §3 k.c., może przybrać postać zarówno bezczynności całkowitej,
jak i przewlekłości postępowania. Przypadki te będą się od siebie różniły
zakresem odszkodowania. W razie zwłoki w wydaniu decyzji administracyjnej naprawienie szkody (najczęściej w postaci utraconych korzyści) będzie
obejmowało tylko okres pomiędzy datą, kiedy decyzja powinna być wydana, a dniem, kiedy w końcu ją wydano44. Sytuację poszkodowanego różnicuje także to, czy przysługuje mu roszczenie prawne, które po spełnieniu
przez niego ustawowych przesłanek ustanowi po stronie organu obowiązek
wydania decyzji zawierającej konkretną treść, czy też organowi administracyjnemu pozostawiono tzw. luz decyzyjny. Uznanie administracyjne jest samodzielnością, której organowi administracji udziela norma blankietowa,
co oznacza, że organ ten ma w warunkach określonych w hipotezie normy
prawnej wybór między różnymi sposobami zachowania się. Może samodzielnie wyznaczyć kryteria i opierając się na nich, ustalić treść rozstrzygnięcia45.
W przypadku braku uznania administracyjnego już samo niewydanie decyzji
w terminie będzie umożliwiało ustalenie wysokości szkody. Z kolei w ramach
luzu decyzyjnego pojawia się problem stopnia prawdopodobieństwa, czy decyzja pozytywna w ogóle zostałaby wydana, co przekłada się na niepewność
co do tego, czy szkoda by wystąpiła – jeżeli tak, to jej wysokość jest niepewna.
Samo niewydanie decyzji w terminie nie przesądza bowiem o szkodzie. Nawet gdyby decyzja w końcu została wydana, choć po upływie wymaganego
prawem terminu, po stronie organu i tak powstanie obowiązek naprawienia
szkody za bezczynność w okresie od daty, kiedy decyzja nadająca uprawnienie mogłaby być wydana, a datą, w której faktycznie ją wydano46.
Na koniec pozostało jeszcze poruszyć kwestię przedawnienia. Roszczenie o zapłatę odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem niewydania
decyzji jest bez wątpienia roszczeniem z czynów niedozwolonych, a zasadniczym terminem przedawnienia takich roszczeń jest trzyletni okres liczony od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie
(w tym wypaku organie) obowiązanym do jej naprawienia (art. 442 k.c.)
– obie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Termin ten w żadnym wypadku nie może przekroczyć dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie wywołujące szkodę. Należy skłonić się ku twierdzeniu, że właściwą chwilą dla określenia początku trzyletniego biegu przedawnienia
jest moment, gdy poszkodowany zda sobie sprawę z ujemnych następstw
Zob. Z. Radwański i A. Olejniczak, dz. cyt., s. 89.
Zob. tamże, s. 87.
44
Więcej na ten temat: zob. J. Kremis, dz. cyt., s. 190.
45
Zob. J. Boć, Prawne formy działania administracji publicznej (w:) Prawo administracyjne, dz. cyt., s. 324.
46
Zob. J. Kremis, dz. cyt., s. 191.
42
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bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania przez organ
administracji publicznej.
Wcześniejsze rozważania można zakończyć krótką wzmianką o rozszerzonej skuteczności orzeczenia będącego prejudykatem wymaganym przepisem
art. 4171 §3. Możliwa jest bowiem sytuacja, gdy w postępowaniu administracyjnym występuje wiele stron, a tylko jedna z nich inicjuje postępowanie,
które ma zakończyć się wydaniem prejudykatu. Pytanie brzmi, czy pozostałe
strony postępowania administracyjnego mogą zostać beneficjentami skutków prawnych wywołanych przez prejudykat, nawet jeżeli nie rozpoczęły
postępowania wymaganego do jego wydania ani nie brały w tym postępowaniu udziału. Czy mogą one równie skutecznie jak inicjator tegoż postępowania dochodzić odszkodowania na drodze sądowej? Najtrafniejsze
wydaje się stanowisko umożliwiające wszystkim stronom postępowania administracyjnego skorzystanie z dobrodziejstwa orzeczenia prejudycjalnego,
a w efekcie – całkowicie skuteczne dochodzenie odszkodowania za niewydanie decyzji administracyjnej. Nieodpowiednią postawą byłoby zawężanie
skuteczności prejudykatu. Taka bierność stron postępowania administracyjnego nie powinna blokować drogi do wyrównania szkody wyrządzonej
przez bezczynność organu administracyjnego lub przewlekłe prowadzenie
postępowania, w sytuacji, gdy mamy do czynienia zarówno z bezprawnym
niewydaniem decyzji administracyjnej, szkodą, jak i ze związkiem przyczynowym pomiędzy powyższymi.

t
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Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, jakie znaczenie w pracy mediatora ma wykorzystanie mowy ciała. Na początku przedstawione zostaną podstawowe informacje o mediacji oraz komunikacji niewerbalnej. W kolejnej
części poruszona zostanie kwestia zasadności poznania przez mediatora wiedzy o mowie ciała. Następnie opisane zostaną metody wykorzystywania tej
formy komunikacji oraz zagrożenia wynikające z jej niewłaściwego stosowania lub lekceważenia. W pracy zostanie uwzględniony również problem różnic kulturowych związanych z mową ciała.
1. Krótko o tym, czym jest mediacja
Coraz częściej w sferze publicznej podejmowane są próby rozwiązania sporu
czy konfliktu między stronami w sposób bardziej ugodowy. Służą temu właściwe techniki, nazywane alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów –
ADR (ang. alternative dispute resolution). Jest to pojęcie powstałe w Stanach
Zjednoczonych pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku; obejmuje przy
tym kilka rodzajów działań. Najprostszą ze wspomnianych technik, nazywana królową ADR, stanowi mediacja; pozostałe to negocjacje i arbitraż1. Coraz
Zob. R. Morek, Wprowadzenie (w:) Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska
i R. Morek, Kraków–Warszawa 2009, s. 21, cyt. za: R. Świeżak, M. Tański, Alternatywne
metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień, Warszawa 2003, s. 3.
1
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powszechniejsze wykorzystanie jednej z nich, mediacji, wynika z tego, iż jest
ona najszybszym, najtańszym i najbardziej dostosowanym do obecnych oczekiwań sposobem dobrowolnego porozumienia się stron sporu. Cenny element
tej metody stanowi obecność mediatora, czyli bezstronnego, fachowego oraz
zapewniającego dyskrecję pośrednika. Dlatego za jej cechę charakterystyczną można uznać obecność osoby trzeciej podczas rozwiązywania konfliktu.
W sferze publicznej proces ten sprowadza się do działania organów państwa
lub osób zatrudnionych w strukturach państwowych2.
Przepisy prawa polskiego nie zawierają legalnej definicji mediacji. W celu
wyjaśnienia tego pojęcia należy sięgnąć do dorobku doktryny, która definicję tę konstruuje, opierając się m.in. na wzorcach z prawa obcego. Jest to
zatem proces, w którym uczestniczy osoba trzecia, mający na celu pogodzenie stron sporu oraz usunięcie – w takim stopniu, w jakim jest to możliwe
– rzeczywistej przyczyny konfliktu między nimi, aby zapobiec jego odtworzeniu się w przyszłości3. Mediacja to proces, który ma doprowadzić do porozumienia w przypadku sporu czy konieczności dokonania zadośćuczynienia, jak
również w sytuacji impasu oraz zastoju w negocjacjach4. Encyklopedia prawa podaje, że mediacja (łac. mediatio) to pośrednictwo, określa ją jako postępowanie z udziałem osoby trzeciej, której celem jest doprowadzenie stron
do rozstrzygnięcia zaistniałego między nimi konfliktu, stanowi konsensualno-koncyliacyjny sposób rozwiązywania sporów. W literaturze przedmiotu
wskazuje się na takie cechy mediacji, jak:
a) całkowita dobrowolność,
b) konsensualny charakter,
c) brak formalizmu i elastyczność postępowania,
d) szybkość postępowania,
e) możliwość wyboru kompetentnego mediatora,
f) zachowanie pełnej kontroli stron nad przebiegiem postępowania,
g) zapewnienie poufności procedury5.
Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów jest wykorzystywana w podstawowych gałęziach prawa6. Przykładowe uregulowania dotyczące stosowania tej techniki przedstawiono poniżej:
a) Mediacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym; podstawa prawna
znajduje się w art. 115-118 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.
Zob. M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009, s. 29.
Zob. R. Morek, Wprowadzenie (w:) Mediacje. Teoria i praktyka, dz. cyt., s. 16-17.
4
Zob. M. Tabernacka, dz. cyt., s. 29.
5
Zob. Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2007, s. 384.
6
Zob. R. Morek, Mediacja w sprawach cywilnych (w:) Mediacje. Teoria i praktyka, dz. cyt.,
s. 179-190; A. Cybułko, Mediacje w sprawach rodzinnych (w:) tamże, s. 193-199; A. Siedlecka-Andrychowicz, Mediacje w sprawach karnych (w:) tamże, s. 203-215; M. Żurawska, Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracy (w:) tamże,
s. 231–252; A. Szpar, Mediacja w prawie administracyjnym (w:) tamże, s. 257-272; M. Czapski, Mediacja w sporach akademickich (w:) tamże, s. 275-288.
2
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Nr 0, poz. 270 ze zm.). W wymienionym przykładzie mediacja jest rozumiana jako forma nieprocesowego rozwiązywania sporów między organem administracji a stroną, która jest adresatem orzeczenia tego organu7.
b) Mediacja w postępowaniu administracyjnym, tj. ugoda administracyjna zawierana przed organem administracji publicznej; podstawa prawna znajduje się w art. 13 oraz art. 114-122 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 114 k.p.a. w sprawie, w której toczy
się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy; przyczyni się to do
uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu
przepis prawa.
c) Mediacja sądowa w sprawach rodzinnych, sprawach o rozwód i separację;
podstawę prawną można odszukać w art. 436 §1 k.p.c., który mówi, że jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do
mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone.
d) Administracja publiczna coraz częściej wchodzi w relacje z podmiotami
zewnętrznymi, działając w formach prawnych charakterystycznych dla prawa cywilnego, toteż podmioty publiczno-prawne mogą uczestniczyć w postępowaniu mediacyjnym regulowanym w Kodeksie postępowania cywilnego, odpowiednio z treścią art. 1831-18315 k.p.c.8.
e) Mediacja możliwa jest także w procesie karnym między sprawcą a poszkodowanym; podstawę prawną zawiera ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.)
w art. 23a. Stanowi on, że sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.
f) Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów
z zakresu prawa pracy; tu podstawa prawna zawarta została w art. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.
z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – i w art. 10 i nast. ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236 ze zm.).
g) Mediacja w sporach akademickich, czyli postępowanie dyscyplinarne dotyczące studentów oraz nauczycieli akademickich; także one mogą zostać rozwiązane na drodze bardziej ugodowej. Podstawa prawna zastosowania mediacji przy tej kategorii sporów nie znajduje się jednak bezpośrednio w saustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.
Dz.U. z 2012 r. Nr 572 164, poz. 742). Ten akt normatywny, w odróżnieniu od
poprzednich przykładów, nie mówi o możliwości stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Nie oznacza to jednak, że w tych sprawach mediacji nie można wykorzystać. Ustawodawca odsyła po prostu do
7
8

Zob. M. Tabernacka, dz. cyt., s. 74.
Zob. tamże, s. 77.
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odpowiedniego stosowania Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z treścią art. 150 p.s.w. i art. 223 p.s.w. Pozwala to na stwierdzenie, że w sprawach dyscyplinarnych na uczelniach wyższych możliwe jest wykorzystanie
zapisu z art. 23a k.p.k.
2. Komunikacja niewerbalna w mediacji
W przebiegu mediacji niezwykle ważna jest komunikacja, czyli proces polegający na wymianie informacji przez nadawanie i odbieranie sygnałów odpowiednimi kanałami. Komunikowanie się to reakcja organizmu na bodziec,
jest przekazem informacji, emocji, wywołaniem odpowiedzi za pomocą symboli werbalnych i niewerbalnych, tworzeniem wspólnych pojęć. Charles
H. Cooley, jeden z prekursorów badań tej tematyki, wskazał, że komunikacja
jest mechanizmem, dzięki któremu istnieją i rozwijają się stosunki międzyludzkie, a stworzone przez kontaktujących się ludzi symbole są przekazywane w przestrzeni i zachowywane w czasie9. Komunikacja jest interakcją
społeczną, na którą składają się znaki werbalne (słowne) i niewerbalne (bezsłowne); przejawiają się w niej wrodzone i wyuczone zachowania10.
Przekazywanie komunikatów odbywa się zasadniczo za pomocą słów, czyli kanałem werbalnym. Wyjątek może stanowić język migowy, który jest specyficznym rodzajem języka, gdyż realizuje się nie przez wypowiadane słowa,
lecz gesty. Mowa i pismo są podstawowym sposobem transferu informacji,
okazuje się jednak, że większość z nich przekazywana jest „bez słów”, drogą komunikacji niewerbalnej (pozawerbalnej, bezsłownej). Ludzie porozumiewają się nie tylko dzięki słowom, lecz także za pomocą zmysłów, które
nie mogą być pominięte w rozważaniach o komunikacji interpersonalnej11.
Zgodnie z założeniami opracowanymi w 1970 r. przez antropologa Raya
Birdwhistella 35% informacji przekazywane jest przez komunikaty słowne, a przez bezsłowne – aż 65%. Inny badacz, psycholog Albert Mehrabian,
wskazał z kolei w 1972 r., że 93% informacji przepływa kanałem niewerbalnym i tylko 7% werbalnym12. Bez słów przekazuje się więcej, ale nie łatwo te komunikaty odczytać. Komunikaty niewerbalne są najczęściej wysyłane w sposób nieświadomy, a kontrolowanie zachowania jest o wiele
trudniejsze niż kontrola nad wypowiadanymi słowami13. Ponadto okazuje
Ch.H. Cooley, Social Organization, New York 1909, cyt. za: B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Warszawa 2006, s. 12-13.
10
Zob. H. Rückle, Mowa ciała dla menedżerów, przeł. T. Soróbka, Wrocław 2001, s. 63.
11
Zob. D.G. Leathers, Komunikacja niewerbalna – zasady i zastosowania, przeł. M. Trzcińska, Warszawa 2007, s. 25-27.
12
Zob. R. Adler, L. Rosenfeld, R. Proctor II; współpraca N. Towne, Relacje interpersonalne.
Proces porozumiewania się, przeł. G. Skoczylas, Poznań 2006, s. 143; Por. D. G. Leathers,
dz. cyt., s. 20-25.
13
Zob. Ch.W. Moore, Mediacje – praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów,
przeł. A. Cybułko, M. Zieliński, Warszawa 2009, s. 205.
9
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się, że proces komunikowania ma charakter ciągły, innymi słowy nie można się nie komunikować, cały czas przekazywane są informacje. Jeśli nie
porozumiewamy się z kimś, unikamy tej osoby, wychodzimy z pokoju, to
przekazujemy sygnał o braku zainteresowania kontaktem i własnym wycofaniu się. Przedstawione dane niewątpliwie dają wiele do myślenia i są podstawą do wysunięcia wniosku, że komunikujemy się w większej mierze nie
przez wypowiadane słowa, lecz dzięki informacjom przekazywanym kanałami niewerbalnymi, np. za pomocą mowy ciała, która jest jednym z wielu
rodzajów komunikacji niewerbalnej. W rozumieniu potocznym oba pojęcia
są często uznawane za równoznaczne, jednakże komunikacja bezsłowna posiada o wiele szerszy zakres. W literaturze przedmiotu brak jednego podziału
komunikacji niewerbalnej. Niektórzy autorzy wyróżniają elementy, które z
kolei inni wykluczają. Przytoczona w pracy klasyfikacja ma charakter najszerszy14. Do mowy ciała zaliczane są:
a) kinezjetyka, czyli gestykulacja: ruch rąk, palców, nóg, stóp, głowy, ramion
oraz pozycja ciała w trakcie rozmowy,
b) mimika twarzy,
c) spojrzenia i ich wymiana,
d) haptyka, czyli dotyk i kontakt fizyczny.
Pozostałe elementy komunikacji niewerbalnej to:
a) wygląd fizyczny, atrakcyjność fizyczna,
b) ubiór,
c) parajęzyk, czyli dźwięki paralingwistyczne, np. westchnienia, pomruki;
także kanał wokalny, np. barwa głosu, akcentowanie, szybkość mówienia,
d) dystans fizyczny między rozmówcami (intymny, osobisty, społeczny, publiczny), którym zajmuje się proksemika, badająca wykorzystanie przestrzeni przez rozmówców15,
e) organizacja otoczenia,
f) wykorzystanie czasu.
Przedstawiona klasyfikacja pokazuje jednocześnie zakres wiedzy i zdolności mediatora niezbędnych w jego pracy. Żaden ze wspomnianych elementów nie powinien zostać przez niego zignorowany, ponieważ w konsekwencji
mediator pominąłby większość komunikatów, które są przekazywane przez
strony sporu.
3. Wiedza czy osobowość? Co jest ważniejsze dla efektywności pracy mediatora?
Mediacje to proces, w którym udział bierze osoba trzecia; co ciekawe, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie stawiają przed potencjalnym
mediatorem trudnych do spełnienia warunków. Zgodnie z art. 1832 k.p.c.
Zob. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000, s. 185-186; R. Adler, L. Rosenfeld, R. Proctor II, dz. cyt., s. 154-159.
15
Zob. D.G. Leathers, dz. cyt., s. 117-122.
14
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mediatorem może być każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych. Taka regulacja
dostosowana jest do istoty procesu mediacji, ponieważ większy wpływ na
umiejętne jej prowadzenie ma osobowość niż fachowa wiedza. Przepis, który
nie wspomina o warunkach wykształcenia, w pewien sposób ułatwia prowadzenie mediacji, czyniąc katalog podmiotów elastycznym w tym zakresie.
Osoba pośrednika jest niezwykle ważna dla procesu mediacji. Umiejętności oraz cechy osobowości warunkują to, czy jego praca przyniesie efekty
i doprowadzi do ugodowego rozwiązania sporu. Mediator jest osobą, która
ma zmniejszyć napięcie powstałe w wyniku konfliktu, pomóc stronom sporu
zbliżyć swoje stanowiska i dojść do porozumienia. Wchodzi więc z rozmówcami w interakcje, które nawiązuje zasadniczo dzięki komunikacji werbalnej,
posługując się słowem, ale nie można pominąć kwestii przekazu komunikatów bezsłownych za pośrednictwem kanału niewerbalnego. Mediator jest
postrzegany jednocześnie jako ich odbiorca i źródło. Oznacza to, że powinien
właściwie odczytywać sygnały niewerbalne przekazywane przez strony sporu.
Umiejętność ta jest w literaturze nazywana zdolnością poznawczą; polega
ona na właściwej interpretacji zachowań innych. Poza tym, mediator musi
być świadomy, jakie komunikaty niewerbalne sam wysyła, obserwować własne zachowanie i modyfikować je w zależności od potrzeb – zdolność ta nosi
nazwę samoobserwacji (ang. self-monitoring).
4. Przydatność wiedzy o mowie ciała
Mediator musi mieć zdolność kontrolowania swojego zachowania oraz świadomość, jakie informacje sam przekazuje i jak może je wykorzystać w pracy.
Aspekt ten jest istotny, ponieważ nie tylko za pomocą wypowiadanych słów,
lecz także przez odpowiednie zachowanie mediator może sterować wrażeniem o własnej osobie. Niewątpliwie komunikaty niewerbalne w dużej mierze decydują o tym, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Przez gesty, kontakt wzrokowy i sposób zachowania następuje przekazywanie informacji
o postawach rozmówców i relacji między nimi. Mediator, który zrobi użytek
z wiedzy o mowie ciała swojej i swoich rozmówców, będzie w stanie przekonać strony o własnym zaangażowaniu w pracę, okazać zainteresowanie tym,
co mówią, a w konsekwencji sprawi, że mu zaufają. Mowa ciała ma większe
znaczenie przy ocenie wiarygodności i profesjonalności niż komunikaty werbalne16. Mediator powinien kontrolować swoją mowę ciała tak, aby nie przekazywać sygnałów, które świadczyłyby o braku pewności siebie czy zainteresowania, ponieważ w pierwszym odruchu zazwyczaj człowiek doszukuje
się negatywnych informacji o innych. Wiedza ta umożliwi organizowanie
i pilnowanie przebiegu rozmowy poprzez umiejętne reagowanie także na
niepożądane zachowania stron konfliktu.
16

Zob. D.G. Leathers, dz. cyt., s. 214-215.
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4.1. Wykorzystanie mowy ciała a umiejętność nawiązywania kontaktu i zdobycia zaufania
Jedną z istotniejszych zdolności mediatora jest umiejętność słuchania; ma
on być zainteresowany tym, co mówią jego partnerzy17. Aby przyjąć postawę
dobrego słuchacza, mediator powinien przede wszystkim skupić się na kontakcie wzrokowym, uśmiechu, mimice, gestach, ale i postawie ciała.
Pierwszy z wymienionych elementów stanowi zaproszenie do komunikacji.
Pierwsze spojrzenie oznacza gotowość do rozmowy, wzrokiem można okazać
zaangażowanie w mediację, empatię w stosunku do osoby mówiącej. Ponadto kontakt wzrokowy umożliwia stworzenie atmosfery spotkania oraz zdefiniowanie relacji interpersonalnej, np. o charakterze przyjacielskim. Kontakt
wzrokowy należy nawiązywać z każdą osobą, z którą się rozmawia. Podejmowany jest częściej, gdy osoby siedzą naprzeciwko siebie aniżeli obok siebie
– taka pozycja uniemożliwia zaangażowanie w słuchanie. Kontakt wzrokowy
może być połączony z ruchami brwi. Pożytecznym zachowaniem jest szersze
otwarcie oczu na chwilę z jednoczesnym uniesieniem brwi, co wskazuje na
uszanowanie czyjejś obecności. Mediator, patrząc w oczy i potakując, kiedy
strony mówią coś zaskakującego, okazuje zainteresowanie. Oczywiście kontakt wzrokowy pozwala na odczytanie mowy ciała drugiej strony, umożliwia
ocenę komunikatów, budowę i podtrzymanie relacji, zrozumienie i przechowanie informacji.
Kiedy wchodzi się w interakcje z innymi, przez większość czasu ludzie
patrzą sobie w oczy. Jeśli podczas rozmowy kontakt wzrokowy jest zbyt
słaby lub nie jest wcale utrzymywany, istnieje zagrożenie uznania za osobę
źle wychowaną, nieśmiałą, rozkojarzoną czy niekompetentną. Zachowanie
to wskazuje na znudzenie, brak zainteresowania i niepewność siebie. Unikanie kontaktu wzrokowego jest sygnałem blokady komunikacji, może być
odebrane jako brak życzliwości i obojętność18. Co ciekawe, obserwując drugą
stronę, najpierw dokonuje się oceny jej charakteru i wiarygodności, dopiero później kompetencji i skuteczności. Długie spojrzenia uchodzą ogólnie za
wyraz sympatii i pozytywnego nastawienia do kontaktu. Zwykło się mówić,
że oczy są zwierciadłem duszy. Jednakże stale utrzymywany kontakt wzrokowy może być odczytany jako nienaturalny, dlatego gdy jest on zbyt długi,
może nawet budzić lęk. Zdecydowanie stosowniejszy wydaje się nieregularny
kontakt wzrokowy. Jeśli jest on częsty, ale nie ciągły, świadczy o kompetencji,
zaraz obok szczerego uśmiechu dostosowanego do kontekstu. Niewymuszony i wyrażony w odpowiednim momencie uśmiech podkreśla wiarygodność,
świadczy o życzliwości i ułatwia rozmowę.
Każdy mediator powinien także pamiętać, że w profesjonalnych relacjach,
utrzymując kontakt wzrokowy, powinno się koncentrować na okolicach wokół oczu i czoła. Warto wskazać także negatywne zachowania przy kontakcie
17
18

Zob. A. Cybułko, dz. cyt., s. 74.
Zob. Z. Nęcki, dz. cyt., s. 210-214.
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wzrokowym, czyli takie, których należy unikać, żeby nie zostać odebranym
jako osoba mało wiarygodna. Są nimi:
a) spuszczanie wzroku przed odpowiedzią na zadane pytanie,
b) odwracanie wzroku na osobę, z którą nie prowadzi się rozmowy,
c) częste mruganie,
d) nerwowy ruch gałkami ocznymi.
Istnieje powszechne przekonanie, że rozbiegane oczy u rozmówcy świadczą o braku zainteresowania czy nawet nieszczerości. Badacze wskazują
jednak, że takie zachowanie w rzeczywistości stanowi oznakę aktywności
umysłowej, tzn. kierunek ruchu oczu ma związek z półkulą mózgową, której się używa w danym momencie. Ruch „rozbieganych oczu”, fachowo nazywany sprzężonym lateralnym ruchem oczu, występuje wtedy, gdy oczy
zwracają się jednocześnie w lewo lub prawo. Inaczej opisywany jest skrótem
CLEM (ang. conjugal lateral eye movements). Prawostronny CLEM świadczy o aktywności lewej półkuli mózgu, która wiąże się z mową, rozwiązywaniem problemów matematycznych i myśleniem logicznym. Lewostronny
CLEM oznacza zaś aktywność prawej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za
komunikację wizualną, przestrzenną i niewerbalną. Badania pokazują, że
kobiety, rozwiązując problemy, często używają obu półkul jednocześnie19.
Twarz jest najważniejszym i najbardziej rzetelnym źródłem informacji o przeżywanych emocjach20. W wyrażaniu intencji dominuje lewa strona twarzy. Karol Darwin zauważył, że ekspresja twarzy jest uniwersalna
dla wszystkich ludzi: podobnie wyrażamy złość, odrazę, szczęście, smutek,
strach, zdziwienie. Okazuje się, że ekspresja emocjonalna ma głównie podłoże genetyczne, uwarunkowania kultowe mają na nią mniejszy wpływ. Argumentem potwierdzającym ten pogląd jest przykład niewidomych dzieci,
które wyrażają mimiką emocje tak samo jak dzieci, które widzą. Mediator
powinien reagować ekspresją twarzy na to, co komunikują mu inni, dowodząc w ten sposób, że ich słucha. Nie należy zachowywać kamiennego wyrazu
twarzy, ponieważ sugerowałoby to brak zainteresowania.
Mediator może zastosować w swojej pracy także tzw. otwarty gest. Chodzi o spokojny gest z wnętrzem dłoni skierowanym ku górze i na zewnątrz.
Świadczy on o otwartości i szczerości. Mediator wysyła dzięki niemu sygnał,
że chce drugą stronę wysłuchać i jest zainteresowany nawiązaniem szczerej relacji. Otwarty gest umożliwia wyciszenie napiętej sytuacji, utwierdza
w przekonaniu, że mediatorowi można zaufać, dodatkowo zaprasza do
uczestnictwa w rozmowie.
Pośrednik, który chce zdobyć zaufanie partnerów w mediacji, może także wykorzystać efekt lustrzanego odbicia, będący dobrym sposobem zademonstrowania więzi z drugą osobą. Polega na naśladowaniu gestów drugiej strony poprzez przyjęcie podobnej postawy ciała. Ważne, aby nie robić
tego od razu, należy zachować ostrożność i zmienić pozycję ciała dopiero
19
20

Zob. P.A. Andersen, Mowa ciała, przeł. A. Zdziemborska, Poznań 2005, s. 54.
Zob. D.G. Leathers, dz. cyt., s. 50-51.
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w kilka sekund po tym, jak zrobiła to druga strona21. Nie należy tej techniki stosować, jeśli rozmówca buduje bariery przejawiające się zamkniętą postawią ciała, np. krzyżuje ręce na piersi, co świadczy o zamknięciu kanałów
komunikacyjnych i utrudnia porozumienie. Poza tym ustawienie się pod niewielkim kątem do rozmówcy sygnalizuje swobodę i życzliwą relację. Wyprostowana sylwetka i uniesiona głowa świadczą o pewności siebie, mediator
wygląda w ten sposób na osobę, która zna się na swojej pracy. Uniesiona
głowa umożliwia także modelowanie głosu i zapewnia lepszą słyszalność. Pochylenie głowy świadczy, że osoba jest zaabsorbowana rozmową. Powracając
do potakiwania, które następuje po każdym skończonym zdaniu, sygnalizuje,
że jest zainteresowana i rozumie to, co słyszy, skłaniając w ten sposób drugą
stronę do kontynuowania mówienia. Dodatkowo podpieranie dłonią podbródka, z jednoczesnym skierowaniem palca wskazującego do góry, oznacza,
że osoba zastanawia się nad tym, co usłyszała, dowodząc w ten sposób, że jest
zainteresowana. Inny gest, o którym warto pamiętać, polega na wyciągnięciu
rąk z jednoczesnym zgięciem łokci, świadczy on o gotowości do działania.
Mediator musi być pewny siebie i zdecydowany. Wskazywać na takie predyspozycje może mocny, ale nie sprawiający bólu uścisk dłoni przy powitaniu z jednoczesnym kontaktem wzrokowym lub odpowiednie ułożenie palców w tzw. piramidkę w trakcie mówienia. Charakterystyczne jest, że wyższa
wieża z palców powstaje podczas mówienia, a niższa podczas słuchania.
Rozstawienie palców w wysuniętych dłoniach świadczy o zaangażowaniu,
natomiast palce ściśle przylegające informują o dokładności i konsekwencji w działaniu. Koncentrując się na dłoniach, istotne jest, aby trzymać je
swobodnie, powinny być one widoczne. Zdecydowanie nie należy chować
ich do kieszeni, takie zachowanie może bowiem wskazywać na obojętność
i nieuprzejmość. Dłonie ułożone na stole świadczą o zdolności i gotowości
do kontaktu. Niestosowne jest trzymanie ich pod stołem, może być to oznaką niepewności i nerwowości.
Mediator powinien unikać gestów, którymi informuje o braku pewności
siebie czy zdenerwowaniu, to znaczy:
a) trzymania dłoni przy twarzy,
b) oczyszczania gardła,
c) niespokojnych, bezcelowych ruchów,
d) oblizywania warg,
e) zaciskania dłoni,
f) stukania palcami,
g) nieadekwatnego do sytuacji uśmiechu.
Należy także wystrzegać się skurczonej postawy ciała, która jest przejawem bojaźliwości lub braku asertywności.

Zob. D. Cohen, Mowa ciała – wszystko, co trzeba wiedzieć o komunikacji pozawerbalnej,
przeł. A. Kligofer, Warszawa 2010, s. 47-51.
21
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4.2. Zarządzanie zachowaniem uczestników mediacji
Umiejętne wykorzystanie przez mediatora wiedzy o mowie ciała umożliwi
mu nie tylko zaprezentowanie się jako osoba godna zaufania i kompetentna,
lecz także pozwoli kontrolować przebieg mediacji. W sytuacji, gdy komunikacja niewerbalna między stronami sporu zakłóca proces dążący do porozumienia, mediator może wykorzystać technikę polegającą na spotkaniu się
kolejno z każdą z nich na osobności i sam przekazywać im komunikaty. Mediator może wykorzystać uścisk dłoni, kontakt wzrokowy czy inny element
mowy ciała w celu wpłynięcia na postępowanie i reakcje mediujących stron22.
W przypadku, gdy strony sporu wytykają się palcami, kłócą, mediator
może wstać i okrążyć wolno pokój, wskazać np. na tablicę, gdzie poprzednio zapisał szczegóły przedmiotu sporu. Odwróci tym uwagę od agresywnego
zachowania jednej osoby wobec drugiej, w konsekwencji pomoże spojrzeć
na problem z innej perspektywy. Żywsza gestykulacja mediatora będzie bardziej interesująca, dzięki czemu spierający się przestaną koncentrować się
na sobie. Spokojne, przemyślane i racjonalne zachowanie mediatora wpłynie
na obniżenie poziomu negatywnych emocji między stronami23.
Stosując odpowiednią technikę, mediator potrafi uniemożliwić drugiej
stronie odebranie mu głosu. Polega ona na zastosowaniu pauzy z jednoczesnym odwróceniem wzroku – wtedy trudniej jest komuś przerwać. Jeśli zechce z kolei, aby druga osoba zabrała głos, powinien zrobić pauzę na końcu
zdania i skierować spojrzenie na tę właśnie osobę, wówczas poczuje się ona
zobligowana do wypowiedzi. Spojrzenie na kogoś oznacza niewerbalne przekazanie głosu, pozwala więc na kontrolowanie zachowania innych. Kontakt
wzrokowy umożliwia nie tylko bardziej płynną interakcję, lecz także jej kontrolę poprzez ustalenie kolejności wypowiedzi. Spojrzenie wyraźnie na kogoś
jest wskazówką kolejności wystąpień, tak więc oczy mogą być wykorzystane
jako organizatorzy spotkania. Poza tym wykonywanie przemyślanych i dokładnych ruchów rękami przy jednoczesnym kontakcie wzrokowym sprawia,
że druga strona słucha. Mediator jest tym samym w stanie manipulować zachowaniem uczestników poprzez bezpośrednie działania lub pośrednie sygnały przy pomocy własnej gestykulacji czy kontaktu wzrokowego.
4.3. Przejawy dominacji i oszukiwania
Z punktu widzenia mediacji niezwykle istotne są utrzymywanie kontaktu
wzrokowego, interpretacja reaktywności, czyli jak odbiera się zaangażowanie partnera rozmowy, oraz odczytywanie przejawów dominacji. Mediator
ma za zadanie zadbać o zachowanie równowagi między stronami sporu, gdy
np. występuje przewaga ekonomiczna czy statusowa. Brak równowagi sił
między mediującymi stronami nie może zakłócić rozmowy i być barierą dla
22
23

Zob. Ch.W. Moore, dz. cyt., s. 206, 319.
Zob. tamże, s. 206-207.
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porozumienia. Aby móc wpływać na nasilające się postawy dominacji, mediator musi umieć je odczytać. Zbigniew Nęcki, specjalista w zakresie mowy
ciała, sklasyfikował następujące przejawy dominacji:
a) styl wypowiedzi polegający na wchodzeniu w rozmowę, wypowiadaniu się
w jej trakcie,
b) sposób zabierania głosu zaznaczający się poprzez przerywanie, niedopuszczanie do głosu,
c) mówienie znacznie dłużej niż druga strona,
d) charakterystyka cech wokalnych, czyli mówienie głośniej, stosowanie długiej pauzy,
e) odwracanie ciała w kierunku przeciwnym do rozmówcy,
f) skupienie się w trakcie rozmowy na innych czynnościach, np. szukanie czegoś w kieszeniach24.
Inne oznaki dominacji wskazała Nancy Henley:
a) dotykanie rozmówcy w ramię,
b) chwytanie za łokieć, wskazywanie palcem na rozmówcę (z groźbą),
c) zbliżanie się na odległość 25 cm, co stanowi naruszenie przestrzeni osobistej,
d) nachylanie się w pozycji stojącej nad osoba siedzącą25.
Mediator ma za zadanie załagodzić napiętą sytuację i zagwarantować spokojną atmosferę rozmowy, powinien więc dostrzec także agresywną mowę
ciała komunikowaną przez strony. Jej przejawy to:
a) siedzenie z wyprostowanymi nogami, wysuniętymi daleko przed siebie,
z ciałem odchylonym do tyłu, dodatkowo z rękami założonymi za głowę;
okazuje się w ten sposób znudzenie, chęć zachowania dystansu, arogancję,
b) potrząsanie pięścią,
c) bębnienie palcami,
d) pominięcie ręki wyciągniętej do powitania,
e) wysunięcie do przodu obu dłoni jakby w geście ściskania szyi,
f) uniesienie dłoni do brwi i zamknięcie oczu, mówiące: „dłużej nie wytrzymam”26.
Mediator, odczytując właściwie elementy mowy ciała, może rozpoznać
moment, w którym rozmówca mija się z prawdą. Pomoże mu w tym dostrzeżenie następujących zachowań partnera rozmowy:
a) wahania podczas wypowiedzi,
b) wyższe tony głosu,
c) pomyłki słowne,
d) rozszerzone źrenice,
e) mruganie,
f) wzruszanie ramionami,
g) dotykanie twarzy, ciała27.
Z. Nęcki, dz. cyt., s. 202.
N. Henley, Body Politics. Power, Sex and Nonverbal Communication, Princite–Hall 1977,
cyt. za: Z. Nęcki, dz. cyt., s. 201.
26
Zob. H. Rückle, dz. cyt., s. 88-89; A. Jaskółka, dz. cyt., s. 145-151.
27
Zob. A. Jaskółka, dz. cyt., s. 137-144; R. Adler, L. Rosenfeld, R. Proctor II, dz. cyt., s. 152-154.
24

25
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W tym miejscu należy zaznaczyć pewną pojawiającą się czasami nieprawidłowość w odbiorze komunikatów, zwaną zespołem Otella. Polega on na
niewłaściwej interpretacji czyichś intencji przy tłumaczeniu m.in. mowy
ciała drugiej osoby jako fałszywej, gdy w rzeczywistości szczerze okazuje
ona emocje. Zasada ta pokazuje, że komunikaty niewerbalne, przekazywane choćby mową ciała, nie zawsze muszą mieć oczywiste znaczenie. Wynika
stąd, że niełatwo jest je odczytywać.
4.4. Mowa ciała a różnice kulturowe
Warto zauważyć istotną kwestię, mianowicie to, że emocje przekazywane za
pomocą mowy ciała są definiowane kulturowo. Te same zachowania mogą
mieć inne znaczenie i odmiennie być interpretowane w różnych kulturach.
Większość przejawów mowy ciała jest tak samo rozumiana w każdej szerokości geograficznej, jednak niektóre jej elementy są charakterystyczne dla
konkretnych narodów czy regionów28. Na przykład śmiech w powściągliwej
kulturze japońskiej uchodzi za oznakę dyskomfortu czy braku zgody, a w kulturze amerykańskiej jest zazwyczaj wyrazem akceptacji oraz zadowolenia.
W Japonii mówienie ze spuszczonymi oczami nie jest wyrazem kłamstwa,
lecz szacunku. Gest „dłoń-portfel”, polegający na połączeniu kciuka i pozostałych palców tej samej dłoni, które są wyprostowane i skierowane do
góry, we Włoszech oznacza „bądź bardziej precyzyjny”, w Hiszpanii – „dobrze”, a w Tunezji – „zwolnij”. Różnice kulturowe nie odnoszą się jedynie
do gestów i ich interpretacji, ale także do norm i zachowań proksemicznych, czyli związanych z wykorzystaniem przestrzeni29. Mieszkańcy Ameryki Łacińskiej cechują się potrzebą interakcji w mniejszej odległości niż
ich sąsiedzi z Ameryki Północnej. Z porównania proksemicznych zachowań
Włochów, Niemców i Amerykanów wynika, że Włosi przyjmują w kontakcie najmniejszy dystans, a obywatele Stanów Zjednoczonych zachowują
największą odległość w relacji z drugą osobą30. Potwierdza to zestawienie
autorstwa Petera Andersena, który wyróżnił obszary kulturowe skłonniejsze do bezpośredniości, tzw. kontaktujące się (Arabia Saudyjska, Francja,
Grecja, Włochy), oraz mało kontaktujące się (Niemcy, Anglia, Japonia, Stany Zjednoczone)31.
Ważne jest, aby mediator pamiętał o kulturowych uwarunkowaniach komunikatów niewerbalnych, zapoznawszy się uprzednio z zasadami okazywania emocji w danej kulturze (np. powitanie w Japonii następuje poprzez
ukłon). Naruszenie norm kulturowych może zwiększyć dystans lub poważnie
Zob. A. Jaskółka, dz. cyt., s. 17.
Zob. D.G. Leathers, dz. cyt., s. 391-392.
30
Zob. tamże, s. 392.
31
Zob. P. Andersen, Explaining intercultural differences in nonverbal communication
(w:) Intercultural Communication. A reader, ed. L. Samovar, R.E. Porter, Boston 2006,
s. 272, cyt. za: D.G. Leathers, dz. cyt., s. 403.
28
29
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zakłócić komunikację między stronami, ale i między stronami sporu a mediatorem. W konsekwencji mediator przed rozpoczęciem swoich czynności
powinien być zaznajomiony z oczekiwaniami i normami zachowań cechującymi kultury, wśród których pracuje.
5. Podsumowanie
Zarówno w życiu codziennym, jak i w mediacji komunikaty są przekazywane
kanałem werbalnym i niewerbalnym. Komunikacja niewerbalna jest wyrazem emocji, ale sama może te emocje powodować. Nie należy też zapominać,
że porozumiewamy się cały czas.
Mowa ciała oraz inne komunikaty niewerbalne mają w większości charakter
nieświadomy, toteż nie jest łatwo je kontrolować, zarówno stronom sporu, jak
i mediatorowi. Mamy nad nimi mniejszą kontrolę niż nad tym, co mówimy.
Nie każdej części ciała jesteśmy równie świadomi, np. najlepiej kontrolujemy twarz i głowę, gorzej tułów, ręce, najgorzej nogi i stopy. Trudno jest też
kontrolować więcej niż jedną część ciała jednocześnie.
Mowa ciała dostarcza informacji o wzajemnej relacji, emocjach oraz postawach. Umożliwia mediatorowi zaprezentowanie się jako osoba kompetentna,
pewna siebie, zaangażowana i godna zaufania.
Gestykulacja nie może być nadmierna i chaotyczna: mediator wygląda
wtedy na osobę nerwową, tymczasem przemyślane i dokładnie wykonane
gesty są dowodem jasnego i klarownego myślenia.
Dobry mediator powinien zrozumieć i ten sposób komunikowania, poznać swoje mocne i słabe strony, ale i trafnie odczytywać emocje uczestników sporu. Wykorzystanie wiedzy o mowie ciała nie przesądzi o wyniku
mediacji, ale z pewnością może się przyczynić do załagodzenia sporu i ułatwienia porozumienia.
42
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Jolanta Sikora
Ageizm – zjawisko marginalne czy globalny problem?
Coraz większą liczbę zwolenników zdobywa twierdzenie, jakoby swoistym signum temporis współczesności był ageizm. Czy ów pogląd jest w pełni zasadny? A może źródłem jego rozpowszechnienia są jedynie środowiska usiłujące
wywalczyć nienależne im przywileje? W celu udzielenia odpowiedzi na te pytania koniecznym jest wyjaśnienie kilku kwestii ściśle z nimi związanych.
Infantylne byłyby rozważania na temat tego, czy zjawisko dyskryminacji
w ogóle istnieje. Na przełomie dziejów uległo ono znacznym modyfikacjom,
jednakże dyskryminacja wciąż godzi w istotę samego człowieczeństwa. Karta
Narodów Zjednoczonych w swej preambule nieprzypadkowo deklaruje przywrócenie wiary m.in. w „godność i wartość osoby ludzkiej”1. Dyskryminację
(łac. discriminatio – ‘rozróżnienie’) należy rozpatrywać w dwóch aspektach,
stanowiących zarazem jej główne odmiany. Dyskryminacja bezpośrednia to
„upośledzenie lub prześladowanie jednostek lub grup społecznych ze względu
na przynależność rasową, narodową, wyznaniową i inne czynniki społeczne,
związane np. z pochodzeniem lub płcią”2. Istnieje także dyskryminacja pośrednia, zachodząca wtedy, „kiedy pozornie neutralny przepis, kryterium lub
działanie w praktyce powoduje niekorzystną sytuację dla osoby bądź grupy
osób w szczególności ze względu na płeć, rasę, (…) wiek (…)”3. Dyskryminacja pośrednia jest prawnie i obiektywnie nieuzasadniona.
W odniesieniu do dyskryminacji ze względu na wiek często używa się terminu ageizm (ang. ageism, age – ‘wiek’). Jego odpowiednikiem w języku
B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010, s. 463.
2
Dyskryminacja, dostępny w: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3895502 (data
dostępu: 26 listopada 2011).
3
Dyskryminacja i mobbing, dostępny w: http://rownetraktowanie.gov.pl/dyskryminacja-imobbing (data dostępu: 26 listopada 2011).
1
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polskim jest termin wiekizm. Ageizm, tak jak seksizm czy rasizm, to postawa
i przekonania oparte na stereotypach i uprzedzeniach – w tym wypadku odwołujące się do biologicznego zróżnicowania ludzi, związanego z procesem
starzenia się – które dotyczą kompetencji i potrzeb osób w zależności od ich
wieku. Ageizm jest postawą skierowaną przeciwko ludziom starszym, którym
przypisuje się cechy pejoratywne, takie jak np. niesamodzielność, naiwność
czy powolność4.
Nie należy zapominać, że:
Starzenie, jako naturalny proces rozwojowy, stanowi jedno ze stadiów rozwoju człowieka,
który nie może być ani cofnięty, ani też odwrócony. Ma ono olbrzymie znaczenie w sensie
indywidualnym, społecznym i ekonomicznym5.

Dyskryminacja ze względu na wiek posiada pewną specyficzną cechę. W odróżnieniu od dyskryminacji odnoszącej się do rasy czy płci może bezpośrednio dotyczyć każdego człowieka. Przybiera formę adultyzmu (w przypadku
ludzi młodych) bądź ageizmu.
Zofia Niczke, prezes Fundacji „Emeryt”, przekonuje, że proces degradacji,
marginalizacji i dyskryminacji seniorów rozpoczyna się już w dziedzinie tworzenia prawa. Niesprawiedliwe prawo raz staje się narzędziem, a raz alibi dla
władzy i instytucji, z którymi starszy człowiek musi mieć do czynienia jako
interesant, pacjent czy klient. Zdaniem Niczke wszelkie inne formy dyskryminacji są wtórne wobec prawa. Trudno jednak zgodzić się z tym poglądem,
mając na uwadze to, że jego zaprzeczenie stanowią liczne działania zapobiegawcze i aktywizacyjne podejmowane na szczeblu prawodawczym przez
instytucje krajowe i międzynarodowe.
W wyniku coraz częściej stawianych, zwłaszcza w debatach publicznych,
tez o dyskryminacji osób starszych i nieodpowiednim stosunku społeczeństwa
do starości Rzecznik Praw Obywatelskich6 uznał, że potrzebne jest merytoryczne spojrzenie na ten problem. W tym celu został sporządzony raport o stanie przestrzegania praw osób starszych w Polsce, zawierający wnikliwą analizę zjawiska i rekomendacje działań. Z przeprowadzonych analiz wynika, że
w Polsce prawa osób starszych są dobrze chronione, a tam, gdzie sytuacja starszego pokolenia wymaga poprawy, potrzebne są raczej działania o charakterze edukacyjnym czy organizacyjnym, w mniejszym zaś stopniu – prawnym.
Nie znaczy to, że ingerencja ustawodawcy jest zbędna. Najbardziej niepokojące zjawiska związane z sytuacją prawną dotyczą ubezpieczeń społecznych
– emerytalno-rentowych i pielęgnacyjnych – ochrony zdrowia oraz rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. J. Kochanowski zwraca uwagę, że:
Zob. J. Kochanowski, Wprowadzenie (w:) Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, red. B. Szatur-Jaworska, Warszawa 2008, s. 7.
5
M. Dudek i M. Murat, Wsparcie osób starszych w Polsce – wybrane problemy, s. 230, dostępny w: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Balogova1/pdf_doc/32.pdf (data dostępu: 26 listopada 2011).
6
Ówczesnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich był dr Janusz Kochanowski.
4
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Zjawiska niepokojące, które wynikają nie tyle z regulacji prawnych, co z praktyki życia społecznego, obserwujemy na rynku pracy, na rynku dóbr konsumpcyjnych i usług, w funkcjonowaniu pomocy społecznej, w dziedzinie społecznego uczestnictwa seniorów7.

Dyskryminacja ze względu na wiek czasem wynika ze świadomych i zamierzonych działań, a czasem wywodzi się z niezrozumienia potrzeb starszych
ludzi8. Należy jednak mieć na uwadze, że prócz wyrażonych expressis verbis
gwarancji konstytucyjnych (mowa o art. 32, stanowiącym zasadę równości
wobec prawa i zakazującym dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny) podejmowane są także liczne
działania zmierzające do całkowitej eliminacji tego zjawiska, czego potwierdzenie można znaleźć w orzeczeniach sądowych.
Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego „osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę”9. Przykładem ochrony praw osób starszych jest wyrok Trybunału
Wspólnot Europejskich w sprawie Reinharda Prigge’a przeciwko Deutsche
Lufthansa AG10. Sprawa dotyczyła klauzuli układu zbiorowego pracy, ustalającej na 60 lat granicę wieku, powyżej którego piloci byli uznawani za nieposiadających już zdolności fizycznych potrzebnych do wykonywania zawodu.
Klauzula została uznana za sprzeczną z uregulowaniem dotyczącym zakazu
dyskryminacji ze względu na wiek, zawartym w dyrektywie UE11.
W odniesieniu do prawa pozytywnego należy wspomnieć również o Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która w art. 14
stwierdza, iż:
korzystanie z praw i wolności wymienionych w tejże Konwencji powinno być zapewnione bez
dyskryminacji wynikających z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn12.

Ponadto, 14 września 2011 r. decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2012 rok ustanowiono Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych
J. Kochanowski, dz. cyt., s. 10.
Zob. J. Nicole-Urbanowicz, Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek, „Niebieska Linia”, nr 6/2006, dostępny w: http://www.pismo.niebieskalinia.pl/index.php?id=482 (data
dostępu: 26 listopada 2011).
9
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. II
PZP 13/08, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2009/1, Lex Polonica nr 1997650.
10
Wyrok Wielkiej Izby Trybunału WE z dnia 13 września 2011 r., Reinhardt Prigge i inni przeciwko Deutsche Lufthansa AG, sprawa C-447/09(Dz.U. UE C 319/4 z dnia 29.10.2011 r.).
11
Dyrektywa Rady UE 2000/78/WE ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – art. 2 ust. 5, art. 4 ust. 1 i art 6. ust. 1, (Dz.U. UE
L. 03/16 z dnia 2.12.2000 r.).
12
Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
7

8
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i Solidarności Międzypokoleniowej. Do celów tej ogólnoeuropejskiej inicjatywy należy m.in.:
podnoszenie ogólnej świadomości na temat aktywności osób starszych i jej różnorodnych
wymiarów oraz zapewnienie jej istotnego miejsca wśród priorytetów politycznych zainteresowanych podmiotów, a także stworzenie ram służących do podejmowania zobowiązań i konkretnych środków umożliwiających (...) kształtowanie polityki i strategii długoterminowych
(...) związanych z zatrudnieniem i pracą13.

Przy uwzględnieniu wspomnianych czynników coraz bardziej klarowny
staje się obraz dyskryminacji osób starszych. Dostrzegamy, że zjawisko to
nie jest zlokalizowane na płaszczyźnie prawa. Źródło problemu znajduje się
znacznie głębiej – na poziomie mentalności jednostek. Wyraźnie widoczna
jest potrzeba zmiany w sferze świadomości społecznej.
W doktrynie podkreśla się konieczność stworzenia odpowiednich mechanizmów równowagi i współpracy międzypokoleniowej. Niemniej ważna jest
edukacja jednostek, poczynając już od najwcześniejszych etapów rozwoju,
oraz rewidowanie zakorzenionego w naszej świadomości postrzegania osób
starszych jako elementu wykluczonego ze społeczeństwa.
Odmienne hierarchie wartości i sposoby rozwiązywania pewnych kwestii
prima facie wydają się być elementami pogłębiającymi przepaść między grupami w różnym wieku. Jednakże w połączeniu z bogatym doświadczeniem
stanowią solidny fundament do budowy dialogu w wielopokoleniowym społeczeństwie, będąc zarazem motorem rozwoju społecznego. Warunkiem sine
qua non nawiązania owego dialogu jest nie tylko zrozumienie potrzeb ludzi
w starszym wieku, ale także pełna akceptacja ograniczeń wynikających z ich
niedomagań fizycznych.
Nie sposób precyzyjnie określić rozmiarów ageizmu. Zaliczany jest on do
problemów globalnych. Istnienie społeczeństwa jest nierozerwalnie związane z obecnością w nim ludzi starszych. Powinno to skłonić nas do głębszej
refleksji na temat kierunku, w którym muszą zmierzać nasze relacje z tą grupą osób. Miejmy na uwadze także to, że ageizm może bezpośrednio dotknąć
każdego z nas. Jest to jedynie kwestią czasu.

t

t

t

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r.
(Dz.U. UE L 246/5 z dnia 23.09.2011 r.).
13
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Dominik Dymitruk
Sprawozdanie z konferencji naukowej Instytucjonalna dyskryminacja – czy w XXI wieku osoby niepełnosprawne są dyskryminowane?, Uniwersytet Wrocławski, 27 kwietnia 2012 roku
Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji działające przy
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
kontynuując swoje zainteresowanie zagadnieniem dyskryminacji różnych
grup społecznych, zorganizowało 27 kwietnia 2012 r. konferencję naukową
poświęconą problemowi dyskryminacji instytucjonalnej osób niepełnosprawnych. Patronat honorowy nad konferencją objęli Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Związek Zawodowy Prokuratorów
i Pracowników Prokuratury RP. Konferencja spotkała się z zainteresowaniem
wielu środowisk, w tym przedstawicieli władz państwowych i samorządowych
oraz osób niepełnosprawnych. Jest to dowodem tego, że temat dyskryminacji
wciąż pozostaje ważnym elementem dyskursu publicznego.
Konferencja naukowa skierowana była nie tylko do osób niepełnosprawnych czy reprezentantów wrocławskiego środowiska akademickiego. Organizatorom zależało, aby głos w dyskusji zabrali również przedstawiciele administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gdyż to często od nich zależy
pozycja faktyczna, a czasami również prawna, osób niepełnosprawnych. Relacje administracji z osobami niepełnosprawnymi to wciąż niewyczerpalne
źródło napięć i frustracji – zarówno dla urzędników, jak i niepełnosprawnych użytkowników. Teza ta wypływa z wypowiedzi samych zainteresowanych, a także obserwacji funkcjonowania tej grupy społecznej. Konferencja
była również próbą zderzenia teorii wyrosłej na gruncie szeroko rozumianego
prawa antydyskryminacyjnego z jego praktyczną realizacją przez podmioty
publiczne. W doktrynie antydyskryminacyjnej znaleźć można definicje dyskryminacji instytucjonalnej, które w większości sprowadzają się do nierównego traktowania przez oficjalne instytucje ze względu na przynależność do
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danej grupy1. Do tego typu działań zaliczymy praktyki lub procedury, które
zostały wewnętrznie skonstruowane w taki sposób, że mogą mieć dyskryminujące skutki2. Dyskryminacja instytucjonalna uniemożliwia pełne korzystanie ze wszystkich zasobów i praw, co w konsekwencji doprowadzić może
do wykluczenia społecznego. W wypadku, gdy takie zachowania przybierają
formę celowego działania, doktryna proponuje nazywać to zjawisko dyskryminacją zinstytucjonalizowaną.
W przewodni temat konferencji wpisany był jeszcze jeden, nabierający coraz większego znaczenia praktycznego, problem, a mianowicie kwestia zaburzeń psychicznych w środowisku studenckim w kontekście jego dyskryminacji – w ujęciu jednostkowym oraz instytucjonalnym.
Przed rozpoczęciem obrad uczestników przywitał, a następnie otworzył
konferencję Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Włodzimierz Gromski. W swoim wystąpieniu nawiązał do aktywności naukowej studentów i podkreślił znaczenie tematyki
konferencji w ogólnym dyskursie nad problemami różnych grup społecznych.
W imieniu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosława
Dudy, wystąpił Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Mariusz Sokołowski. W swojej wypowiedzi podjął rozważania na temat istnienia dyskryminacji instytucjonalnej osób niepełnosprawnych. Zauważył, że o ile w odniesieniu do indywidualnych przypadków można zaobserwować przejawy dyskryminacji osób
niepełnosprawnych, o tyle nie ma powodów, by formułować tezę o istnieniu
jej instytucjonalnego odpowiednika. Jako podstawę do wygłoszenia takiego
sądu podał szereg aktów prawnych, poczynając od Konstytucji RP, które
stanowią m.in. o równości wszystkich wobec prawa i równym traktowaniu
przez władze publiczne.
Obrady rozpoczął referat Dyskryminacja instytucjonalna – administracyjne zło czy zbieg niefortunnych okoliczności?, wygłoszony przez dr Magdalenę Tabernacką z Instytutu Nauk Administracyjnych WPAiE UWr.
Stanowił on wprowadzenie do tematyki konferencji. Przybliżał wszystkim
uczestnikom prawne wyznaczniki określające dyskryminację oraz przedstawiał sposoby pozwalające odejść od złych praktyk, podejmowanych zwłaszcza przez podmioty publiczne. Na tle tego wystąpienia, w kontekście przywołanych przykładów instytucjonalnej dyskryminacji wrocławskich dzieci
głuchoniemych ze szkoły przy ulicy Dworskiej, przedstawicielka Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” wskazała na problem komunikacji osób niepełnosprawnych. Wyraziła przekonanie, że bez wątpienia bogate w tym zakresie prawodawstwo krajowe oraz
międzynarodowe nie zastąpi zdrowego rozsądku, gdyż wciąż największym
problemem pozostaje mentalność zarówno samych pracowników zakładów
Zob. Ł. Łotocki, Integracja i dyskryminacja – krajobraz 2009, Warszawa 2009, s. 13.
Zob. M. Reisigl, Dyskryminacja w dyskursach, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 2010,
nr 3, s. 35, dostępny w: http://www.tekst-dyskurs.pl/artykuly-pdf/Reisigl.pdf (data dostępu
9 stycznia 2013).
1

2
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zbiorowej komunikacji, jak i projektantów oraz wykonawców obiektów użyteczności publicznej.
Przedstawiciel Miasta Wrocławia, Miejski Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Bartłomiej Skrzyński, zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia od
najmłodszych lat edukacji nastawionej na poszanowanie różnych niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności ruchowej. Dopiero zmiany w mentalności społeczeństwa ułatwią wspólną egzystencję tych osób, bez potrzeby
dychotomicznego wyodrębniania pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych.
Kolejnym krokiem mogą być zmiany instytucjonalne i prawne, które jednak
same w sobie nie stanowią remedium na problemy tych grup społecznych.
Dr Michał Bartoszewicz z Politechniki Opolskiej zwrócił uczestnikom uwagę na konieczność osadzenia pojęcia „dyskryminacja” w kontekście Konstytucji RP oraz zasady równości wobec prawa wyrażonej w art. 32. Doniosłość
tego przepisu wynika także z faktu, że ustrojodawca postanowił odrębnie
wprowadzić zasadę statuującą zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Natomiast dr Andrzej
Pakuła z Uniwersytetu Wrocławskiego zasygnalizował ostrożność w określaniu zjawisk jako dyskryminujących jednostki bądź całe grupy społeczne. Nie
wszystko bowiem, co za dyskryminację w potocznym rozumieniu uchodzi,
jest nią w przestrzeni normatywnej.
Kolejną prelegentką była lekarz psychiatra Magdalena Koterwa-Kniaź,
która w referacie Specyfika zaburzeń psychicznych w studenckich środowiskach społecznych zarysowała szereg różnorodnych zaburzeń występujących
w grupie studentów, stanowiących bez wątpienia o ich niepełnosprawności
psychicznej. Wśród zaburzeń wyróżniła zwłaszcza te, którym przez najczęstsze występowanie należy poświęcić więcej uwagi. M. Koterwa-Kniaź wyraziła
przekonanie, że studenci to grupa społeczna, pośród której ciągle przybywa
osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjaliści wyróżniają kilka podstawowych rodzajów chorób, obierając za kryterium charakterystykę występujących objawów. Przede wszystkim są to stany lękowe, nerwice, depresje czy
schizofrenia. Odrębną grupą są chorzy na zespół Aspergera, których cechuje posiadanie zupełnie odmiennych priorytetów niż osoby zdrowe. Zespół
Aspergera powoduje różnego rodzaju upośledzenia, zwłaszcza w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich czy późniejszej komunikacji. Osoby cierpiące
na to schorzenie cechują się także specyficzną formą wykazywania własnych
zainteresowań, przyjmującą postać obsesji.
Przedstawiona przez lekarza specjalistę psychiatrii charakterystyka zaburzeń psychicznych dotykających studentów była niezwykle pomocna do
właściwego odbioru referatu Katarzyny Czarneckiej, Konsultantki ds. Studenckich w Biurze Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zatytułowanego Dyskryminacja studentów z zaburzeniami psychicznymi –
przyczyny, przejawy, sposoby przeciwdziałania. Prelegentka zauważyła, że
wzrastająca liczba studentów zgłaszających się po pomoc do Biura Osób Niepełnosprawnych UJ potwierdza istnienie rzeczywistego problemu, z jakim
boryka się coraz więcej polskich uczelni. Uniwersytet Jagielloński ze swoimi
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autorskim programami pomocowymi „DARE” i „Konstelacja Lwa” wpisuje
się w szczególny nurt koniecznych zmian w postrzeganiu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich adaptacji do życia we wspólnotach akademickich. Wśród studentów zauważono, że owe zaburzenia powodujące problemy o charakterze psychicznym i społecznym implikują następnie trudności
w funkcjonowaniu wspólnoty akademickiej. Nierzadko przyczyny dyskryminacji takich osób nie są wywołane bezpośrednio przez chorobę. Należy bowiem zauważyć, że w wyniku sprzęgnięcia objawów przybierających postać
upośledzeń w relacjach z innymi bądź szeroko rozumianych zmian we własnym zachowaniu z ich powszechnym odbiorem reakcja otoczenia przeradza
się w alienację osób chorych. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie
Jagiellońskim ujawniły możliwości przeciwdziałania tak zarysowanej dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Na pierwszym planie odniesiono się do
rozwiązań regulaminowych. Już na tym etapie możliwe było wypracowanie
rozwiązań pozwalających na dostosowanie organizacji studiów i form egzaminowania do indywidualnych potrzeb studentów. W ten sposób umożliwiono kontynuowanie edukacji tym, którzy z różnych względów zdrowotnych nie
mogą dostosować się do obowiązujących zasad studiowania. Kolejnym przejawem wsparcia dla grupy osób z zaburzeniami psychicznymi było opracowanie metod współpracy konsultantów z Biura Osób Niepełnosprawnych UJ
z pracownikami naukowo-dydaktycznymi w celu uświadomienia ich o możliwych problemach w percepcji wykładanych treści oraz pomocy w znalezieniu
właściwych rozwiązań. Ponadto zapewniono studentom wsparcie w realizacji obowiązków akademickich, a także w szczególnych przypadkach umożliwiono kontakt z lekarzem psychiatrą. Istotnym elementem prowadzonych
programów było powiadomienie samych studentów o przysługujących im
prawach. W ramach programu „Konstelacja Lwa” prowadzone były szkolenia z technik uczenia się i autoprezentacji oraz przekazywana była rzetelna
wiedza na temat zdrowia psychicznego. Zdaniem uczestników konferencji
wdrażane przez Biuro Osób Niepełnosprawnych UJ programy pomocowe
dla osób z zaburzeniami psychicznymi powinny stać się wskazówką dla innych ośrodków akademickich. Warto więc promować metody i rozwiązania
wypracowane przez krakowskie środowisko akademickie.
Podczas drugiego panelu zaprezentowano dwa referaty. W pierwszym
dr Aleksandra Perchla-Włosik z Instytutu Socjologii UWr przedstawiła temat
Szanse i bariery istnienia osób niepełnosprawnych na rynku pracy – postawy wobec aktywizacji zawodowej. Zwróciła uwagę na dwa podstawowe
zagadnienia: problem aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej oraz tzw.
pułapkę świadczeń. Tłem tego wystąpienia była publikacja wydana w 2008 r.
w ramach projektu „Droga do zatrudnienia. Mapa uwarunkowań aktywizacji
bezrobotnych na Dolnym Śląsku”. W odniesieniu do pierwszego zarysowanego problemu wskazano, że polskie prawo w zakresie regulacji rynku pracy
nie może być uznane za dyskryminujące dla osób niepełnosprawnych. Co innego natomiast, gdy analizuje się skuteczność działania tego prawa w opinii
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samych osób niepełnosprawnych. Prelegentka zauważyła, że nie ma wystarczającego przepływu informacji pomiędzy podmiotami rynku pracy a instytucjami publicznymi, pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne nie są
zaś wystarczająco finansowani. Wśród postulatów wpływających na większą
aktywność zawodową tej grupy wymieniła także doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy prowadzone przez podmioty niepubliczne zwłaszcza tam,
gdzie odległość od publicznych urzędów pracy utrudnia kontakt z osobami
niepełnosprawnymi. Zwróciła także uwagę na konieczność dostosowania
infrastruktury technicznej i budowlanej obiektów użyteczności publicznej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. W kolejnej części swojego wystąpienia
A. Perchla-Włosik dokonała oceny kondycji szkolnictwa specjalnego na Dolnym Śląsku. Zauważyła, że chociaż kształcenie przynosi zamierzone rezultaty,
to nadal występują problemy z praktyczną realizacją nauki zawodu oraz brak
wiedzy i motywacji po stronie pracodawców, którzy obawiają się trudności
w stworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. A. Perchla-Włosik
określiła mianem „pułapki świadczeń” sytuację niepodejmowania aktywności zawodowej przez osoby niepełnosprawne z obawy przed utratą świadczeń.
Obawa ta dotyczy także utraty statusu osoby niepełnosprawnej w wyniku
podjęcia zatrudnienia. Taka postawa w rezultacie utrudnia aktywizację zawodową niepełnosprawnych jako grupy. Prelegentka zaproponowała także
rozgraniczenie niepełnosprawności na niepełnosprawność prawną i biologiczną. Często te dwa pojęcia nie są tożsame dla samych zainteresowanych.
Osoba niepełnosprawna biologicznie może nie czuć się niepełnosprawną
prawnie i odwrotnie.
Podczas dyskusji po tym wystąpieniu podjęto próbę uzasadnienia konieczności uznania niepełnosprawnych za normalnych członków społeczeństwa,
bez zbędnego podkreślania ich specyficznych potrzeb. Często podział na pełnosprawnych i niepełnosprawnych utrzymywany jest sztucznie ze względu
na konieczność podkreślenia wymagań drugiej grupy. Przywołano przykłady
państw, w których osoby niepełnosprawne nie są traktowane inaczej niż inni
obywatele, czego powodem jest uznanie ich potrzeb za naturalne bez konieczności przyznawania im specjalnego statusu. W kontekście tej dyskusji
należałoby się zastanowić, czy społeczeństwo polskie oraz podmioty publiczne są w stanie uznać niepełnosprawność wraz ze wszystkimi jej potrzebami
za naturalną część otaczającego nas świata.
Na zakończenie konferencji Andrzej Mańkowski, Dyrektor Wydziału
ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przedstawił referat pt. Działania podejmowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, mające na celu zmianę postrzegania osób niepełnosprawnych i ich aktywizację. Omówione w nim
zostały przykłady projektów finansowanych ze środków publicznych i europejskich zorientowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu czy
wsparciu zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Analiza ta
pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących instytucjonalnej realizacji zadań z zakresu pomocy tej grupie społecznej, szczególnie w kontekście
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tematu konferencji. O ile realizację zadań instytucji powołanych do pomocy
i aktywizacji osób niepełnosprawnych w naszym regionie należy ocenić pozytywnie, o tyle problemem pozostaje ciągłe niedofinansowanie, które powoduje niemożliwość realizowania wszystkich ważnych projektów.
W dyskusji towarzyszącej konferencji głos zabrali zarówno prelegenci, jak
i pozostali uczestnicy konferencji, w tym zwłaszcza aktywnie reprezentujący środowisko osób niepełnosprawnych przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Podsumowując obrady, uczestnicy wskazali na wyjątkową trafność i aktualność prezentowanego tematu. Wzajemna współpraca środowisk naukowych
oraz osób niepełnosprawnych – bezpośrednio zainteresowanych zwalczaniem dyskryminacji w jej różnych postaciach i formach – sprzyjać powinna wypracowaniu wspólnego spojrzenia na problemy osób niepełnosprawnych i próbie zarysowania dostępnych rozwiązań. Niewątpliwie pierwszym
krokiem do pełnej partycypacji tej grupy w życiu społecznym i zawodowym
oraz wzmocnienia jej potencjału winno stać się zrównanie jej statusu, o czym
dyskutowano podczas konferencji. Realizacja tego postulatu rozpocząć się
powinna od zmiany mentalności wszystkich zainteresowanych, by zaszłości
związane z traktowaniem osób niepełnosprawnych i ich pozycją w społeczeństwie nie stanowiły punktu wyjścia dla konstruowania położenia osób
niepełnosprawnych na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej czy prawnej.

t
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