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nr 3/2018
teraz my.
Jak zmieniać samorządy i urzędy?
ZMIANA WARTY
„Nie idę na wybory. Nie mam na kogo
głosować” – wielokrotnie słyszałam te słowa
podczas kolejnych wyborów. Wymówki można mnożyć: „Program żadnego z kandydatów mi nie odpowiada”, „Mój głos i tak
nic nie zmieni”, „Nie interesuję się polityką”.
Każdy powód jest dobry, żeby nie skorzystać z możliwości oddania głosu.
Czasami faktycznie jest tak, że wybór
nie jest łatwy. Zniechęcają nas kłótnie
kandydatów podczas kolejnych debat, denerwują kiczowate plakaty wprowadzające chaos w miejską przestrzeń, a sprawy,
które wciąż czekają na załatwienie, przypominają nam o opieszałości polityków i ich
obietnicach bez pokrycia.
Trzeci numer „Polski w Praktyce” ma
tytuł „Teraz my. Jak zmieniać samorządy
i urzędy?”. Piszemy o tym, co zrobić, żeby nasi politycy i urzędnicy byli lepiej przygotowani do wyzwań współczesności, profesjonalni i godni zaufania.
Numer otwierają teksty dotyczące
administracji publicznej – Wojciech Kaczor
analizuje sytuację urzędników w dzisiejszej Polsce, Marcin Witold Surowiec pisze
o ich edukacji, a Rafał Momot proponuje
transfer jednej z popularnych metod zarządzania na grunt polskiej administracji.
W drugiej części podejmujemy tematy
przedwyborcze: Marcin Żuber porównuje
dawne i dzisiejsze metody prowadzenia
kampanii wyborczych, Grzegorz Siwek
dzieli się swoim doświadczeniem radnego

i przekazuje kilka przedwyborczych wskazówek, a Norbert Nowicki przybliża postać
Rogera Stone’a, którego historia stanowi
ciekawy kontekst do rozważań na rodzimym gruncie.
Wprowadziliśmy też dział „Narzędzia lidera”, w którym prezentujemy dobre praktyki warte naśladowania. Jako pierwsi
swoją wiedzą dzielą się: Małgorzata Polińska, udzielająca rad dotyczących trudnej sytuacji związanej ze zwolnieniem lub
odejściem pracownika, oraz Artur Sójka,
który podpowiada, jak zbudować sieć cennych kontaktów.
Numer dopełniają analiza przypadku
przeprowadzona przez Grzegorza Siwka
na przykładzie gminy Ząbki oraz felieton
Rafała Zaniewskiego z cyklu „Bezpieczna
Polska” – tym razem poświęcony zagadnieniom obronności w samorządzie.
Mam nadzieję, że lektura tych tekstów będzie cenną inspiracją w przedwyborczym czasie i zachęci czytelników do
głosowania w wyborach. Ja w tym roku po
raz pierwszy nie muszę szukać informacji
o kandydatach – w mediach społecznościowych obserwuję bowiem znajomych,
którzy zdecydowali się kandydować, prowadzą profesjonalne kampanie, myślą
o tym, co naprawdę ważne dla lokalnych
społeczności. Duża część z nich to absolwenci Szkoły Przywództwa Instytutu
Wolności, którzy zdobytą wiedzę przekuwają w praktyczne działania. Moi kandydaci
to już nie panowie i panie z kiczowatych
plakatów, ale młodzi, aktywni ludzie, wnoszący do polityki zupełnie inną jakość. Do
głosu w polskiej polityce dochodzi nowe
pokolenie. Teraz my.
Agata Wittchen-Barełkowska

wojciech kaczor

Urzędnik w świecie niedoskonałym −
darmozjad czy nadzieja na lepsze jutro?

Fot: https://elements.envato.com/office-worker-working-late-in-the-office-PE9RF3H
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Chyba nikt nie spotkał się jeszcze z dzieckiem, które chciałoby
zostać urzędnikiem. Studenci czołowych polskich uczelni
prawdopodobnie też pomyślą prędzej o karierze gwiazdy filmowej
niż zakopanego w opasłych segregatorach gryzipiórka. I właściwie
nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że zarówno dzieci,
jak i kolejne pokolenia „młodych, wykształconych”, bazują na
krzywdzącym stereotypie, a całe społeczeństwo niezbyt ceni sobie
grupę zawodową, która powinna być traktowana jako cenny zasób
strategiczny w coraz bardziej niespokojnym czasie.
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SIŁA STEREOTYPU

K

ogo mamy na myśli, mówiąc „urzędnik”? Zazwyczaj to ta „pani z okienka”,
niekoniecznie charyzmatyczna, w ruchach powolna, mówiąca niezrozumiałym
żargonem. Zamiast służyć (służba cywilna),
utrudnia życie, domagając się kolejnych
zaświadczeń i podpisów. W przeciwieństwie do managera lub senior advisora
nie przytłacza ani stylem, ani zarobkami.
Sama staje się problemem, choć w założeniu problemy ma przecież rozwiązywać.
Stereotypy zawsze wynikają z doświadczenia, ale też na tyle upraszczają obraz, że
ostatecznie mniej świadome osoby utwierdzają się w swoim błędzie. Tak jest i w tym
wypadku.

„Urzędnik” to również, ale nie tylko „pani
z okienka”. To często ktoś, kto de facto decyduje o jakości naszego życia publicznego
i prywatnego.
A że nikt, włącznie z nim samym, o tym
nie wie? Warto się nad tym zastanowić.
CHORA ORGANIZACJA
Odkąd pamiętam, wszyscy mówią o opłakanym stanie polskiej służby zdrowia.
Kolejki do specjalistów są stałym przedmiotem kpin, ale też często – przyczyną
życiowych dramatów. Ostatnie protesty
nagłośniły wieloletnie zaniedbania i dramatycznie niskie zarobki osób, od których
zależą nasze życie i zdrowie. Receptą rządu
na ten stan ma być zwiększenie wydatków
na ten sektor, w tym także na wynagrodzenia kadr medycznych. Personel ma
zarabiać lepiej, więcej środków ma też być
kierowanych na same świadczenia. Dobrze,
ale jak wpłynie to na funkcjonowanie
całego systemu? Czy pieniądze, tak bardzo
potrzebne na godne wynagrodzenia dla
lekarzy, zwiększą równocześnie liczbę
zabiegów operacyjnych i refundowanych
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leków? Czy patologiczne układy zostaną
zlikwidowane, ot tak, przez dorzucenie do
puli kolejnych miliardów?
Litania instytucji odpowiedzialnych za
sposób wydawania środków na leczenie jest
długa. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo
Finansów, NFZ, urzędy marszałkowskie,
Główny Inspektorat Sanitarny, Agencja
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
Centrum
Systemów
Informacyjnych
Ochrony Zdrowia, Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe, regionalne centra krwiodawstwa i wiele, wiele innych. Każda z nich ze
swoim budżetem, kierownictwem, kadrą,
działem zakupów. Każda ma swoje cele,
które realizuje w ramach bieżącej działalności; swoją małą lub dużą „politykę”, która
istotnie wpływa na podejmowane decyzje.
Może więc problem nie leży w ograniczonych finansach, a w mnogości ośrodków
decyzyjnych?

Może miliardy wydawane już dziś na nasze leczenie są w zupełności wystarczające, a tym,
czego brakuje, są sprawność organizacyjna
i dobra komunikacja między poszczególnymi
podmiotami?
SZEREGOWY URZĘDNIK
W tym momencie warto wrócić do
naszego „urzędnika”. Nie do ordynatora
szpitala, nie do pacjenta, a do kogoś, kto
ma stworzyć odpowiednie warunki, aby
lekarz mógł pomagać choremu (nauczyciel − uczniowi, policjant − obywatelowi,
sędzia − ofierze przestępstwa itd.). Do
kogoś, kto zza biurka w ministerstwie projektuje rozwiązania stosowane w setkach
tysięcy różnych okoliczności, w Polsce A, B
i C jednocześnie. Kto pracuje na rzecz państwa, ale podlega konkretnemu politykowi
− ministrowi realizującemu program demokratycznie wybranego rządu. Do urzędnika,
który jest częścią znacznie większej całości,
stanowiącej zlepek pamięci instytucjonalnej, kultury organizacyjnej, regulaminów,
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relacji międzyludzkich, przyjętych form
działania. To on lub ona często przesądza
o szczegółowym kształcie polskiej służby
zdrowia, edukacji, sądownictwa.
Dobrze, przyjmijmy, że „on” i „ona”
to pewni szeregowi urzędnicy jednego
z wielu polskich ministerstw. Pracują od
8.00 do 16.00, zajmują się raczej wąskim
wycinkiem określonej sfery regulowanej
na szczeblu centralnym. Kim powinni być,
aby te miliardy na służbę zdrowia przełożyły się, za naszego życia, na wyższą jakość
leczenia, a przez to – na wyższy standard
życia Polaków?

Na pewno specjalistami, dobrze znającymi się
na swojej działce. Powinni być też ambitni i nie
zadowalać się raz zdobytym, minimalnym zakresem wiedzy, wystarczającym do odtwórczego
wykonywania swoich zadań.

SKOSTNIAŁA STRUKTURA
Niestety, pracownicy polskiej administracji, nawet jeśli są ambitnymi i pełnymi
inicjatywy specjalistami, nie mogą rozwinąć skrzydeł. Polskie urzędy zbyt często
grzęzną w skostnieniu, zamiast stawać się
kołem napędowym korzystnych zmian
w funkcjonowaniu państwa. Komunikacja
między instytucjami wciąż zawodzi, i to
pomimo kolejnych zapowiedzi walki z tzw.
silosowością państwa.

Dzielenie się wiedzą w obrębie kilkunastu ministerstw, bez wyraźnego polecenia „z góry”,
projektowego zadania do pilnej realizacji,
praktycznie nie istnieje. Dzielenie się wiedzą
choćby w pojedynczym resorcie staje się fikcją, jeśli nie funkcjonuje w nim ktoś na kształt
knowledge managera, odpowiedzialnego wyłącznie za ułatwianie dostępu do danych swoim
współpracownikom.

Powinni mieć możliwość wychodzenia
z inicjatywą, zgłaszania nowych metod
organizacji życia publicznego w Polsce.
W końcu stabilność zatrudnienia w administracji ma służyć przede wszystkim
Brakuje systemu inwestowania w najbudowaniu „banku wiedzy”, z którego zdolniejszych, w ludzi, którzy mogliby
kolejni decydenci czerpią po wygraniu zarabiać znacznie więcej w sektorze prywyborów i objęciu władzy.
watnym, a z niezrozumiałych względów
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(czyżby patriotyzm?) mimo wszystko wolą
pracować dla dobra wspólnego. Wbrew
pozorom jest ich całkiem sporo. Rozsiani
po urzędach różnego szczebla, poświęcający się „dla sprawy”, choć widoków na
lepszą przyszłość brak. Technologia i innowacyjność w administracji? Owszem,
są przebłyski (Big Data na usługach
fiskusa, pierwsze hackathony, raczkujący
program GovTech Polska), ale na szczeblu operacyjnym nierzadko korzystanie
z korespondencji mailowej jest wciąż zbyt
nowatorskie, a o randze dokumentu decyduje liczba pieczątek. Do tej czarnej listy
dodać i gorzko skomentować można by
jeszcze: niskie płace, szwankującą pamięć
instytucjonalną, brak zaufania między
przełożonymi a pracownikami itd.
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się nim, a zobaczysz, że cały urząd zacznie
się zmieniać na lepsze.

Administracja szczebla centralnego może radykalnie usprawnić swoją pracę, a tym samym
– poprawić system zarządzania krajem, jeśli
zacznie działać jako całość. Gdy skończy się
bezsensowna konkurencja między resortami
o prestiż i tytuł nieomylnego, a zacznie – otwarte i konsekwentne poszukiwanie najlepszych
rozwiązań.

Gdy oczywistością staną się częste burze
mózgów, telekonferencje, spotkania robocze (wynikające z chęci, a nie obowiązku).
Gdy to zatrzymywanie wiedzy tylko dla
siebie będzie uznawane za szkodliwe dziwactwo, a udostępnianie jej – za naturalny
NOWE ROZWIĄZANIA
przejaw lojalności i rzetelności urzędnika
Jeśli uznamy, że wymienione man- względem państwa.
kamenty pracy urzędnika są naszym
ZARZĄDZANIE LUDŹMI I WIEDZĄ
wspólnym, państwowym problemem,
warto byłoby pomyśleć nad drogą wyjMinisterstwa potrzebują jednolitego
ścia z kryzysowej sytuacji. Czy jest recepta
na ten, nienowy w końcu i niedotyczący i efektywnego systemu zarządzania, pewyłącznie Polski, stan? Czy – poza rytual- wnych elementarnych standardów kieronym pomysłem zwalniania „darmozjadów” wania zespołem, które będą minimalizo– da się wypracować nowy model funkcjo- wać ryzyko niekompetencji i doraźności.
nowania instytucji państwowych, oparty Zbyt wiele jest historii o udzielnych książętach w randze naczelników, kierowników,
na wiedzy, innowacji i zaangażowaniu?
W administracji są ludzie wartościowi, dyrektorów, którzy przywództwo mylą
i to oni powinni mieć szansę współuczest- z autopromocją. A często to właśnie od
niczenia we wdrażaniu reform. Wzorem kadry menadżerskiej średniego szczewielkich korporacji (rozmiarami znacząco bla zależy najwięcej. Ministrów interesuje
przewyższających
największe
polskie produkt końcowy, przygotowana notatka
urzędy) należałoby dać im szansę na za- służbowa, gotowy projekt ustawy. Cała
istnienie ze swoimi pomysłami i premio- „kuchnia”, sposób przyrządzenia „dania”
wać za niezgodę na bylejakość. Irytuje i jakość wykorzystanych składników, zdają
cię jałowość wykonywanych czynności? się czymś nieistotnym.
Świetnie, zaproponuj nowe rozwiązanie,
Ma jednak kolosalne znaczenie dla jakości
przekonaj decydentów i wdrażaj swoje
innowacje w życie. Zyskasz satysfakcję,
życia publicznego, czy szeregowi urzędnicy
a być może także część korzyści finansodostali szansę, by rzetelnie wykonywać swoje
wej osiągniętej przez pracodawcę dzięki
obowiązki, czy też jest na nich wywierana prewprowadzonej innowacji. Masz narzędzie
znacznie przyspieszające pracę? Podziel
sja bezkrytycznego wykonywania poleceń.
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Dobry przełożony to ten, który potrafi
kierować ludźmi i brać za nich odpowiedzialność, nawet kosztem narażenia się na
irytację swoich mocodawców.
Wiedza i umiejętność zarządzania nią
stają się kluczowymi aktywami rywalizujących państw i organizacji. Największe
potęgi świata nie inwestowałyby miliardów w swoje służby wywiadowcze, gdyby
nie były przekonane, że uzyskane tą drogą
informacje pozwolą na podejmowanie
lepszych decyzji i osiąganie kolejnych
przewag. Wiedza gromadzona i przetwarzana w ramach instytucji publicznych
ma również wielką moc. Ważne, aby
umieć tę wiedzę mądrze wykorzystywać.
Nieobecność tego tematu w świadomości
polskich elit sporo nas kosztuje. Warto
byłoby częściej zastanawiać się nad urzędnikami, nad jakością nie tylko ich pracy, ale
także – miejsca ich pracy. I w kontekście
reform rozmawiać o ich pierwszo- i drugoplanowych architektach.

Wojciech Kaczor – urzędnik służby cywilnej
z czteroletnim stażem w administracji centralnej.
Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
oraz ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie. Ukończył pierwszą edycję Szkoły
Przywództwa
Instytutu
Wolności.
Członek
Stowarzyszenia Absolwentów KSAP.

Fot: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krajowa_Szkoła_Administracji_Publicznej_w_Warszawie_2018.jpg
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Choć korzenie administracji opartej na kompetencjach
i ścisłych regułach działania wywodzą się z Chin, dziś nie
sposób wyobrazić sobie żadnego zachodniego państwa
demokratycznego bez neutralnej politycznie, kompetentnej
i odpowiedzialnej służby cywilnej. Tylko taki korpus urzędników
gwarantuje tzw. pamięć instytucjonalną, trwającą między
rządami polityków skłóconych opcji i sprawiającą, że kolejny
gabinet nie musi na nowo odkrywać koła.

marcin witold surowiec

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
– kuźnia urzędników. Historia i działania
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Profesjonalnej i apolitycznej służby cywilnej nie
można powołać z dnia na dzień dekretem, jej
tworzenie to zadanie na lata.
Wiedzieli o tym politycy solidarnościowej koalicji, którzy stanęli przed zadaniem
przeszczepienia na polski grunt zachodnich rozwiązań. Potrzebne były nowe kadry,
które przekształciłyby resortowe molochy
w sprawne mechanizmy. Postanowiono
wzorować się na najlepszych, czyli francuskiej służbie cywilnej, dla której kuźnią kadr była ENA – École Nationale
d’Administration.
PIERWSI „KSAPERZY”
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
(od 2016 r. nosząca imię Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego) powstała w maju
1990 r., a we wrześniu 1991 r. rozpoczęła w
niej naukę pierwsza promocja, jak na wzór
ENA nazywają się kolejne roczniki. KSAP
jest wyłączona z systemu szkolnictwa wyższego i podlega bezpośrednio premierowi.

Pierwszą dyrektorką była Maria GintowtJankowicz, późniejsza sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, która w dużej mierze
ukształtowała etos szkoły i jej wychowanków, zwanych „ksaperami”. Wśród
późniejszych dyrektorów można wymienić
m.in. Jacka Czaputowicza, obecnego szefa
MSZ.
KSAP bywa nazywana „polską ENA” –
przez słuchaczy i absolwentów zwykle
z przekąsem. Francuska szkoła to potężna
marka – trudno nie kojarzyć instytucji,
której absolwenci wiodą prym w administracji państwowej i biznesie, a do tego
regularnie zostają prezydentami (łącznie
z obecnym), premierami (łącznie z obecnym) bądź ministrami (co najmniej dwóch
obecnych). Powołana w 1945 roku przez
Charlesa de Gaulle’a, miała czas, by pod
jego niepodzielnymi rządami okrzepnąć
i zdobyć znaczne wpływy. KSAP rozwijała się w nieporównanie mniej stabilnych
warunkach – sytuacja polityczna zmieniała się jak w kalejdoskopie. Pomimo
tego wypuściła ponad tysiąc absolwentów,
którzy zasilili kadry ministerstw, Najwyższej
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Izby Kontroli i dyplomacji, przecierali szlaki
w dyrekcjach Komisji Europejskiej, a nawet
zostawali ministrami i komisarzami.
PROCEDURY EGZAMINACYJNE

Wysoki poziom absolwentów wynika nie
tylko z jakości kształcenia, ale też z tego, że
do szkoły nie jest łatwo się dostać – bardzo
trudny egzamin wstępny sprawdza m.in.
wiedzę ogólną, znajomość języka obcego i profil
psychologiczny.
Test wiedzy ogólnej weryfikuje wiadomości nie tylko z dziedziny prawa,
administracji czy politologii, ale też: historii,
socjologii, ekonomii czy kultury.
Szczęśliwców, którzy przedostali się
przez gęste sito egzaminacyjne, czeka
19 miesięcy intensywnej nauki o szerokim
profilu – to m.in. prawo, polityki publiczne,
ekonomia, problematyka zagraniczna
i unijna. Gwarantuje to, że każdy znajdzie
dziedzinę, z którą nigdy nie miał do czynienia i którą będzie musiał poznawać od
zera. Wykładowcy rekrutują się zarówno
ze środowiska akademickiego, jak i spośród praktyków administracji, często
wychowanków KSAP. Szkoła dużo uwagi
poświęca też zdobywaniu praktycznych
kompetencji – obsłudze programów komputerowych, wystąpieniom publicznym,
prowadzeniu negocjacji czy kierowaniu
zespołem. Nauka języków stoi na bardzo
wysokim poziomie. Słuchacze muszą
uczyć się co najmniej dwóch języków „unijnych”, tj. angielskiego, francuskiego lub
niemieckiego. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by uczyć się wszystkich trzech,
a także języków dodatkowych – m.in.
hiszpańskiego, rosyjskiego, arabskiego.
Jedynym ograniczeniem są siły fizyczne i
psychiczne słuchacza.
WYJAZDY I STAŻE

KSAP stawia sobie za cel przygotowanie „generalistów”, którzy poradzą sobie w każdym
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miejscu, niezależnie od tego, gdzie zostaną
rzuceni. Ma to swoje wady, gdyż uniemożliwia
sprofilowanie się na konkretną ścieżkę kariery
w administracji, ale i zalety – przygotowuje na
nieprzewidziane sytuacje i zwroty w karierze.
Duży nacisk kładziony jest na rozwój kompetencji przywódczych, gdyż, przynajmniej
w założeniu, szkoła ma przygotowywać do
wyższych stanowisk w służbie cywilnej.
Ważnymi elementami nauki w KSAP są
wyjazdy szkoleniowe. Do najciekawszych
niewątpliwie należą szkolenia w bazie
Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu oraz rejs żaglowcem szkoleniowym Marynarki Wojennej ORP „Iskra”.
Wydarzenia, bardzo wymagające zarówno
psychicznie, jak i fizycznie, pomagają nie
tylko zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, ale również są
cennym doświadczeniem w budowaniu
zespołu.
W trakcie nauki słuchacz odbywa trzy
staże administracyjne – dwa krajowe
i jeden zagraniczny. W praktyce absolwenci
bardzo często dostają pracę w departamentach, w których mieli okazję odbywać
staż i „zabłysnąć”. W stażach zagranicznych
preferowane są kraje Unii Europejskiej –
tylko najlepsi słuchacze mają możliwość
wyjazdu np. do USA. Celem wyjazdów jest
zwiększenie kompetencji słuchaczy do
pracy w międzynarodowym środowisku
oraz zapoznanie z dobrymi praktykami
administracyjnymi. Najwięcej osób odbywa
staże w Belgii, głównie w instytucjach europejskich, sporym zainteresowaniem cieszą
się jednak również Paryż i Londyn.
KARIERA W ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ
Pierwotne cele, w których KSAP miała
wspierać administrację – transformacja
ustrojowa i integracja z Unią Europejską
– zostały osiągnięte. Obecnie głównym
„frontem walk” jest cyfryzacja i budowa
e-administracji, rozumianej zarówno jako
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sposób kontaktowania z obywatelem, jak
i wewnętrzne funkcjonowanie urzędów.
Każda promocja wybiera sobie motto
bądź patrona, uosabiającego ideały patriotyzmu i humanizmu. Czasem wybór taki
przekłada się na zaangażowanie słuchaczy
w konkretną działalność społeczną – np.
Promocja XXVII „Jan Karski” nawiązała
bliską współpracę z Fundacją Edukacyjną
Jana Karskiego, propagującą postać i myśl
polskiego świadka Holocaustu.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mają gwarancję zatrudnienia w jednym z urzędów
administracji państwowej. Najwięcej osób trafia do jednostek i komórek odpowiedzialnych za
stosunki międzynarodowe, funkcjonowanie UE
oraz innowacje.
Stosunek do „ksaperów” jest różny w różnych ministerstwach, a nawet w poszczególnych departamentach – w jednym miejscu mają dobrą renomę i chętnie przyjmowani są kolejni, w innym – nienajlepszą,
w jeszcze innych ze świecą ich szukać.
Oferty pracy są bardzo zróżnicowane pod
względem wysokości oferowanego uposażenia, co czasem wymusza trudne wybory
pomiędzy propozycjami najciekawszymi
zawodowo a najlepiej wynagradzanymi.
We wszystkich wypadkach dają jednak
pewność zatrudnienia, gdyż zapewniają
stosunek pracy na podstawie mianowania.
Absolwent szkoły ma obowiązek przez
5 lat pracować w administracji publicznej
– w przeciwnym razie musi zwrócić koszty
nauki. Nie musi to być jednak wyłącznie
administracja państwowa – w grę wchodzi również praca np. dla samorządu,
w Najwyższej Izbie Kontroli, a nawet –
w Wojsku Polskim. Nie ma natomiast
możliwości odpracowania tego okresu
w administracji unijnej, choć KSAP przygotowuje również do przyszłego ubiegania
się o pracę w instytucjach europejskich.

ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE
Wielka Brytania dysponuje jedną z najlepszych służb cywilnych na świecie,
nie posiada jednak rządowej szkoły dla
urzędników. Ma natomiast Fast Stream –
skomplikowany system rekrutacji i staży,
ukierunkowany na wyszukiwanie najlepszych kandydatów. Wbrew nazwie proces
aplikowania jest długotrwały i może
potrwać od 18 do 31 tygodni. Jest to jednak
jeden z najpopularniejszych programów
stażowych w Zjednoczonym Królestwie, co
roku przyciągający ponad 20 tys. kandydatów, z których zaledwie 5% może liczyć
na zatrudnienie. Podobnie jak „ksaperzy”,
bywają oni rzucani w trakcie staży od razu
na głęboką wodę, do odpowiedzialnych
i skomplikowanych zadań, jednak bez
przygotowania, jakie daje wielomiesięczne
szkolenie.

Marcin Witold Surowiec – urzędnik mianowany
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, absolwent
pierwszej edycji Szkoły Przywódców Instytutu
Wolności i Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej.
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rafał momot

Fot: https://www.pexels.com/photo/group-of-people-in-a-meeting-1080865/

Co lean management mógłby dać
polskiej administracji publicznej?

Przedsiębiorstwa poddane ciągłej presji konkurencyjnej
muszą stale doskonalić swoje procesy i podnosić
produktywność, aby przetrwać na rynku. Mogą to robić na
wiele sposobów – ciekawym przykładem jest stosowanie
zasad lean management.
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MOTORYZACYJNE POCZĄTKI

Uproszczonych zostaje wiele działań,
dochodzi do minimalizacji potrzebnych
oncepcja ta rozwinęła się na zasobów, co przynosi obniżenie kosztów
podstawie technik i rozwiązań orga- (według firmy McKinsey nawet o 15–30%)
nizacyjnych zastosowanych po raz i jednocześnie – wzrost jakości. Pozwala
pierwszy po II wojnie światowej w sekto- to wytwarzać coraz więcej, wykorzystując
rze motoryzacyjnym w Japonii. Pionierem coraz mniej: ludzkiego wysiłku, urządzeń,
nowego podejścia do wytwarzania, opar- czasu i miejsca. W dużym europejskim
tego na elastyczności, wysokiej jakości, banku wprowadzenie lean management
eliminowaniu marnotrawstwa i ciągłym pozwoliło zredukować czas potrzebny na
doskonaleniu, była Toyota.
rozpatrzenie wniosku kredytowego z 35 do
5 dni, co wpłynęło na spadek kosztów tego
Kluczem jest tu dobór odpowiednich zasad i me- procesu o 35% i jednoczesny wzrost przytod, które skupiają się na identyfikacji, a później chodów o 5%1.

K

eliminacji aktywności nie wnoszących wartości
do-danej dla finalnego klienta.

1

Nina Bhatia, John Drew; Applying lean production to
the public sector; https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/applying-lean-production-to-the-public-sector [dostęp: 23.09.2018].
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W
wypadku
podmiotów
sektora
publicznego, które zazwyczaj są monopolistami w danej kategorii usług, brak
presji konkurencyjnej wpływa długofalowo na efektywność prowadzonych
procesów. Wdrożenie w takich organizacjach koncepcji lean management
przynosi podobne korzyści, jak w prywatnym sektorze – ciekawy kontekst
do rozważań na rodzimym gruncie.
W Wielkiej Brytanii jedna z agend,
procesująca dużą ilość standardowych
dokumentów, krótko po wprowadzeniu
nowego podejścia obniżyła czas obsługi
z 40 do 12 dni, jednocześnie zwiększając
o 30% liczbę prawidłowo wypełnionych
druków. W innym wypadku, również w Wielkiej Brytanii, rządowe warsztaty zajmujące
się naprawami pojazdów wojskowych
zwiększyły ich dostępność o 40%. W Malezji wdrożono lean management w placówkach ochrony zdrowia, co miało na celu
podniesienie jakości świadczonych usług.
EFEKTY I KORZYŚCI
Wprowadzenie lean management to
nie tylko szybkie efekty w postaci konkretnych oszczędności i podwyższenia jakości,
ale również zmiany w kulturze organizacji,
która dzięki nim w większym stopniu skupia
się na efektywności. Wdrożone rozwiązania
wyzwalają ducha współpracy, motywu-ją do ciągłego doskonalenia procesów,
a także zwiększają morale w całej organizacji. W przywołanym wcześniej przykładzie
brytyjskiej agendy zmiany w kulturze organizacji w dłuższej perspektywie przyniosły
sześćdziesięcioprocentowy wzrost produktywności realizowanych funkcji.

Szczególnie dobre i szybko widoczne efekty powinno przynieść wdrożenie lean management
w organizacjach, które mocno „obrosły” w dodatkowe zasoby, niezwiązane z ich główną działalnością.
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Istotne jest skupienie na tym, co najważniejsze – np. w wypadku uczelni wyższej
jest to kształcenie studentów oraz prowadzenie działalności naukowej, do czego
niepotrzebny jest szeroki katalog nieruchomości (od mieszkań poczynając, a na
ośrodkach wypoczynkowych kończąc) czy
też komórek zajmujących się procesami,
które z powodzeniem mogą być wydzielone i poddane outsourcingowi.
CENTRALIZACJA PROCESÓW
Według badania firmy Accenture
85% ankietowanych rządów zamierza
wprowadzić lub właśnie wprowadza
w swoich krajach rozwiązania oparte na
centrach usług wspólnych, a 66% już je
realizuje. Ogromna liczba rozproszonych
lokalizacji jednostek sektora publicznego
jest doskonałym celem dla centralizacji
wielu procesów. Wdrożenie centrów usług
wspólnych – poza usprawnieniem procesu
– powoduje również, co bardzo ważne,
dużo wyższy poziom transparentności
i kontroli. Księgowa w danej organizacji
nie będzie już osobą znaną kierującemu
daną jednostką od wielu lat, ale często
praktycznie anonimowym człowiekiem,
wykonującym obowiązki według tego
samego standardu dla wszystkich jednostek. Takie uproszczenie struktur poprzez outsourcing, ograniczenie zasobów
czy też wdrożenie centrów usług wspólnych istotnie wpływa na dużo większą
przejrzystość i umożliwia skupienie się na
monitorowaniu efektywności najważniejszych procesów.

Wdrożenie lean management jest trudne
w sektorze prywatnym, a jeszcze trudniejsze
– w publicznym. Koncepcja wymaga więcej,
niż tylko odwagi. Podczas jej wprowadzania
można odkryć głęboko zakorzenione problemy
organizacyjne. Wymaga również umiejętności
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radzenia sobie z ograniczeniem zapotrzebowania na pracę.
Nie ukrywając tej prostej prawdy, politycy i liderzy sektora publicznego muszą
nakreślić potrzebę zmian, wyjaśniając jej
zalety i logikę planowanego podejścia.
Powinni poinformować wszystkie zainteresowane strony, w tym urzędników i opinię
publiczną, o długoterminowych korzyściach płynących ze zmiany – mniejszych
kosztach, ale i wyższej jakości.
TRANSPARENTNOŚĆ INFORMACJI
W XX wieku, dzięki ogromnemu rozwojowi komunikacji, media zaczęto nazywać
„czwartą władzą”, co odnosi się do pozycji,
jaką zdobyły one w społeczeństwach demokratycznych. Przez wiele lat stały one na
straży demokracji i praworządności, sprawując funkcję kontrolną. Jednakże zmiany
społeczne i technologiczne w ostatnich
latach wpłynęły na zubożenie tradycyjnych
mediów, a przez to – na istotne ograniczenie ich możliwości kontrolnych wobec
władz. Media elektroniczne, niestety,
nie były w stanie w pełni przejąć tej roli.
Jednakże rozwój technologii umożliwia
przechwycenie wielu zadań przez obywateli, którzy jako suweren są najwyższą
instancją dla całego sektora publicznego.
W sektorze prywatnym właściciele czy
finalni decydenci mają doskonały dostęp
do informacji na temat danej organizacji.

Podobnie powinno być w sektorze publicznym, gdzie obywatele mogą dzięki rozwojowi
technologii szybko i w łatwy sposób otrzymać
interesujące ich informacje. Koniecznym jest
uproszczenie i zestandaryzowanie prezentowanych danych.
System kont, identyczny dla wszystkich
jednostek sektora publicznego, powinien
zapewniać porównywalność informacji.

Wpłynie to również na szybkość i obniżenie kosztu przygotowania analiz czy
zestawień. Tak zestandaryzowane i łatwe
do porównania informacje powinny być
udostępniane obywatelom.
Wielka Brytania podjęła próbę wprowadzenia takiego rozwiązania – Combined
Online Information System2, za pomocą
którego można szybko otrzymać wgląd
w szczegółowe dane finansowe. Dostęp
do danych wszystkich jednostek sektora publicznego miał umożliwić również
zarządzającym nimi porównanie kosztów
poszczególnych zakupów z poziomami cen,
jakie osiągnęły inne jednostki. Podobna
inicjatywa została wdrożona w USA, gdzie
każdy stan prezentuje dane o wydatkach
sektora publicznego w podziale na agendy
i dosyć szczegółowe kategorie kosztów.
KIERUNEK ZMIAN
Polska, otoczona przez dwóch potężnych
sąsiadów, musi być bardzo efektywnym
państwem, a biorąc pod uwagę skromne
zasoby – dużo bardziej efektywnym, aby
móc dorównać innym krajom. Żeby korzystać z nowych technologii, sektor publiczny
powinien wcześniej zostać zreorganizowany i poddany głębokim zmianom.

Doskonałe możliwości wdrożenia zmian
daje właśnie wprowadzenie koncepcji lean
management, dzięki której uzyskuje się ograniczenie nieistotnych procesów czy zasobów
albo skupienie procesów w centrach usług
wspólnych.
Taki kierunek zmian daje również
szansę pełnego wykorzystania możliwości
technologicznych w zakresie zwiększania transparentności, która – poza funkcją
kontrolną, dostępną każdemu obywatelowi – zwiększy nasze zaufanie do instytucji
2

Nick Huber; Why the public sector has just become
more transparent; “The Guardian” 7 lipca 2010.
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państwowych i wzmocni społeczeństwo
obywatelskie. Dodatkowym argumentem
jest również istnienie relacji pomiędzy
wielkością inwestycji zagranicznych a jakością nadzoru nad sektorem publicznym3.
3

Foreign Direct Investment for Development; OECD
2002.

Rafał Momot – menadżer z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz finansami
w polskich i międzynarodowych firmach. W ostatnim miejscu pracy – największej polskiej firmie
lotniczej – w ciągu dwóch lat zwiększył sprzedaż
eksportową o blisko 90%. Umożliwiło to przejście
z dużych strat na zyski (wzrost marży o 18 punktów
procentowych), zatrudnienie ponad 150 nowych
pracowników oraz wprowadzenie pierwszych
podwyżek od lat. Autor wielu raportów wspierających polskie firmy przemysłowe i handlowe.
Specjalizuje się w zakresie lotnictwa, branży zbrojeniowej, dystrybucji i logistyki.
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Fot: https://elements.envato.com/camera-recording-press-conference-42YES6D

PRZED WYBORAMI

marcin Żuber

Kampanie wyborcze dawniej i dziś.
Czego oczekiwać od najbliższej, samorządowej?

Niedawno przypadkowo wpadł mi w oko film dokumentalny,
ukazujący archiwalne fragmenty nagrań z lat
dziewięćdziesiątych, które – współczesnym językiem –
nazwalibyśmy spotami wyborczymi. Na wspomnianych filmach
widać, jak kandydaci do Sejmu wyłuszczają – przez mniej więcej
5–10 minut każdy – kim są i co chcieliby zrobić jako posłowie.

PRZED WYBORAMI

D

la przykładu: jeden z nich to technik
leśnik, pracujący od lat w zawodzie,
a oprócz tego będący lokalnym
działaczem politycznym i opozycyjnym
w latach osiemdziesiątych. Wszyscy opowiadają detalicznie, jakie ustawy i w jakim
celu chcieliby zmienić, czym konkretnie
się zająć. Z racji zawodu i doświadczenia
wspomniany leśnik wyjaśnia, że na sercu
będzie mu leżeć szczególnie dobro lasów
państwowych i ochrony przyrody, mówi,
co konkretnie jego zdaniem w tej dziedzinie trzeba zrobić. Z nagrań wynikało,
że wszystko odbywa się w ramach audycji
wyborczych, w udostępnionym komitetom
czasie antenowym, i to zapewne czasie,
który dziś określilibyśmy jako „wysoki”,
o najlepszej oglądalności.
DAWNIEJ I DZIŚ
Po obejrzeniu tych f ilmów pojawiła
się w mojej głowie refleksja, że z jednej
strony to zabawne i archaiczne na tle
„nowoczesnych”, szybkich i dynamicznych kampanii i spotów. Dziś nikt nie
pozwoliłby sobie na to, aby w atrakcyjnym czasie antenowym puścić po prostu
czyjeś „ględzenie”. Z drugiej jednak strony
zacząłem się zastanawiać nad wartością
tego dawnego i obecnie tworzonego przekazu wyborczego. Zrodziło się pytanie,
czy nie lepsza dla wyborców jest szansa
zobaczenia autentycznego kandydata
i wysłuchania jego konkretnych poglądów. Bez grubej warstwy pudru, tak na
treści, jak i na formie przekazu. Wydaje się,
że ta archaiczna forma była bliższa zasadom demokracji, stwarzała płaszczyznę
umożliwiającą zapoznanie się z kandydatem, dawała pole do przemyślenia jego
poglądów, oceny kompetencji – oczywiście, bardzo ograniczone, ale jednak. Na
tym tle współczesne kampanie to bardziej
marketing zbliżony do marketingu produktu, niż forma prezentowania poglądów
i zamiarów.

19

Dziś najczęściej stykamy się ze skrojonymi na
miarę sukcesu wyborczymi materiałami marketingowymi. Widzowie – wyborcy oglądają,
mający oddziaływać na ich emocje, pragnienia,
a nawet podświadomość, spot reklamowo-marketingowy.
ZMIANY STYLU
W Polsce jako pierwszy kampanię we
współczesnym stylu, ze zrozumieniem
prawideł i mechanizmów socjologicznych
oraz psychologicznych, które decydują
o przychylności wyborców, przeprowadził sztab Aleksandra Kwaśniewskiego
w wyborach prezydenckich w 1995 r. Skupił
się nie tyle na przekazie merytorycznym,
co na systematycznym budowaniu wizerunku kandydata na prezydenta, który
miał stworzyć w świadomości wyborców
iluzję człowieka zarówno kompetentnego,
światowego, obytego, jak i sympatycznego,
otwartego – takiego, który daje się lubić,
a przy tym jest „mężem stanu”. Ówcześni
wyborcy kierowali się bardziej wrażeniami dotyczącymi wykreowanego wizerunku, niż znajomością faktycznych
kompetencji, poglądów i zamierzeń kandydata. Nie czynię tu zarzutu Aleksandrowi
Kwaśniewskiemu, zwracam tylko uwagę
na zaistniałą sytuację. Kwaśniewski uczynił
to, co było nieuniknione, co wcześniej specjaliści od PR wymyślili na Zachodzie, i co
– prędzej czy później – i tak w Polsce nieuchronnie by się pojawiło.
Przypomniałem powyżej pierwszą chyba
„profesjonalną” kampanię w młodej polskiej demokracji – demokracji medialnej
(jak zresztą w całym zachodnim świecie),
gdzie prosty, chwytliwy przekaz decyduje
o wyniku wyborów.

Można powiedzieć, że współczesna mnogość kanałów medialnych paradoksalnie nie
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pogłębiła przekazu wyborczego i znajomości kandydatów, a wręcz przeciwnie – czasy
obecne spłyciły i bardzo mocno ograniczyły faktyczną wiedzę wyborcy o kandydacie.
Prowadzenie kampanii poprzez marketing osiągnęło taki poziom, że podczas
ostatnich wyborów dwie czołowe partie,
a raczej – ich kandydaci – mogli sobie pozwolić na rezygnację z udziału w debatach
telewizyjnych i raczej nie wpłynęło to in
minus na ich wyniki. Co innego, oczywiście,
gracze drugiego planu, dla których ciągle
jest to niepodważalna szansa na zaistnienie w świadomości wyborców.
BLISKOŚĆ SAMORZĄDU
Przed nami wkrótce kampanie samorządowe, które – według mnie – do pewnego
stopnia niosą nadzieję na nieco inne
działania i bardziej świadome decyzje. W wypadku wyborów samorządowych trudniej
ludzi zmanipulować, ponieważ dotyczą
one bardziej „przyziemnych” i konkretnych

spraw z najbliższego otoczenia, w którym
na co dzień się poruszamy. Kwestie ogólnokrajowe
(ustrój,
makroekonomia,
sprawy międzynarodowe) często postrzegane są jako enigmatyczne, dyskusyjne,
wielowątkowe, trudniejsze do zrozumienia
dla znacznej części społeczeństwa.

Natomiast to, czy ulica, przy której mieszkamy, będzie zadbana, czy w pobliżu znajdzie
się przedszkole, czy w naszej gminie zjawi
się nowy pracodawca, powstanie ścieżka rowerowa, dobra komunikacja – to jest jasne,
zrozumiałe, realne i bezpośrednio odczuwalne
dla wszystkich.
Wyborcy będą z rozwiązań dotyczących
ich codziennych spraw albo zadowoleni,
albo nie. W związku z tym albo dalej będą
popierać dotychczasowe władze, albo
wybiorą inne.
Uważam, że większość wypracowanych
przez władze publiczne pozytywnych zmian,
do jakich doszło w Polsce po 1989 roku,
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dotyczy właśnie poziomu samorządów.
Na poziomie ogólnokrajowym trudno
było dopatrywać się jakiejś spójnej,
długookresowej strategii, natomiast w ramach samorządów – oczywiście nie wszędzie, ale jednak w wielu wypadkach
– władze publiczne przyjęły i zrealizowały
coś, co można uznać za co najmniej
średniookresową strategię rozwoju. Należy
zatem podkreślić ogromną wartość silnego
samorządu, a zarazem – uczestnictwa
w wyborach samorządowych.
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Mam nadzieję, że najbliższa kampania samorządowa będzie bliższa ludziom,
da impuls do rozwiązania wielu ważnych
kwestii z naszego „podwórka” i – przede
wszystkim – pozwoli na dobrze przemyślany wybór kandydatów. Oby przy jak
najwyższej frekwencji, bowiem wybory
samorządowe to rdzeń demokracji.

AUTENTYCZNY PRZEKAZ
Czego zatem wyborca powinien oczekiwać od kampanii samorządowej? Jak
powinna ona wyglądać? Wydaje się, że
dobrze by było, gdyby w pewnym sensie
przypominała działania z filmów wspomnianych przeze mnie na początku
artykułu, które dziś uznawane są za nieco
„archaiczne”.

Postulowałbym prowadzenie kampanii ze szczegółowym przekazem, dyskusją o konkretnych
sprawach, problemach lokalnych i sposobach
ich rozwiązywania.
Z prezentowaniem długofalowych strategii na rzecz rozwoju lokalnych organizacji,
a zarazem – załatwiania w szybki i skuteczny sposób drobnych spraw, które
można sprawnie rozwiązać, podnosząc jakość życia w naszych „małych
ojczyznach”. Nie kłóci się to, oczywiście,
z wykorzystaniem wszystkich współczesnych możliwości przekazu i dotarcia do
wyborców, takich jak np. media społecznościowe, jednak ważne jest budowanie
komunikatu na odpowiednio wysokim
poziomie i unikanie „chwytów poniżej
pasa”, mających obrzydzić głosującym
kontrkandydatów.
Wyborcy
oczekują
bowiem raczej przekazu pozytywnego,
w zrozumiałych i bezpośrednio ich dotyczących sprawach.

Marcin Żuber – Zastępca Dyrektora Departamentu
Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego
w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
(ŁARR S.A.). Ekspert ds. przedsiębiorczości i przemian gospodarczych w Polsce.
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grzegorz siwek

Fot: Anna Woźniak

Realny świat czy wirtualna rzeczywistość?
Porady na wybory

Już 21 października odbędą się wybory samorządowe. To dobry
moment na podsumowanie minionej kadencji dla obecnych radnych,
wójtów, burmistrzów i prezydentów, ale także wyzwanie związane
z przeprowadzeniem kampanii poszczególnych kandydatów.
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S

posoby podejścia i prowadzenia
kampanii uzależnione są między
innymi od wielkości miasta/powiatu/
województwa, struktury demograficznej,
układu urbanistycznego i wielu innych
czynników. Inną wszak strategię prowadzenia działań przyjmie osoba młoda, inną
– starsza. Sposób prowadzenia kampanii
różnicować będzie również to, czy jest się
już radnym/wójtem, czy dopiero walczy się
o stanowisko. Znaczenie ma także miejsce zamieszkania – wieś, średnie miasto,
duża aglomeracja – każde z nich rządzi się
swoimi prawami.
JAK WYGRAĆ WYBORY?
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wirtualnej powiedziano i napisano już wiele.
Jak na dłoni widać ten podział, gdy część,
zazwyczaj młodszych, uczestników podczas niedzielnego obiadu korzysta ze
smartfonów ku niezadowoleniu tych starszych. Nie wchodząc jednak w szczegóły
tego rozróżnienia, zastanówmy się, jak te
dwie rzeczywistości wykorzystać może
kandydat w wyborach samorządowych.
PIERWSZE KROKI
Starania o uzyskanie mandatu radnego
czy funkcji wójta, burmistrza lub prezydenta warto rozpocząć od zastanowienia
się nad swoją motywacją, propozycjami dla
okolicy, w której się startuje, i planem działania w przypadku wygranych wyborów.
Po rozważeniu tych kwestii możemy zacząć
planować naszą kampanię. Bez względu
na obraną strategię warto moim zdaniem pamiętać o czterech wskazówkach,
które pomogą wytyczyć drogę do sukcesu
wyborczego:

W okresie poprzedzającym dzień ogłoszenia terminów wyborów wielu kandydatów wpisuje w wyszukiwarkę internetową
kluczowe dla nich pytanie: „Jak wygrać
wybory?”.
Na to pytanie starano się już odpowiedzieć w publikacjach naukowych z zakresu
politologii, socjologii, psychologii, głowili się
nad nim również doświadczeni sztabowcy,
bądź sobą,
•
samorządowcy i politycy. W tym miejscu
•
angażuj,
zachęcam do zapoznania się z książką
komunikuj się,
•
„Drzewo kampanii wyborczej” autorstwa
uśmiechaj się i podawaj rękę.
•
Sergiusza Trzeciaka, która w sposób przystępny pozwala zaplanować i zrealizować
Autentyczność jest kluczową kwestią,
kampanię, dając możliwość pracy warszta- nie tylko w wypadku kandydatów w wybotowej nad wybraną koncepcją.
rach. Niekiedy w okresie kampanii i/lub
po wyborach kandydaci, którzy do tej
Opierając się na własnych doświadczeniach pory chodzili w krótkich spodenkach, na
i praktyce postaram się dorzucić do „kampa- spacer z psem zakładają koszulę. Opisane
zachowanie wydaje się niezrozumiałe
nijnego ogródka” także swój kamień. Opisane i może budzić pewien niesmak u osób
porady mogą być szczególnie przydatne spotykanych codziennie podczas owych
podczas prowadzenia kampanii na terenach wyjść. Nie zachęcam do całkowitej rezygnacji ze zmiany zachowań, ale do zmian
wiejskich lub w małych i średnich miastach.
rozważnych. Być może chęć zostania
samorządowcem skłoni takiego kandyOd czasów upowszechnienia się data do przemyśleń – wychodząc na spacer
dostępu do Internetu życie pojedynczych z psem, będzie miał przy sobie torebkę
ludzi i całych społeczeństw rozgrywa się i sprzątnie po swoim pupilu, dając tym
na dwóch płaszczyznach: realnej i wirtual- samym przykład innym. Warto pamiętać,
nej. O zaletach oraz wadach rzeczywistości że jednym z najważniejszych elementów
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zachowania autentyczności jest zaangażowanie. Osobiste zajęcie się zgłaszanymi
sprawami, notowanie i wsłuchiwanie się
w problemy oraz proponowane rozwiązania to także klucz do sukcesu.
DOBRA KOMUNIKACJA

Sposób prowadzenia kampanii D2D
zależy m.in. od gęstości zabudowy czy
przekroju demograficznego wyborców.
W miastach z młodą strukturą demograf iczną kampanię D2D prowadzić
powinniśmy raczej w godzinach mocno
popołudniowych. W miejscowościach, w których mamy wyższą średnią wieku, zaczynać możemy trochę wcześniej.
Pewną podpowiedzią dotyczącą tego,
kiedy rozpoczynać i kończyć nasz „obchód”
po mieście, może być plan wizyt duszpasterskich. Zdobyte podczas „kolędy”
doświadczenie pozwala księżom opracować harmonogram dostosowany do
specyfiki danego obszaru, aby w jak najskuteczniejszy sposób dotrzeć do parafian
– warto skorzystać z tej wiedzy.
Przy dużej skali prowadzenia kampanii, kiedy nie da się zastosować metody
chodzenia od drzwi do drzwi, możemy
spróbować dotrzeć do naszych wyborców
w rzeczywistości wirtualnej.

Część osób, które dopiero rozpoczynają
swoja przygodę z polityką, może mieć
problem z przedstawieniem i zakomunikowaniem wyborcom swoich osiągnięć
i pomysłów. Może tu pokutować przesadna
skromność, powodowana obawą, aby przekazywane informacje nie zostały odebrane
jako przechwałki lub wyssane z palca obietnice. Nie chodzi, oczywiście, o chwalenie
się cudzymi lub wymyślonymi pośpiesznie pomysłami, ale o jasne przedstawienie
siebie – poinformowanie o swoich pomysłach, dokonaniach, imieniu i nazwisku
oraz stanowisku, na które się kandyduje.
Podczas rozmów z mieszkańcami przydaje się uśmiech – ludzie pozytywnie nastawieni są dobrze odbierani przez otoczenie.
OBECNOŚĆ W INTERNECIE
Na koniec spotkania lub rozmowy warto
zapytać wprost rozmówcę, czy można
W obecnej rzeczywistości działalność
liczyć, że odda na nas swój głos. Uściśniecie radnego to także aktywność w świecie
dłoni i uzyskana w takiej sytuacji deklara- wirtualnym – zazwyczaj jest ona domeną
cja bardzo często okazują się wiążące.
młodszych kandydatów. Ta forma dotarcia
do wyborców z własnym przekazem może
METODA D2D
być dobrym rozwiązaniem w sytuacji,
kiedy nasi wyborcy także korzystają z porWydaje mi się, że dzisiaj wielu kandy- tali społecznościowych. Jeżeli naszymi
datów przecenia kampanie w portalach potencjalnymi wyborcami pozostają główspołecznościowych i w Internecie. Ten nie osoby starsze, czas zaplanowany na
rodzaj działalności powinien być jedynie internetowe wpisy i komentarze lepiej
wsparciem przy kontaktach bezpośrednich.
przeznaczyć na bezpośrednie spotkania.

Efektywnym, choć być może nie efektownym,
sposobem pozostaje metoda door-to-door
(w skrócie D2D). D2D to krótka i bezpośrednia
rozmowa z wyborcami w ich domach
i mieszkaniach.

Próbując zaistnieć w Internecie, poszukajmy na
Facebooku grup, w których prowadzone są dyskusje o tym, co dzieje się w naszej okolicy. Przy
odpowiednim przefiltrowaniu i przeanalizowaniu publikowanych treści mogą one być dobrym
źródłem informacji o potrzebach mieszkańców.
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Oprócz biernego uczestnictwa w grupie
możemy spróbować zamieszczać wpisy lub
komentować to, co napisali inni. Według
mnie nie warto jednak wchodzić w utarczki
słowne. Zwolenników innych kandydatów
i tak nie przekonamy do siebie, możemy
natomiast swoimi komentarzami zniechęcić osoby niezdecydowane, a to właśnie
o nie toczyć powinna się „walka”.
Innym rozwiązaniem jest stworzenie własnego fanpage’a na Facebooku,
gdzie możemy udostępniać swoje pomysły, relacje z działań i materiały wyborcze.
Ciekawe dla wyborców może okazać się
też zamieszczanie zdjęć i informacji „od
kuchni” – np. relacja z odwiedzenia mieszkańców na danej ulicy. Tworząc profil,
zadbajmy o zdjęcie, uzupełnienie informacji o sobie oraz umieszczenie kilku postów
z datą wsteczną.
Publikacja wpisów jest zadaniem wymagającym rozwagi. Warto zwrócić uwagę,
w jakich godzinach najlepiej zamieszczać
nowe posty. Gdy nasi wyborcy przebywają
w pracy, informacje nie dotrą do dużego
grona odbiorców, warto więc publikować
je w godzinach wieczornych w tygodniu.
Wyjątkiem jest poniedziałkowy poranek,
kiedy aktywność użytkowników wzrasta
i przeglądają, co zdarzyło się w weekend –
to dobry moment, aby dowiedzieli się też
o naszych aktywnościach.
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o sprawy mieszkańców, ale też właściwe
komunikowanie podejmowanych działań.
Realizując kampanię z takim podejściem,
w ostatnich tygodniach przed wyborami
musimy już tylko wydrukować plakaty
i ulotki – będzie to wisienka na kampanijnym torcie.

REALNE DZIAŁANIA

Działania w wirtualnej rzeczywistości odzwierciedlać powinny wydarzenia i aktywności, które
dzieją się w realnym świecie.
Podejmowane przez nas inicjatywy na
rzecz mieszkańców spowodują, że wyprodukujemy dobry content na nasz profil
i będziemy mogli pochwalić się przed
naszymi wyborcami w kampanii.
Kiedy więc zacząć kampanię? Odpowiedź
jest bardzo prosta – następnego dnia po
wyborach. Kampania „zrobi się sama”
poprzez
zaangażowanie,
zabieganie

Grzegorz Siwek – radny miasta Ząbki, przewodniczący Komisji Społecznej. Doktorant w Instytucie
Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie
Warszawskim. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz administracji na
Politechnice Warszawskiej. Zawodowo związany
z koleją i branżą energetyczną. Absolwent drugiej
edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

Fot: https://elements.envato.com/politics-of-white-house-and-president-of-usa-GTADXUS
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Norbert Nowicki

Prawdziwy spin doctor

„Zbudowałem sojusze, postawiłem wszystkich poważnych przeciwników
po swojej stronie. Zwerbowałem najmniej popularnego gościa w szkole,
żeby wystartował w wyborach przeciwko mnie. Myślicie, że to okropne?
Nie, to po prostu mądre”*. W 2017 roku Netflix stworzył dokument
„Potrzebny mi Roger Stone”, który opowiada historię kariery wpływowego
działacza należącego do ekipy doradców m.in. Donalda Trumpa.
* https://www.nytimes.com/1999/11/18/nyregion/public-lives-theego-behind-the-ego-in-a-trump-gamble.html [dostęp: 25.09.2018]
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akim mianem określić człowieka, który
od lat 70. odpowiadał za kampanie wielu
republikańskich kandydatów, między
innymi Richarda Nixona, Ronalda Reagana,
Jacka Kempa, George’a H.W. Busha, Boba
Dole’a czy Donalda Trumpa? Geniusz?
Strateg? A może kuglarz, który – znając
kilka sztuczek – potrafi być skuteczny?
Skuteczność to z pewnością termin, który najlepiej pasuje do Rogera Stone’a, bo
utrzymywanie się „na powierzchni” amerykańskiej polityki przez blisko pięćdziesiąt
lat to gigantyczna sztuka.
„Jego najbrudniejszą sztuczką było przekonanie ludzi, że ma na cokolwiek wpływ” 1
– pisze Jacob Weisberg w krytycznym artykule poświęconym Stone’owi. A może to
wcale nie powinien być zarzut?

Może polityka polega właśnie na tym, żeby ludzie uwierzyli nie w ciebie, a tobie, zaś przede
wszystkim w to, że masz wpływ. Częstokroć wyolbrzymiony – dużo większy niż w rzeczywistości.
A może gdzieś jest granica, rubikon, którego przekroczenie sprawia, że stajesz się
jedynie cynicznym graczem zdolnym do
wygrywania kolejnych kampanii, robienia
rzeczy, których nikt inny by się nie podjął?
Jeśli w polityce istnieje granica, której
przekroczyć nie wolno, to gdzie właściwie
ona jest? Roger Stone przez lata starannie
pielęgnował image „brudnego gracza”,
któremu klienci płacili wielkie pieniądze,
wierząc w jego wielki wpływ. Jak stwierdza
Weisberg, mocno przeceniany.
POCZĄTKI KARIERY
Kariera polityczna Rogera Stone’a
rozpoczęła się na dobre w 1972 roku, podczas kampanii prezydenckiej Richarda
Nixona. Do pierwszych działań niespełna
dwudziestoletniego
wówczas
Stone’a
można zaliczyć przekazanie pieniędzy na
1

https://www.newyorker.com/magazine/2008/06/02/
the-dirty-trickster [dostęp: 25.09.2018]
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kampanię jednego z potencjalnych rywali
Nixona w prawyborach (Pete’a McCloskeya)
w imieniu Przymierza Młodych Socjalistów,
a następnie – dostarczenie dokumentu
potwierdzającego wpłatę przedstawicielom mediów. Wynajął też szpiega podczas
kampanii Huberta Humphreya (wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w latach
1965-1969 podczas prezydentury Lyndona
Johnsona).

Jak wspomina sam Stone, oficjalnie podczas
kampanii w 1972 roku w sztabie Nixona za dnia
odpowiadał za prowadzenie grafiku przyszłego
prezydenta, a w nocy zajmował się kampanią.
Podczas gdy Partia Republikańska
przedstawia Ronalda Reagana jako swoją
inspirację, Stone reprezentuje mniej dyskutowane dziedzictwo Richarda Nixona,
którego polityka odzwierciedlała mieszankę antykomunizmu, umiarkowania
społecznego i „taktycznego bandytyzmu”.
Stone wierzy, że „Niksoński hardball”,
dużo bardziej niż reaganizm, jest nadzieją
dla republikanów i kierunkiem, w jakim
powinni prowadzić kampanie.
„Powodem,
dla
którego
jestem
«niksonistą», jest jego niezniszczalność
i odporność”2 – powiedział Stone. „On
nigdy się nie zatrzymywał. Cała jego
kariera została zbudowana wokół jego
osobistej niechęci do elit. To był symbol.
Ojciec Johna F. Kennedy’ego kupił mu
miejsce w Izbie, w Senacie i prezydencję.
Nikt niczego Nixonowi nie kupił. Był bardzo skoncentrowany na klasie średniej.
Utożsamiał się z ludźmi, którzy jedli kolacje
przy telewizji, obserwował Lawrence’a
Welka i kochał kraj”3.

2

https://www.newyorker.com/news/daily-comment/roger-stone-and-the-trump-nixon-connection [dostęp:
25.09.2018]

3

https://www.newyorker.com/magazine/2008/06/02/
the-dirty-trickster [dostęp: 25.09.2018]
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NAJTRUDNIEJSZE ZADANIE
W 1976 roku Stone został mianowany
koordynatorem podczas pierwszej, nieudanej, próby uzyskania przez Reagana
nominacji republikańskiej. Cztery lata
później, po odbyciu staży w różnych młodzieżowych republikańskich grupach
zadaniowych, Stone poprosił szefów kolejnej kampanii Reagana, żeby przydzielili
mu najtrudniejsze zadanie, jakie mieli do
wykonania.

Choć nie miał jeszcze trzydziestki, został mianowany dyrektorem politycznym dla Nowego
Jorku, New Jersey i Connecticut. Stany te nie
sprzyjały Reaganowi, ale Stone znalazł nowego
mentora, który mu pomógł – Roya Cohna.

Cohn był demokratą, zagorzałym antykomunistą oraz specjalistą od public
relations i chciał pomóc w kampanii
Reagana. Mawiał: nie wskazuj prawa, pokaż
mi sędziego. Podążając za wskazaniami
Cohna, Stone grał ostro, rzucając wyzwanie nowojorskim delegatom George’a H.W.
Busha. Na podstawie różnych sztuczek
i kruczków prawnych wyeliminował z głosowania wielu delegatów sprzyjających
Bushowi.
Stone nie wszedł do rządu po tym, jak
Reagan wygrał wybory. Zamiast tego
założył firmę doradztwa politycznego i lobbingu z kilkoma współpracownikami
z kampanii, m.in. Paulem Manafortem,
tym samym, który w 2016 roku dołączył
do kampanii prezydenckiej Donalda
Trumpa. Do klientów agencji, którą założyli,
należeli między innymi Mobutu Sese Seko
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– dyktator w Demokratycznej Republice
Konga (wówczas Zairze) w latach 1965–
1997 – czy Fernando Marcos, dyktator na
Filipinach w latach 1965–1986.
ROZGRYWKI W MEDIACH
W 1988 r. Stone pracował jako konsultant w udanej kampanii George’a H.W.
Busha przeciwko Michaelowi Dukakisowi,
którą kierował Lee Atwater. W roku 2000,
a następnie w 2004 odpowiadał częściowo
za kampanię George’a W. Busha. We wrześniu 2004 roku telewizja CBS News
wyemitowała, jak twierdzili reporterzy,
nowo odkryte dokumenty, sugerujące, że
George W. Bush unikał służby wojskowej
w Wietnamie. Autentyczność dokumentów została szybko zakwestionowana,
a uwaga mediów przeniosła się na to, czy
CBS została oszukana, czy używa fake
news.

Część polityków demokratycznych sugerowała,
że Roger Stone sfabrykował dokumenty i przekazał je CBS, żeby podważyć wiarygodność
telewizji sprzyjającej demokratom.
Stone w wywiadach telewizyjnych odpowiedział sugestią – zupełnie bezpodstawną,
jak przyznał później, ale kluczową z punktu
widzenia kampanii – że to właśnie demokraci odpowiadają za fałszywe dokumenty. W ten sposób niezwykle umiejętnie
odwrócił uwagę od istoty zarzutów wobec
Busha. Przypomina się tu kolejna reguła
z jego bogatego repertuaru: „Nigdy
nie marnuj okazji na seks i wystąpienie
w telewizji”4.
W kontekście współpracy Stone’a
z Bushem Juniorem warto zwrócić uwagę
także na wybory w 2000 roku na Florydzie,
gdzie doszło do kontrowersji podczas
liczenia głosów i o wynikach musiał zdecydować Sąd Najwyższy. Różnica wyniosła
4 Motto zaczerpnięte od Gore’a Vidala, amerykańskiego
pisarza, dramaturga i scenarzysty.
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ostatecznie 537 głosów na korzyść Busha,
choć Floryda była stanem, który wielu
ekspertów wskazywało jako pewniaka
dla kandydata demokratów – Ala Gore’a.
Warto podkreślić, że to właśnie wynik na
Florydzie zdecydował o tym, kto został prezydentem. O ile po dziś dzień nie milkną
kontrowersje w sprawie sposobu liczenia głosów, ilości głosów nieważnych czy
wykreślenia z list przez władze Florydy,
której gubernatorem był wtedy Jeb Bush,
ponad 50 000 osób mogących głosować
na kilka dni przed wyborami, o tyle wciąż
mocno niedoceniania wydaje się rola
Rogera Stone’a i umiejętne wplątanie przezeń kubańskiej społeczności na Florydzie
w konflikt z Alem Gorem. Kiedy wybuchła
afera Eliana Gonzaleza – siedmioletniego
chłopca, którego rząd amerykański miał
deportować na Kubę jako nielegalnego
imigranta – to właśnie Stone odpowiadał
za przekaz części latynoskich mediów w tej
sprawie, wykupując w nich reklamy i czas
antenowy dla swoich ludzi. Al Gore, który
w czasie, kiedy afera wybuchła, opowiadał
się za pozostawieniem chłopca, po decyzji administracji amerykańskiej poparł ją,
czym naraził się na gniew części środowisk
latynoskich, podżeganych przez sterowane
przez Stone’a media. Biorąc pod uwagę
ostateczną różnicę głosów na Florydzie,
umiejętne rozegranie tej sprawy mocno
przyczyniło się do zwycięstwa Busha.
REPUBLIKANIN I NIKSONISTA
Przez lata relacje Stone’a ze współpracownikami czy klientami były bardzo
zmienne, a jego wartość w sztabach
wyborczych – wielokrotnie poddawana
próbie i narażana na szwank. Pracował dla
Donalda Trumpa jako lobbysta i doradca,
gdy ten rozważał kandydowanie na
prezydenta w 2000 roku. „Roger jest przegranym”5 – powiedział Trump. – „Zawsze
5

https://www.politico.com/magazine/story/2018/08/22/
michael-cohen-donald-trump-plea-betray-flip-219381
[dostęp: 25.09.2018]
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stara się zgarniać profity za rzeczy, których nigdy nie robił”6. Podobnie jak Nixon,
Stone jest wielkim krytykiem Clintonów
i zapewne to właśnie zdecydowało, że jego
polityczna droga skrzyżowała się ponownie z Trumpem w 2014 roku.
W wrześniu 2007 roku Roger Stone
dosiadł się w barze do kobiety. Zaczęli
rozmawiać. Opowiedział jej, że jest stomatologiem, ona natomiast przyznała się do
bycia luksusową prostytutką, która akurat
tej nocy nie pracuje. Popijając wódkę,
zaczęła opowiadać, że wśród klientów
ona i jej koleżanki mają wielu znanych
sportowców, biznesmenów, a także polityków. Wymieniła nazwiska. Jak się okazało,
jednym z nich był Eliot Spitzer, demokratyczny gubernator Nowego Jorku. Opis
człowieka, który „zawsze uprawia seks
w skarpetkach do połowy łydki, z których
jedna opada”, pasował do Spitzera.

jak demokrata. Spytał mnie kiedyś: «Czy
jesteś czarny? Jesteś latynosem? Jesteś
gejem?». Kiedy powiedziałem: «Nie»,
stwierdził: «Więc dlaczego, kurwa, jesteś
demokratą? Powinieneś być z nami»”7.

7 https://www.newyorker.com/magazine/2008/06/02/
the-dirty-trickster [dostęp: 25.09.2018]

We wrześniu 2007 roku Stone postanowił zatrzymać tę wiedzę dla siebie. „Ten, kto odzywa
się pierwszy – przegrywa” – zwykł mawiać.
Ale w marcu 2008 roku w „New York
Timesie” pojawił się artykuł na temat Eliota
Spitzera. Autorzy informowali w nim, że
obecny gubernator przez lata spotykał się
z prostytutkami i tylko w ostatnim półroczu wydał na nie ponad 15 tys. dolarów.
Jak wykazało śledztwo, Spitzer w sumie
przeznaczył na ten cel ponad 80 tys. dolarów. 12 marca oświadczył, że rezygnuje ze
stanowiska.
Hank Sheinkopf, wieloletni konsultant
polityczny demokratów, który zna Stone’a
od wielu lat, powiedział o nim: „Był w stanie
wykorzystać nauki demokratów, dotyczące
frekwencji wyborczej czy wojny klasowej,
i skierować je przeciwko nam. Wiedział, na
czym polega odwrotny populizm. Myślał
6 https: //www.washingtonpost.com/news/the-f ix/
wp/2016/04/07/why-is-former-donald-trump-adviser-roger-stone-being-blacklisted-by-the-media/?utm_
term=.aafbabf1f8b7 [dostęp: 25.09.2018]

Norbert Nowicki – absolwent marketingu
i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu. Prezes Zarządu fundacji INNpoznan,
inicjator idei Centrów Analiz Miejskich i Akceleratora Inicjatyw Miejskich – Start Up Społeczny.
Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji publicznej, organizacji imprez
masowych, marketingu sportowego i zarządzania inwestycjami. Absolwent trzeciej edycji Szkoły
Przywództwa Instytutu Wolności.
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artur sójka

Fot: https://elements.envato.com/social-media-network-diagram-PPFYH5E

Sieć kontaktów, reputacja i… sukces

„To, kogo znasz, to twoje kontakty. To, kto zna ciebie, to twoja reputacja”.
Pięknie brzmiące powiedzenie kryje w sobie sporo prawdy. Odpowiada także
na pytanie: „jak odnieść sukces?”, i to w szerokim tego słowa znaczeniu –
w biznesie, polityce, działalności społecznej i innych dziedzinach życia.
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BUDOWANIE SIECI KONTAKTÓW

spotykają się z własnymi znajomymi, których i my poznajemy wraz z ich potom„U licha! już przeszło 40 lat mówię stwem. W dalszych etapach życia naszą
prozą, nic o tym nie wiedząc” – mówi pan sieć kontaktów budujemy jednak bardziej
Jourdain, bohater Molierowskiego tekstu niezależnie. Ale czy przez to również bar„Mieszczanin szlachcicem”. Podobnie my – dziej świadomie?
odkąd tylko się narodziliśmy, nieświadomie
Otaczamy się kolegami ze studiów, które sami
budujemy sieć kontaktów. Z angielskiego
można powiedzieć, że uprawiamy networwybraliśmy, z pracy, do której zaaplikowaliśmy,
king. Im szybciej to sobie uświadomimy,
dostawcami, których produkty czy usługi wytym lepiej. Bo tylko wtedy będziemy
braliśmy, klientami, których postanowiliśmy
w stanie wziąć odpowiedzialność za efekty
naszych działań.
pozyskać, i osobami, z którymi dzielimy zainJako dzieci nawiązujemy relacje z luteresowania. Jeśli chwilę się zastanowimy,
dźmi, którzy pojawiają się w naszym życiu
dojdziemy do wniosku, że znamy ogromną liczna zaproszenie naszych rodziców. To oni
wysyłają nas do konkretnego przedszkola,
bę ludzi.
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Niezależnie natomiast od tego, czy
dany człowiek pojawił się w naszym
życiu przypadkowo, czy sami go do niego
zaprosiliśmy, to od nas zależy głębokość
relacji, którą nawiążemy. To my decydujemy, oczywiście, często nieświadomie,
przypisując sprawstwo tzw. „chemii”,
kto będzie naszym „kontaktem”, a kto
– „relacją”.
KONTAKTY I RELACJE
Profesor Robin Dunbar, brytyjski antropolog i biolog, prowadził badania nad
zagadnieniem relacji międzyludzkich.
Ich wynikiem jest m.in. pojęcie „liczby
Dunbara”. Jest to liczba relacji, które każdy
człowiek jest w stanie w danym czasie
utrzymać jako względnie stabilne i ciepłe.
Okazuje się, że może być ich około 150.
Co więc z tymi tysiącami kontaktów,
które mamy na Facebooku czy LinkedIn?
No właśnie – są to tylko (a może aż?)
kontakty.
Wyobraźmy sobie kilka wpisanych w siebie okręgów. Ten najmniejszy, obejmujący zazwyczaj 3–5 osób, to nasi najbliżsi
przyjaciele (w tym oczywiście żona/mąż
czy partner/partnerka, rodzic). Następnie
mamy około 145 osób, z którymi tworzymy
nasze ciepłe relacje – w tym okręgu zamyka
się liczba Dunbara. Jeszcze większy okrąg
to znajomi, z którymi mamy sporadyczne
kontakty lub nawet widujemy się często,
ale tylko zdawkowo ze sobą rozmawiamy
(tzw. small talk). Są to na przykład rodzice
dzieci z klasy naszego dziecka, sąsiedzi.
Jeszcze dalej znajdą się osoby, które mieliśmy okazję poznać/spotkać jednorazowo.
Tych może być nawet kilkanaście tysięcy.
Warto podkreślić, że sieć kontaktów
żyje i nieustannie się zmienia – poszczególne osoby migrują między kręgami. Gdy
kogoś poznajemy, ląduje w najdalszym
kręgu. Potem okazuje się, że dobrze nam
się rozmawia i coraz częściej mamy do
tego okazję. Ta osoba staje się więc znajomym, następnie – wraz ze wzrostem
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częstotliwości spotkań i zwiększającą się
„głębokością rozmów” – wchodzi do kręgu
liczby Dunbara, być może staje się nawet
naszym najbliższym przyjacielem. Po miesiącach czy latach możemy jednak stracić
okazję do częstych kontaktów i taki człowiek
znów trafia do dalszego kręgu, przesuwa
się na zewnątrz naszej wyobrażonej struktury, aż do momentu, gdy pamiętamy, że
ktoś taki kiedyś był w naszym życiu, ale
„nie mamy już kontaktu”.
CO DAJE NAM TA WIEDZA?
Jeśli uświadomimy sobie, że człowiek
jest zwierzęciem stadnym i potrzebuje
innych do samorealizacji, a nawet prostego egzystowania, nasuwa się wniosek,
że o jakości naszego życia decyduje jakość
naszych relacji z innymi.

Warto więc świadomie decydować, kogo do
swojego życia „wpuszczamy”, a kogo nie, i zastanowić się, kto spośród zaproszonych będzie
nam naprawdę bliski, a kto znajdzie się jedynie
na dalekiej orbicie.
Jasne jest, że w różnych momentach
naszego życia będzie się to inaczej kształtowało, ale warto poznać narzędzia, które
można wykorzystać na każdym etapie
naszej życiowej drogi.
WIDOCZNOŚĆ. WIARYGODNOŚĆ.
WYNIKI
Jednym z najważniejszych narzędzi
zarządzania siecią kontaktów jest tzw.
„krzywa zaufania”. Gdy kogoś poznajemy
– niezależnie od tego, czy widzimy się
z tą osobą, czy jedynie ją słyszymy przez
telefon, czy czytamy, co ma do powiedzenia – znajdujemy się z tą osobą na etapie
„widoczności”. Odnotowujemy, że ten ktoś
istnieje. Może on wywrzeć na nas pozytywne lub negatywne wrażenie. Kiedy taki
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człowiek kilkukrotnie potwierdza nasze tylko „ściemniamy”. Warto pamiętać, iż
pierwsze wrażenie na swój temat, wytwa- każda taka niespójność spycha nas w dół
rza się „wiarygodność” lub jej brak. Dopiero na „krzywej zaufania” i oddala od sukcesu.
gdy przebrniemy przez ten etap, pojawiają
się „wyniki” relacji. Zaczynamy „coś ze sobą
WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ
robić”: kupujemy coś od siebie, zakładamy
wspólnie firmę czy choćby jedziemy „na
Warto świadomie budować swoją sieć
ryby”.

Ta kolejność: od widoczności, przez wiarygodność, po wyniki, działa w każdym aspekcie
życia. Pułapką jest zatem sądzenie, że nasze
zachowania w poszczególnych rolach społecznych nie rzutują na nasz ogólny wizerunek.

kontaktów. Należy zwracać uwagę zarówno na
jej szerokość – jak duża jest, jak i głębokość –
kto jest w naszej liczbie Dunbara.

Należy również zarządzać swoją siecią
kontaktów w przemyślany sposób.
Dbać o ludzi nawet wtedy, gdy nie są
w stanie nam nic dać, gdy nic od nich nie
potrzebujemy.
Co to znaczy? Jeśli prywatnie nie dotrzyJeśli człowiek, widząc na wyświetlaczu
mujesz danego słowa, nikt nie uwierzy, że dzwoniącego telefonu twoje nazwisko,
zrobisz to jako przedsiębiorca. Jeśli nawet myśli „ciekawe, czego tym razem ode mnie
działasz społecznie, co jest zdecydowanie chce” lub „ciekawe, co teraz chce mi sprzegodne podziwu, ale wykonujesz zada- dać”, to znaczy, że coś robisz źle. Jeśli zaś
nia, których się podjąłeś, „po łebkach”, nie uśmiecha się i czym prędzej odbiera –
dziw się, że twoja firma nie dostaje dużego możesz być pewien, że dobrze zarządzasz
kontraktu.
swoimi kontaktami.
SPÓJNY WIZERUNEK TO PODSTAWA
Jeśli chcemy odnieść sukces na którymkolwiek z pól działalności, ważne jest,
aby ludzie nas „kupili”. To znaczy: aby nam
zaufali. Powinniśmy zrobić na nich dobre
wrażenie (etap widoczności) i potwierdzać je w kolejnych kontaktach z nimi, by
wytworzyć wiarygodność. Dopiero dzięki
temu przejdziemy do etapu wyników, czyli
wywrzemy wpływ (kupią coś od nas, pójdą
za naszym przywództwem, zrobią to, co
chcemy, żeby zrobili).
Działając biznesowo w branży szkoleń
z zakresu zwiększania sprzedaży poprzez
zarządzanie siecią kontaktów (zmieniam
kontakty w kontrakty i uczę innych, jak to
robić), zauważam, że mało kto ma przemyślaną strategię działania i mało kto jest
spójny. Często mówimy jedno, bo sądzimy,
że druga strona chce to usłyszeć, ale robimy
drugie, bo od początku wiedzieliśmy, że

Artur Sójka – od ponad dekady zamienia kontakty
w kontrakty i uczy innych, jak to robić. Jako trener,
mówca i networker pomaga polskim przedsiębiorcom zwiększać sprzedaż w ich firmach. Jest
współautorem biznesowego poradnika pod tytułem „Eventworking”.
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Fot: https://elements.envato.com/managers-at-work-PRY63MA

małgorzata polińska

Liderem jesteś przez cały czas,
pamiętaj o tym!

Warto pamiętać, że pracownik na wypowiedzeniu nadal jest twoim
pracownikiem i staje się lustrem, które odbijać będzie na zespół
wszystkie związane z sytuacją emocje. Będzie też źródłem wiedzy
o twojej organizacji i o tobie na zewnątrz. Może stać się twoim
sprzymierzeńcem na rynku pracy lub najgorszym wrogiem. Wszystko
zależy w dużej mierze od ciebie i od działań, jakie podejmiesz.
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N

o i stało się. Nieważne, kto podjął
decyzję, ale ostatecznie rozstajecie
się – organizacja i pracownik. Jeśli
decyzja była zaskoczeniem dla którejś ze
stron, zawsze pojawiają się emocje, niestety,
często te negatywne: złość, żal, poczucie
niesprawiedliwości lub niewdzięczności.
Przecież pod grubą skórą szefa czy pracownika ciągle pozostajemy ludźmi, mamy
swoje uczucia.
Decyzja jednak zapadła: po upływie
okresu wypowiedzenia kończycie współpracę. Ustaliliście, że w tym czasie pozamykacie niedokończone sprawy, doprowadzicie do przekazania obowiązków i z czystym kontem rozejdziecie się, każde w swoją
stronę. Jeśli tak się stało, należą wam się
gratulacje – połowa sukcesu już za wami,
ta oczywista połowa. O drugiej niestety
często się zapomina.
Pracując z zespołami i pracownikami,
miałam okazję poznać wiele „zadziwiających” zachowań szefów względem
odchodzących
pracowników:
czasami
była to wręcz otwarta wrogość, przejawiająca się niewybrednymi komentarzami
(„Tyle w ciebie zainwestowaliśmy, a tu zero
wdzięczności”), innym razem – zupełne
ignorowanie pracownika i jego potrzeb (jak
choćby brak wsparcia przy przekazywaniu
obowiązków lub załatwieniu wszystkich
formalności) czy zupełne wykluczenie pracownika. Czasami pojawiały się też sytuacje,
które prowadziły do otwartego konfliktu,
wzajemnej niechęci i całkowitego popsucia relacji w zespole. Warto się zatem
zastanowić, jaki jest wpływ takiego działania na lidera i na zespół.
OGRANICZONE ZAUFANIE

trzy miesiące. Na moje pytanie, dlaczego
tak się dzieje, usłyszałam: „Przecież nie
musimy go już wtajemniczać w dalsze
plany zespołu”.
Być może nie musimy – oczywiście tylko
wtedy, gdy nie ma to wpływu na obowiązki, jakie ten pracownik dla nas nadal
wykonuje. Ale czy warto? Popatrzmy na
to z drugiej strony – jaki komunikat szef
wysyła pracownikowi takim działaniem
i jak może on zostać odczytany: „Być może
jeszcze jakiś czas będziesz tu z nami, ale
częścią zespołu już nie jesteś”; „Nie musisz
wiedzieć, co się dzieje, ciebie już to nie
dotyczy” lub, co gorsza, „Nie ufamy ci już na
tyle, żebyś był na bieżąco”. Jak to wpływa
na poczucie bezpieczeństwa i zaangażowanie? Ja osobiście czułabym niepokój
oraz zagubienie.
Sytuacja, w której pracownik odchodzi z organizacji, jest trudna nie tylko dla
lidera, ale również dla odchodzącego
i całego zespołu. Ludzie nie lubią zmian.
Wbrew temu, co mówimy, nie chcemy być
zaskakiwani, bo niesie to za sobą konieczność wyjścia ze strefy komfortu. Zaburza to
nasze poczucie bezpieczeństwa i wprowadza zaniepokojenie.

Działania lidera wpływają na pozostałych pracowników, którzy widzą i słyszą, co się dzieje,
czują napięcie i emocje, jakie się pojawiły, a co
więcej – wyciągają własne wnioski, rozmawiają
i komentują.
Swoim zachowaniem i działaniami szef
pokazuje, czego mogą się po nim spodziewać, gdy znajdą się w podobnej sytuacji.
Wpływa to zatem na jego wizerunek, pozycję i autorytet.

Byłam kiedyś świadkiem, jak jeden
z przełożonych przestał zapraszać będąKAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ
cego w okresie wypowiedzenia pracownika
na cotygodniowe spotkania zespołu,
Warto zatem pamiętać, że pracownik na
mimo że pracownik ten miał wykonywać wypowiedzeniu nadal jest twoim pracowswoje obowiązki jeszcze przez kolejne nikiem i staje się lustrem, które odbijać
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będzie na zespół wszystkie związane z sytuacją emocje. Będzie też źródłem wiedzy
o twojej organizacji i o tobie na zewnątrz.
Może się stać twoim sprzymierzeńcem
na rynku pracy lub najgorszym wrogiem.
Wszystko to zależy w dużej mierze od
ciebie i działań, jakie podejmiesz.
Nasz mózg zapamiętuje najlepiej wydarzenia silnie nacechowane emocjonalnie
oraz te, których doświadczaliśmy niedawno.

TRZY DROGI WYJŚCIA
Co zatem możesz zrobić jako lider
w takiej sytuacji? Masz kilka możliwości.
Jeśli wiesz, że nie będziesz w stanie utrzymać dobrych relacji z pracownikiem lub
o niego odpowiednio zadbać, możesz
zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy.
Oczywiście będzie cię to „kosztowało”
wypłatę pensji, ale pozwoli uniknąć innych
strat, napięć czy konfliktu. Wybierając tę
opcję, pamiętaj, aby porozmawiać z zespołem i przedstawić im powody tej decyzji
– ludzie lubią i potrzebują rozumieć, co się
dzieje.

Fot. Maciej Roszkowski

Jeśli pracownik kontynuuje swoją pracę,
ale ty już wiesz, że nie będzie angażowany
w „życie” zespołu tak samo, jak dotychczas
– porozmawiaj z nim uczciwie i przedstaw, co i dlaczego zmieni się w jego pracy.
Wyjaśnij, w jaki sposób będziecie zamykać
i przekazywać tematy, którymi się zajmuje.
Powiedz, czego może od ciebie oczekiwać
i w jakich sytuacjach może liczyć na twoją
pomoc. Jednocześnie przedstaw, czego
ty oczekujesz od niego. Jeśli wiesz, że nie
Dlatego sposób, w jaki będziesz traktował będzie brał udziału w spotkaniach zespołu,
swojego pracownika właśnie w tym ostatnim zakomunikuj mu to i uzasadnij – powtórzę:
ludzie lubią i potrzebują rozumieć, co się
okresie współpracy, będzie determinował to, dzieje.
Możesz również nie zmieniać nic
jaki komunikat i przesłanie o tobie oraz o organizaw swoim podejściu do pracownika i do
cji zabierze on ze sobą na rynek pracy.
ostatniego dnia traktować go jako pełnoCoraz częściej zdarza się, że potencjalny prawnego członka zespołu, jednocześnie
przyszły pracownik organizacji kontaktuje ustalając zasady przekazania obowiązków.
się bezpośrednio z jej byłymi pracownikami
Od ciebie zależy, którą drogę wybierzesz.
(a nie jest to trudne w świecie LinkedIna
i innych portali społecznościowych oraz
w branżach, w których środowisko jest
dość otwarte), aby dowiedzieć się, czy
warto „inwestować” w organizację lub
zespół i czego można spodziewać się w zamian. Dlatego warto działać uważnie, aby
kilkoma prostymi błędami podczas okresu
wypowiedzenia nie zrujnować relacji
i opinii, które udało się zbudować podczas
wcześniejszej współpracy.

Małgorzata Polińska – manager z ponad
dziesięcioletnim doświadczeniem. Z wykształcenia specjalistka HR (absolwentka Wydziału
Cybernetyki na Wojskowej Akademii Technicznej)
oraz
project
manager
(Akademia
Leona
Koźmińskiego). Z pasji miłośniczka ludzi i ich historii, specjalistka w zakresie harmonizacji i rozwoju
zespołów, konsultant oraz trener. Doświadczenie
zawodowe zdobywała, realizując projekty w firmach z branży doradczej, infrastrukturalnej, IT,
szkoleniowej oraz współpracując ze start-upami.
Moderator Design Thinking i trener Metody
Biegun.

Fot: https://www.flickr.com/photos/eduspaces/32029675885/in/photostream/
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Grzegorz Siwek

Dużo dzieci, duży kłopot. Finansowanie oświaty
w perspektywie dynamicznego przyrostu
naturalnego

„Mało dzieci – mały kłopot, dużo dzieci – duży kłopot” – parafraza utartego
powiedzenia niech posłuży nam do zobrazowania sytuacji samorządów,
w których występuje dynamiczny przyrost liczby urodzeń oraz dodatnie
saldo migracji wewnętrznej.
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W

telewizji słyszymy o przypadkach
zamykania szkół z powodu zbyt
małej liczby – kilku lub kilkunastu –
uczniów, którzy mieliby do nich uczęszczać,
i łączeniu ich w placówki, w których uczą
się dzieci z większego obszaru. Tego typu
zamknięcia dotyczą najczęściej terenów
wiejskich1 i odbijają się głośnym echem
w ogólnopolskich mediach.

wiejskich do dużych aglomeracji, który
w wypadku Ząbek został dodatkowo spotęgowany przez liberalne zapisy planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego na początku wieku. Dopuszczały
one możliwość budownictwa wielorodzinnego, wielokondygnacyjnego, bez
zapewnienia mieszkańcom wystarczająco
dużej powierzchni biologicznie czynnej.
Konsekwencją planu, relatywnie niskich
Jest jednak równie wiele gmin, które borykają cen gruntów i bliskości Warszawy było
się z odmiennym kłopotem, a mianowicie – z nad- powstanie gęstej zabudowy. Liczba mieszoddawanych do użytku w Ząbkach
miarem uczniów w stosunku do posiadanej bazy kań
z roku na rok rosła, dochodząc w 2016 r.
oświatowej.
do liczby 882 lokali. Lokale te zaludniane
były i są przez dwudziesto- lub trzydzieProblem występuje w dzielnicach stolatków z małymi dziećmi lub planami
Warszawy, takich jak Wilanów czy Bia- na ich posiadanie. Popyt na mieszkania,
łołęka, a także w gminach z aglomeracji połączony z dużą podażą, spowodował
warszawskiej. Przykładem takiej podwar- gwałtowny przyrost liczby ludności. Przed
szawskiej gminy jest miasto Ząbki.
boomem demograficznym w mieście
funkcjonowały trzy szkoły podstawowe
NAJMŁODSZE MIASTO W POLSCE
i dwa gimnazja.

Ząbki, zajmujące 11 km2, położone są
WZROST A ROZWÓJ
7 kilometrów na północny wschód od
Większość miast chce zwiększać liczbę
Warszawy. W statystykach GUS Ząbki
lokują się od ponad dekady w gronie mieszkańców, promuje się i zachęca do
gmin zarówno z najwyższym przyrostem osiedlania.
naturalnym, jak i z najwyższym dodatnim
saldem migracji wewnętrznej2. PrawdopoNowy mieszkaniec to nowe pomysły, nowe możdobnie są obecnie najmłodszym miastem
liwości stworzenia kolejnej firmy, kawiarni czy
w Polsce – 25% mieszkańców nie ukoństowarzyszenia. Nowy mieszkaniec to kolejne
czyło jeszcze 18 roku życia3.
Źródeł dynamicznego przyrostu ludności
wpływy do budżetu miasta, ale też – dodatkowe
w Ząbkach należy upatrywać w połączeoczekiwania związane ze świadczeniem usług
niu dwóch czynników. Pierwszy z nich to
publicznych.
ogólny trend migracji ludności z obszarów
1

Zobacz: https://dziennikzachodni.pl/awantura-o-male-wiejskie-szkoly-i-przedszkola-gminy-nie-chca-ich-utrzymywac/ar/12375106
[dostęp:
23.09.2018]
lub
https://nowosci.com.pl/dzieci-rodzice-i-nauczyciele-nie-chca-likwidacji-malej-szkoly-w-siemoniu/
ar/10823424 [dostęp: 23.09.2018]

2

Por. http://warszawa.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_mazowieckie/portrety_gmin/wolominski/
1434031_zabki.pdf [dostęp: 23.09.2018]

3

Tamże.

W obliczu występującego w minionych latach w Polsce spadku liczby
ludności bez wątpienia należy cieszyć się
z nowych mieszkańców miast i obywateli
Rzeczypospolitej. Problemem nie jest więc
samo zwiększanie się liczby mieszkańców,
lecz dynamika tego przyrostu.
Kluczowe dla niniejszego artykułu
będzie rozróżnienie pomiędzy wzrostem
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a rozwojem. Pojęcia te w języku potocznym mogą występować zamiennie, jednak
przy głębszej analizie należy zwrócić
uwagę, że wzrost ma charakter ilościowy,
natomiast rozwój – charakter jakościowy.
Dynamicznemu wzrostowi liczby mieszkańców Ząbek nie towarzyszy równie
dynamiczny rozwój gminy. Nie towarzyszy,
ale też – według mnie – towarzyszyć nie
może.

właśnie pięcioraczki. Sytuacja, w której
nagle pojawia się pięcioro nowych domowników, jest dla rodziców bardzo trudna,
choćby pod względem finansowym. Z dnia
na dzień trzeba zapewnić pieluchy, jedzenie dla całej piątki, pięć wózków, pięć
łóżeczek i nowy samochód. Pięcioraczki
dla rodziców to na pewno ogromne szczęście, wiele radości, gdy dorosną, ale też
duży ból głowy, aby dzieciom zapewnić
wszystko, czego potrzeba do dobrego
JAK W RODZINIE
rozwoju. Rodzina z piątką dzieci, które
rodzą się w odstępach czasowych, może
Dla lepszego ukazania sytuacji miasta skorzystać z doświadczenia zdobytego
takiego jak Ząbki posłużmy się przykła- przy wychowywaniu pierwszego dziecka,
dem rodziny, w której na świat przyszły używać zakupionych wcześniej ubrań czy
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liczyć na pomoc starszych dzieci w opiece
nad młodszymi. Rodzina z pięcioraczkami
wszystkiego potrzebuje „na już”.

Do takiej właśnie rodziny porównać można
Ząbki, gdzie – zachowując wszelkie proporcje –
wszystko potrzebne jest „na już”.
W szkołach podstawowych i gimnazjach
w 2015 r. uczyło się tu 4524 dzieci, w 2017 r.
– 4828. W wieku przedszkolnym (oddziały
przedszkolne oraz klasa „0”) w 2015 r. było
1981 dzieci, a w 2017 r. już 2623. Ogólnie
więc liczba dzieci, którym należy zapewnić
miejsce w przedszkolu lub szkole, wzrosła
w latach 2015–2017 z 6505 do 7451, co stanowi wzrost o prawie 15%.
Sytuację komplikuje dodatkowo wprowadzenie obowiązku przedszkolnego, co
skutkuje uruchamianiem klas „0” w szkołach podstawowych, a nie w przedszkolach,
a także wprowadzony dla jednego rocznika obowiązek szkolny dla sześciolatków.
WYDATKI, WYDATKI, WYDATKI…
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jak utrzymanie zieleni czy budowa dróg
lub budynków użyteczności publicznej.
W literaturze przyjmuje się, że zdolność jednostek samorządu terytorialnego
do prowadzenia inwestycji związana jest
z wypracowywaniem tzw. nadwyżki operacyjnej, czyli przewagi dochodów bieżących
nad wydatkami bieżącymi.

Łatanie budżetu oświaty środkami własnymi
miasta powoduje, że znacząco ogranicza się
możliwości inwestycyjne, które niezbędne są…
w oświacie.
Opisywany wcześniej przyrost liczby
uczniów spowodował, że dotychczasowe budynki szkół rozbudowywane są
do granic możliwości. Obecnie do każdej
z nich uczęszcza ponad 1500 dzieci, uczących się w systemie dwuzmianowym.
W rejonie, w którym liczba ludności rośnie
najbardziej dynamicznie, od początku było
wiadomo, że rozbudowywana placówka
okaże się zbyt mała. Jej uzupełnieniem są
także pomieszczenia tworzone z modułów.
Szkoły modułowe ustawione na terenie
bieżni czy parkingu doraźnie poprawiają
sytuację lokalową, jednak charakteryzują
się prowizorycznością, dlatego niezbędne
są kolejne inwestycje. Za kwotę 17 milionów złotych miasto zakupiło działkę pod
budowę kolejnej szkoły podstawowej, która
obecnie znajduje się w fazie projektowania, a na której powstanie w perspektywie
dwóch lat trzeba będzie wyasygnować
kolejne środki.

Wydatki
gminy
możemy
podzielić na dwie główne kategorie: majątkowe
i bieżące. W obrębie oświaty do pierwszej kategorii zakwalifikować możemy
wydatki na budowę oraz rozbudowę szkół
i przedszkoli. Do wydatków bieżących –
wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od
nich, zakup sprzętu dydaktycznego i utrzymanie szkoły.
W 2017 r. wydatki bieżące w Ząbkach
wyniosły niemal 135 mln zł, z czego 65 mln
stanowiły środki na cele związane z oświatą
ZAMIESZKANIE A ZAMELDOWANIE
(co stanowi 48% wydatków bieżących
miasta). Jednocześnie dotacje i subwencje
Na kondycję finansową miasta wpływ mają
wyniosły zaledwie 33 mln zł, pokrywając
51% wydatków. Pozostałe środki, które
także problemy z odprowadzaniem podatków
gmina powinna dostać od Ministerstwa
w miejscu zamieszkania.
Edukacji Narodowej, muszą zostać uzupełWedług Urzędu Miasta na dzień 12 wrzenione z budżetu miasta, uszczuplając tym
samym wydatki w innych obszarach, takich śnia 2018 r. w Ząbkach zameldowanych
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było 33497 mieszkańców. Natomiast
według szacunków rzeczywista liczba
mieszkańców może się okazać nawet
dwukrotnie wyższa. Pojawia się więc jeszcze kwestia zapewnienia usług oświatowych dla wszystkich mieszkańców (nie
trzeba być zameldowanym, aby uczęszczać
do szkoły), a finansowania ich – ze środków
osób zameldowanych. Taki stan powoduje
dalsze powiększanie się różnicy pomiędzy
koniecznymi
nakładami
finansowymi
i odpowiadającymi im dochodami gminy.
Problem pogłębia obecna struktura
demograficzna, w której 25% populacji
miasta stanowią mieszkańcy w wieku
przedprodukcyjnym. Grupa ta wymaga
wysokich nakładów f inansowych związanych z zapewnieniem odpowiedniego
poziomu edukacji, nie wypracowując
jednocześnie dochodów.

wyższego poziomu świadczenia usług
publicznych w innych obszarach lub do
pokrycia kosztów dodatkowych inwestycji,
w tym także – obiektów oświatowych.
Narzędziem wykraczającym poza obecnie funkcjonujące rozwiązania byłoby
utworzenie funduszu dedykowanego
gminom, które charakteryzują się wysokim
przyrostem naturalnym. Środki z funduszy
mogłyby być wydatkowane na budowę
nowych szkół, przedszkoli czy żłobków.

PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ
Obecnie rozpoczęte inwestycje w ramach budownictwa wielorodzinnego spowodują w najbliższych latach oddanie
do użytkowania kolejnych kilkuset
lokali. W perspektywie dalszy wzrost
liczby mieszkańców zostanie jednak
prawdopodobnie zahamowany ze względu
na brak terenów inwestycyjnych.

Sytuacja demograficzna prawdopodobnie się
ustabilizuje. Obecne zastępy młodych mieszkańców miasta, po zdobyciu wykształcenia
i rozpoczęciu pracy zawodowej, spowodują poprawę sytuacji finansowej miasta.
Rozwiązaniem obecnie występujących problemów byłoby zapewnienie ze
strony Ministerstwa Edukacji Narodowej
odpowiedniej wysokości nakładów finansowych, które pokrywałyby wydatki
bieżące na utrzymanie placówek oświatowych. Zaoszczędzone w ten sposób
środki mogłyby posłużyć do zapewnienia

Grzegorz Siwek – radny miasta Ząbki, przewodniczący Komisji Społecznej. Doktorant w Instytucie
Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie
Warszawskim. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz administracji na
Politechnice Warszawskiej. Zawodowo związany
z koleją i branżą energetyczną. Absolwent drugiej
edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

BEZPIECZNA POLSKA

Fot: 7th Army Training Command

rafał zaniewski

Nie tylko MON i armia, czyli o obronności
w samorządzie

Już za kilka tygodni staniemy przed ważnym wyborem. Zdecydujemy o tym,
komu powierzymy władzę w naszych małych ojczyznach na następne 5 lat.
W trakcie aktualnie toczącej się kampanii kandydaci prześcigają się w
pomysłach i obietnicach, które mają im zapewnić jak największą liczbę
oddanych na nich głosów.
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nwestycje, edukacja, komunikacja
publiczna, dostęp do opieki zdrowotnej
– to jedne z najpopularniejszych tematów, które pojawiają się w wypowiedziach
przyszłych radnych, wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. Warto jednak zastanowić się, czy te kwestie stanowią jedyne
zadania, które przyjdzie realizować przyszłym samorządowcom.
Z pewnością samorząd terytorialny
obarczony jest wielką odpowiedzialnością
za lokalne wspólnoty i ich problemy. To
właśnie bliskość pomiędzy władzą samorządową a społeczeństwem determinuje
i określa wyzwania, z którymi najczęściej
muszą mierzyć się nasze gminy i powiaty.
Sprostanie potrzebom lokalnych społeczności nie jest jednak jedynym zadaniem,
stawianym przed samorządami. Wśród
całego katalogu obowiązków pojawiają się
również takie, których wcale nie przypisalibyśmy urzędom gmin lub starostwom
powiatowym.
Niniejszy artykuł chciałbym poświęcić jednej z takich dziedzin – obronności
w samorządzie, jednocześnie podkreślając
znaczenie tego obszaru odpowiedzialności.

w skład którego – obok sił zbrojnych –
wchodzą m.in. wszystkie organy i urzędy
administracji publicznej. Każdy element
tego systemu pozostaje odpowiedzialny
za realizację konkretnych zadań. Za które
z nich zatem odpowiada samorząd?
Zacznijmy od akcji kurierskiej. Jest
bardzo ważną częścią systemu mobilizacji
sił zbrojnych, która polega na fizycznym
dostarczeniu rezerwistom kart powołania
do jednostek wojskowych. Zadanie to jest
realizowane wspólnie przez urzędy gmin
i starostwa, przy współpracy z wojskowymi
komendami uzupełnień.

wyniesione z historii jednoznacznie wskazują
na to, że przygotowania obronne powinny mieć
charakter powszechny i kompleksowy.

Ponadto istnieje obowiązek prawny przygotowania naszych małych ojczyzn do działania
w czasie zagrożenia wojną oraz po jej wybuchu.
Umożliwia to proces planowania operacyjnego,
w którego efekcie przygotowywane są plany

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA

W razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny
jednym z najważniejszych zadań administracji publicznej jest zapewnienie
ciągłości jej działania. Dlaczego to takie
istotne? Po pierwsze – umożliwia podejmowanie działań na rzecz mieszkańców,
realizację powierzonych zadań obronnych
oraz wsparcie sił zbrojnych, a po drugie
– jeżeli nad danym terytorium (nawet
w czasie wojny) nie rozciąga się żadna
SAMORZĄD A OBRONNOŚĆ
władza, to staje się ono ziemią niczyją.
A to właśnie struktury samorządu terytoCzy samorząd może mieć cokolwiek rialnego (zwłaszcza gminnego) pozostają
wspólnego z obronnością naszego pań- najbardziej powszechnym przejawem
stwa? Przecież to domena rządu i sił władzy publicznej na obszarze naszego
zbrojnych – nasze gminy, miasta i powiaty państwa.
są po to, żeby rozwiązywać problemy zwyZapewnienie ciągłości funkcjonowania
kłych ludzi. Ten sposób myślenia zapewne administracji publicznej możliwe jest dzięki
nie jest obcy ani obywatelom, ani kandy- stworzeniu systemu stanowisk kierowadatom na samorządowe stanowiska.
nia (odpowiednio przygotowanych miejsc
pracy), do utworzenia których zobligowane
Nasze położenie geopolityczne, uwarunkowa- są m.in. wszystkie organy wykonawcze
nia geostrategiczne, a także doświadczenia wszystkich szczebli samorządu.

Odzwierciedleniem
takiego
założenia jest struktura systemu obronnego,
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operacyjne funkcjonowania gmin, miast, powiatów oraz województw, zawierające m.in. zadania
oraz sposób działania w warunkach zagrożenia.
Dodatkowo organizowany jest system
stałych dyżurów, czyli specjalny kanał łączności pomiędzy organami administracji,
służący wymianie informacji oraz przekazywaniu zadań.
ZADANIA OBRONNE
Do innych działań związanych z obronnością państwa możemy zaliczyć proces
nakładania obowiązku świadczeń na rzecz
obrony. Jest on realizowany na poziomie gminnym, i to właśnie wójtowie,
burmistrzowie oraz prezydenci miast są
zobowiązani do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązujących m.in. osoby
fizyczne i przedsiębiorców do wykonywania świadczeń osobistych bądź rzeczowych
na rzecz sił zbrojnych czy innych podmiotów realizujących zadania obronne. Cel
takich zabiegów stanowi uzupełnienie
potencjału obronnego państwa i wykorzystanie go w razie wystąpienia zagrożenia.
Czy zadania obronne realizowane na
poziomie samorządu są naprawdę tak
istotne? Niech odpowiedzią na tak zadane
pytanie będzie fakt, że radni wszystkich
szczebli oraz osoby zajmujące stanowiska
w organach wykonawczych samorządu
zostają z mocy prawa zwolnieni z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Oznacza to, iż funkcjonowanie naszych
gmin, miast, powiatów jest bardzo ważne
w kontekście działań obronnych państwa.

Obronność w samorządzie nie jest nośnym
tematem, ani w wymiarze PR-owym, ani wyborczym. I wcale taka być nie musi. Ważne, żeby
obowiązki tego typu były należycie realizowane
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i nie stanowiły marginesu urzędowych zadań –
a to zależy już wyłącznie od naszych włodarzy.
Ważne, aby sprawy związane z obronnością znajdowały się również w polu
zainteresowania radnych. Posiadają oni
odpowiednie umocowanie prawne, które
umożliwia im wgląd w tworzone przez
urzędy dokumenty oraz zadawanie pytań
i zgłaszanie stosownych interpelacji.
Podsumowując, oczywiście, nie można
wymagać, aby przyszli samorządowcy już
na etapie przedwyborczych starań mieli
pełnię wiedzy i umiejętności na temat
zadań, z którymi przyjdzie im się zmierzyć. Jednak niezmiernie ważna okazuje
się otwartość na zdobywanie nowej wiedzy
i podnoszenie kwalifikacji. Pozwoli to
z pewnością na lepsze zrozumienie zadań,
nie tylko tych jednoznacznie kojarzonych
z samorządem.
Pamiętajmy, że obronność to nie tylko
domena ministerstwa obrony narodowej oraz naszej armii. To cały kompleks
przygotowań, w których bardzo ważną
rolę odgrywają także nasze samorządy.
Bez nich wiele zadań nie mogłoby być
zrealizowanych.

Rafał Zaniewski – główny specjalista ds. obronnych w jednym z urzędów administracji publicznej.
W przeszłości funkcjonariusz Służby Celnej.
Absolwent studiów magisterskich na kierunku
bezpieczeństwo narodowe oraz studiów licencjackich na kierunku politologia. Autor publikacji
z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.

