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W majestacie 
prawa

Każdy obywatel chciałby żyć 
w bezpiecznym, zamożnym 
i dobrze zorganizowanym kra-
ju, w którym panuje prawo, 
gwarantujące poczucie stabi-
lizacji. Sprawnie funkcjonują-
cy system prawny, określający 
normy i reguły społeczne, do ja-
kich muszą się dostosować oby-
watele, obok równie istotnych 
– systemu opieki zdrowotnej czy 
systemu oświaty, stanowią naj-
ważniejsze czynniki decydują-
ce o jakości naszego codzienne-
go życia. 

Co zatem myślimy o polskim 
prawie? Jak oceniamy admini-
strację publiczną, z którą każ-
dy z nas miał do czynienia. Czy 
w ciągu 26 lat demokracji w na-
szym Państwie powstały prawi-
dłowe mechanizmy stojące za 
sprawnie działającym państwem? 
WIĘCEJ - STR. 8

W labiryncie 
przepisów

Każdy obywatel, a szczegól-
nie przedsiębiorca ma do czy-
nienia z wieloma skomplikowa-
nymi procedurami i przepisami 
prawnymi, bardzo często utrud-
niającymi załatwianie spraw 
urzędowych w sposób sprawny, 
kompetentny i efektywny. Istot-
ną sprawą jest zachowanie, wie-
dza i doświadczenie urzędni-
ków, dzięki którym poruszanie 

się w labiryncie prawnych pro-
cedur może być bardzo uciąż-
liwe i mieć fatalne skutki, bądź 
też staje się łatwą drogą prowa-
dzącą do osiągnięcia zamierzo-
nego celu.

Jak zatem postrzegają pra-
cę urzędników osoby z różnych 
grup społecznych?
WIĘCEJ - STR. 9

Włącz myślenie. 
Postaw na 
Przedsiębiorczość!
7 lutego odbył się kolejny wy-
kład w ramach III edycji pro-
jektu Włącz myślenie. Postaw 
na Przedsiębiorczość, pod 

tytułem „Logistyka. Nowy Sącz 
Mekką transportu drogowego?” 
Wygłosił go Prezes Zarządu ZET 
Transport Jan Załubskiego. Ba-
zując na własnych doświadcze-
niach, wprowadził uczestników 
w świat transportu drogowego, 
przedstawiając zarówno histo-
rię, jak i współczesność tej bran-
ży. Jak się okazało „logistyka” 
to bardzo rozległe pojęcie, zwią-
zane z transportem, magazyno-
waniem, dystrybucją, produkcją 
oraz zapasami. „Doszliśmy rów-
nież do wniosku, że tak napraw-
dę w każdej dziedzinie naszego 
życia jest logistyka. Bo przecież 
bez niej nie będzie artykułów 
codziennego użytku, żywno-
ści w sklepie, nie będzie paliwa 

na stacji benzynowej, nie będzie 
wielu rzeczy i przedmiotów, któ-
re są nam potrzebne do codzien-
nego funkcjonowania”–napisa-
ła po wykładzie Marika Dyrek 
z Zespółu Szkół Samochodowych 
im. Tadeusza Tańskiego w No-
wym Sączu.

Kolejny wykład odbędzie się 
7 marca i poprowadzą go Wiesław 
Pióro i Marcin Gródek. Natomiast 
my już dziś zapraszamy do two-
rzenia projektów w ramach kon-
kursu Młodzi Aktywni. 
WIĘCEJ - STR. 10
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Prawo powinno być tworzo-
ne po to, aby służyć obywate-
lom i ułatwiać funkcjonowanie 
zarówno jednostki, jak i ca-
łej grupy. 

W Polsce przy tworzeniu 
prawa nie bierze się pod uwa-
gę tego, na ile nowe przepisy 
poprawią efektywność naszej 
wspólnoty ekonomicznej. Wie-
le przepisów powstaje w wyni-
ku lobbingu określonych grup 
interesów, zabezpieczając wy-
łącznie ich własne korzyści.

Czynniki te powodują, 
że przedsiębiorcy zbyt dużo 
czasu i środków finansowych 
poświęcają na rozwiązywanie 
problemów prawnych. W ten 
sposób tracą konkurencyjność 
w stosunku do producentów 
z tych krajów, gdzie nie ma 
tego typu obciążeń. Rozwiązy-
wanie wszelkich sporów i kon-
fliktów prawnych absorbuje 
czas i pieniądze. Niepotrzeb-
nie zwiększa to koszt produktu, 
który konkuruje z produktami 
z krajów, w których przedsię-
biorstwa nie ponoszą tego ro-
dzaju kosztów. 

Prawo gospodarcze powin-
no być zrozumiałe i przejrzyste. 

Powinno też regulować tylko 
niezbędne obszary życia oby-
wateli. Ilość obecnie funkcjo-
nujących przepisów oraz ich 
jakość pozostawia wiele do ży-
czenia. Trudno nie oprzeć się 
wrażeniu, że tworzone prawo 
służy tylko i wyłącznie admi-
nistracji państwowej. Z punktu 
widzenia potrzeb państwa pra-
wo mogłoby być dużo prost-
sze i jaśniejsze. Dzięki temu 
umożliwiłoby to Polsce szyb-
szy wzrost gospodarczy i au-
tomatycznie przyczyniłoby się 
do wzrostu wynagrodzeń.

Z kolei prawo podatkowe, 
oprócz funkcji fiskalnej, po-
winno mieć także charakter 
motywujący do rozwoju go-
spodarczego. Przykładowo, 
w Polsce funkcjonuje jedna-
kowy system opodatkowania 
tych przedsiębiorców, którzy 
nieustannie inwestują w roz-
wój swojej firmy i tych, którzy 
zniechęceni do kontynuowa-
nia biznesowego przedsięwzię-
cia skupiają się na konsump-
cji zysku. 

Innym problemem jest 
nieprzychylne nastawienie 
do przedsiębiorców niektórych 
państwowych urzędników. 

Zdarza się, że stawiają się oni 
w pozycji tych, którzy decydu-
ją o „być, lub nie być” przedsię-
biorcy, nie ponosząc za to żad-
nej odpowiedzialności. Często 
jest to przejaw bezradności wy-
nikającej z interpretacji skom-
plikowanych i niejednoznacz-
nych regulacji prawnych. Bywa, 
że z obawy o posądzenie o ko-
rupcję, urzędnik boi się podej-
mować decyzje korzystne dla 
wspólnoty ekonomicznej.

W Polsce, w odróżnieniu 
do krajów wysoko rozwinię-
tych gospodarczo, niestety nie 
wprowadza się rozróżnienia 
na tak zwany biznes podsta-
wowy (prorozwojowy) i biz-
nes wtórny. Chodzi tu na przy-
kład o proinwestycyjny system 
podatkowy, łatwiejszy dostęp 
do terenów inwestycyjnych 
oraz do infrastruktury nie-
zbędnej do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Tam, 
gdzie takie regulacje istnieją, 
gospodarka prężnie się rozwija.

Biznes podstawowy 
(prorozwojowy) wytwarza 
wartość dodaną w Polsce, 
która może być sprzedana 

poza granice kraju.

Przy tworzeniu prawa, trud-
no przewidzieć wszystkie kwe-
stie, które pojawiają się w co-
dziennym życiu. Dlatego też 
stosowanie przepisów wiąże 
się z koniecznością ich inter-
pretacji. Ta z kolei uzależnio-
na jest od nastawienia, wiedzy 
ekonomicznej i doświadczenia 
sędziów, prokuratorów oraz 
urzędników. Stosowanie prawa 
powinno odnosić się do korzy-
ści, jakie wynikają dla całego 
społeczeństwa, a nie tylko dla 
grup interesów czy indywidu-
alnych podmiotów.

W Polsce stosowanie prawa 
często nie uwzględnia 
interesu wspólnoty.

PRZYKŁAD
Historia Romana Kluski, 
założyciela firmy Optimus, 
zniszczonego przez polskie 
organy skarbowe.

Jest 1998 rok. Firma Opti-
mus z Nowego Sącza – produ-
cent komputerów i lider branży 
IT w Polsce ubiega się o kon-
trakt z Ministerstwem Edukacji 

Narodowej na dostawę kompu-
terów do polskich szkół. W tym 
samym czasie polski ustawo-
dawca zwalnia z VAT zaku-
pione za granicą komputery 
z przeznaczeniem dla szkół, 
przy czym zachowuje staw-
kę 22% VAT dla komputerów 
kupowanych w Polsce dla po-
trzeb szkół. Oznacza to, że je-
śli polska szkoła kupi kompu-
tery w Polsce, zapłaci o 22% 
wyższą cenę. W tej sytuacji 
firma Optimus nie ma szans 
na wygranie przetargu, sprze-
daż swoich produktów i oczy-
wiście na tworzenie miejsc 
pracy w Polsce. Prezes firmy 
Optimus, Roman Kluska, de-
cyduje, że jednak wyproduku-
je te komputery w Polsce, tylko 
sprzeda je firmom zagranicz-
nym na Słowacji i w Holandii 
(przy eksporcie firmę Optimus 
obowiązuje zgodnie z prawem 
0% VAT), a następnie zagra-
niczne firmy, zgodnie z pra-
wem, sprzedadzą te komputery 
polskim szkołom, też ze stawką 
0% (gdyż import komputerów 
dla szkół wówczas był zwolnio-
ny z VAT). W ten sposób, w tro-
sce o dobro kraju, prezes Klu-
ska zneutralizował szkodliwe 
dla Polski prawo, zwalniające 
importowane komputery dla 
szkół z VAT. 

Ta operacja nie spodoba-
ła się polskim urzędnikom 
skarbowym, którzy nałoży-
li na Optimus obowiązek za-
płacenia podatku 22% VAT 
od faktycznie zrealizowane-
go eksportu, plus kary od tych 
transakcji.  Po wieloletnich 
procesach Sąd Najwyższy wy-
dał wyrok, że transakcja eks-
portu i importu została wy-
konana zgodnie z prawem, 
lecz firma Optimus została 
już zniszczona przez aparat 
państwowy. 

Gdyby prezes Optimusa nie 
myślał o pracownikach w Pol-
sce, zakupiłby te komputery 
na przykład w Chinach, a na-
stępnie dostarczyłby je do pol-
skich szkół. Nie musiałby wów-
czas płacić 22% VAT–u. Nikt nie 
miałby do niego żadnych za-
strzeżeń. Postąpiłby zgodnie nie 
tylko z wówczas obowiązującym 

Polskie prawo nie sprzyja 
rozwojowi gospodarczemu kraju

Austria

Korea Południowa

Polska

Czechy

Niemcy

Francja

Hiszpania

Wielka Brytania

Irlandia

0 100 200 300 400 500 600 700

Źródło: Opracowanie własne napodstawie OECD (2013),  „What makes civil justice
effective?”, OECD Economics Departament Policy Notes, No. 18 Jun 2013.

Źródło: Opracowanie własne napodstawie OECD (2013),  „European judicial 
systems - Edition 2014 (2012 data): effidency and quality of justice”

P
o
ls
k
a

C
ze

ch
y

S
zw

e
cj

a

N
ie

m
cy

A
u

st
ri

a

Fr
an

cj
a

W
ło

ch
y

0

200

400

600

800

1000

Wykres 8. Długość postępowania sądowego w poszczególnych
państwach w 2012 r. (w dniach)

Wykres 9. Liczba spraw wpływających rocznie na
jednego sędziego (2012 r.)



926 lutego 2015   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

Czy Pan zgadza się ze stwierdze-
niem, że polskie prawo nie sprzy-
ja rozwojowi gospodarczemu na-
szego kraju?

– Na pewno muszę się z tym 
zgodzić, gdyż istnieje wiele ba-
rier prawnych, które ograni-
czają polskich przedsiębiorców, 
a w konsekwencji ich firmy nie 
rozwijają się w takim tempie, 
jak mogłyby to robić. Na tym 
cierpi cała nasza gospodarka. 
Dodatkowo często prawo za-
miast pomagać obywatelo-
wi w życiu codziennym, spra-
wia, że tracimy dużo energii 
i cierpliwości.

– Jak Pan, jako prawnik, postrze-
ga polskie prawo?

– Polskie prawo bardzo czę-
sto się zmienia i brak jest w tych 
zmianach myślenia strategicz-
nego. Np. prawo podatkowe jest 
zmieniane nie po to, by po-
budzić przedsiębiorczość, a by 
łatać dziury w budżecie. Tak 
działo się w przypadku zmian 
w ustawie o VAT czy też w przy-
padku przepisów dotyczących 
opodatkowania spółek koman-
dytowo–akcyjnych. Szkoda, 
że gdy negocjowaliśmy warun-
ki wejścia do UE, nikt nie przyjął 
zasady, że wprowadzamy jedy-
nie to, co niezbędnie koniecz-
ne i niczego ponad to. Zamiast 
tego przyjęto błędne założe-
nie, że wszystko co ma w na-
zwie przymiotnik europejski 
jest z założenia dobre i służy 
rozwojowi i czasem wręcz za-
ostrzano normy unijne. Jedno-
cześnie Polska, gdy negocjowała 
przystąpienie do Unii Europej-
skiej była pod presją, bo każ-
dy pytał: „Kiedy przystąpimy?” 
Reasumując, przed prawnikami 
w Polsce dużo żmudnej pracy.

– Rząd często ogłasza walkę 
z biurokracją, z urzędami, żeby 
było wygodniej obywatelom, 
a w ciągu ostatnich 5 lat liczba 
urzędników wzrosła ok. 10%?

– Winny jest samorząd i par-
lament, bo wprowadził m.in. 
ustawę w 2008 roku o zatrud-
nianiu doradców i asystentów 
wójtów/burmistrzów/prezy-
dentów. Taki doradca/asystent 
jest przyjmowany bez konkur-
su i to od jednej decyzji prezy-
denta, burmistrza, wójta zale-
ży, czy on będzie. Czasem wręcz 
nikt dokładnie nie kontroluje, 

czy taka osoba czymkolwiek się 
zajmuje. Dostaje pieniądze za 
to, że jest i teoretycznie dora-
dza. W teorii chodziło o zaple-
cze eksperckie dla władzy wy-
konawczej, w praktyce często 
to przechowalnia dla „kierow-
ników z zawodu”, którzy prze-
grali wybory i gdzieś ich trze-
ba, mówiąc brzydko, upchnąć, 
bo takie osoby można zatrudnić 
bez konkursu. 

– A może z drugiej strony urzęd-
nicy muszą tak wszystko weryfi-
kować i tak pracować, ponieważ 
u nas panuje mentalność kom-
binowania. Obywatel kombinu-
je, przedsiębiorca kombinuje i oni 
muszą to wszystko weryfikować 
i brzydko mówiąc, czepiać się?

– Ludzie kombinu-
ją, bo przepisy nie są przyja-
zne. Gdy przepis jest nieprzy-
jazny, to ogranicza rozwój, 
więc prawnicy i przedsiębior-
cy kombinują, próbując obejść 
przepis lub zinterpretować go 
w jak najbardziej korzystny 
dla siebie sposób. Więc men-
talność urzędnicza to jedno, 
a prawo to drugie. Jeśli prawo 
będzie przyjazne nie trzeba bę-
dzie kombinować. Jeśli zaś cho-
dzi o samą interpretację, to pa-
miętajmy również o wykładni 
celowościowej i funkcjonalnej 

przepisów, tak, żeby cel i funk-
cja normy zostały oddane w de-
cyzji urzędnika, a niekoniecz-
nie często pisana na kolanie 
litera. I tutaj od urzędników 
można by oczekiwać, by wykła-
dali prawo funkcjonalnie, a nie 
literalnie, bo cel regulacji nie-
koniecznie jest zły, a zapis kom-
plikuje interpretację. Są urzęd-
nicy, którzy tak właśnie starają 
się interpretować prawo i moż-
na temu tylko przyklasnąć.

– Jak jako doktorant, prawnik 
wyobraża Pan sobie idealny sys-
tem, idealne państwo prawa? 
Czy to państwo ma weryfiko-
wać, nadzorować życie obywate-
la, czy najlepiej, gdyby to prawo 
nie ograniczało obywateli?

– Idealnego państwa nie ma. 
Próbowano już zbudować kilka 
idealnych systemów lecz w hi-
storii kończyły się bardzo źle. 
To co jest w Polsce potrzebne, 
to poczucie wspólnoty. To, żeby 
ludzie, media, społeczeństwo nie 
dyskutowali o tematach zastęp-
czych (bardzo modne w Polsce 
są tematy światopoglądowe). Jak 
się ogląda niemieckie wiadomo-
ści w telewizji publicznej dzień 
po dniu, tam głównym moty-
wem jest: czy to, co się dzie-
je w kraju i na świecie, jest do-
bre dla Niemiec. Taki jest główny 

motyw wiadomości w Niem-
czech. W Polsce głównym moty-
wem jest spór między obydwo-
ma partiami, spór ideologiczny 
między ludźmi. To jest główne 
motto polskich programów pu-
blicystycznych. Trzeba zmienić 
tę mentalność, żeby była taka 
jak w Niemczech. Gdy ogląda-
my wiadomości, słyszymy in-
formacje z kraju i ze świata i oce-
niamy je, czy to jest korzystne 
dla nas, dla naszej wspólnoty 
ekonomicznej, czy nie. To trze-
ba zmienić, to jest najważniej-
sze w takim myśleniu i wtedy 
i prawo, i interpretacja będzie 
również tak jak te wiadomości 
przedstawiane w sposób nie-
konfliktowy: czy jest to dobre 
dla Polski, czy nie. Gdy obej-
rzycie niemieckie wiadomo-
ści w telewizji publicznej zo-
baczycie, że tam jest 20 minut 
tylko o jednym, o dobru Nie-
miec. To, co widzimy w polskiej 
telewizji, przypomina nieste-
ty bardziej wiadomości rodem 
z Ukrainy za czasów sporów 
Janukowycza z Tymoszenko, 
a do czego prowadzi polityka 
ciągłego poruszania tematów 
zastępczych i konfliktów w tym 
przypadku nie muszę niestety 
przypominać.

– Czy uważa Pan, że takie prawo-
dawstwo byłoby przejrzyste, do-
godne dla obywateli, czy nasz kraj 
skorzystałby jako wspólnota eko-
nomiczna, czy ludziom żyłoby się 
łatwiej i zamożniej?

– Na pewno. I ludzie byliby 
przyjaźniej nastawieni do sie-
bie. To często mówią obywa-
tele, którzy wrócili z Wielkiej 
Brytanii – są bardziej uśmiech-
nięci. Wiadomo, że często kry-
je się za tym powierzchowność, 
ale jeśli będzie takie myślenie, 
że to, co robimy, wspólnie służy 
nam, naszym rodzicom, którzy 
będą mieli wyższe emerytury, 
naszym dzieciom, które potrze-
bują dobrej edukacji, to wtedy 
wszystko się zmieni. Ale men-
talność nasza i urzędnicza musi 
się zmienić. Każdy z nas powi-
nien zadać sobie pytanie, czy 
to, co robi, jest dobre dla Pol-
ski? Każda konkretna rzecz dla 
jej rozwoju gospodarczego, dla 
jej przyszłości. I w ten sposób 
powinniśmy tworzyć prawo i je 
interpretować.

Rozmawiał Jakub Zapała

CZY NASZE CODZIENNE DECYZJE SŁUŻĄ 
ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU POLSKI?

w Polsce niedorzecznym pra-
wem, ale również tak, jak chcieli 
tego twórcy w/w prawa.

Dziś w byłej głównej siedzibie 
firmy Optimus, tam gdzie mo-
gło istnieć tysiące miejsc pra-
cy, prowadzi się handel odzieżą 
używaną i starociami sprowa-
dzanymi z zagranicy. 

W ostatnim czasie prawo 
do marki Optimus nabyła pręż-
na polska firma z branży IT. Tym 
samym marka ta wróci zapew-
ne na polski rynek.

Takich przykładów, jak 
sprawa Optimusa, w Pol-
sce w tym czasie było więcej. 
Wielokrotnie decyzje urzęd-
ników uniemożliwiały wła-
ściwy rozwój polskich firm. 
W konsekwencji nasz kraj 
tracił miejsca pracy, a mło-
dzi ludzie zostali zmuszeni 
do szukania jej za granicą. 
Niestety w Polsce przedsię-
biorcy nie mogą pozwać przed 
sąd urzędników, którzy swo-
imi decyzjami blokują rozwój 
gospodarczy kraju. 

Obecne prawo, jak i pro-
cedury są zbyt skomplikowa-
ne, co w znacznym stopniu 
ogranicza rozwój. Często, za-
nim przedsiębiorca dowiedzie 
swojej racji przed sądem, fir-
my nie ma już na rynku. Dłu-
gość postępowań sądowych 
w Polsce znaczenie odbiega 
od długości postępowań w in-
nych krajach (wykres 8). 

Kolejną kwestią istotną 
dla rozwoju gospodarki jest 
sposób postrzegania prawa. 
Przez blisko 200 lat niewo-
li (czas zaborów, wojen i ko-
munizmu) prawo nie było 
stanowione przez i dla Po-
laków. Służyło głównie in-
teresom zaborców. Dlatego 
też obywatele nie szanowali 
go i w dużej mierze nie prze-
strzegali. Co więcej, jego 
omijanie wzbudzało poklask 
i społeczną akceptację.

Jeżeli chcemy budować 
w Polsce dobrobyt, musimy 
również zmienić sposób po-
strzegania prawa i traktować 
je jako wspólne dobro. Prawo 
ma służyć nam, dla dobra na-
szego i naszej wspólnoty, tylko 
najpierw należy je udoskona-
lić. Urzędnicy, którzy inter-
pretują prawo, muszą rozu-
mieć mechanizmy gospodarki 
wolnorynkowej, aby mogli 
to wspólne dobro rozwijać.

Propozycje zmian na 
www.pomysloprzyszlosci.org.

ROZMOWA  z KAROLEM STAŃDO, aplikantem radcowskim,  doktorantem w Katedrze Polityki Gospodarczej UJ
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W naszej świadomości pokutuje 
negatywne przekonanie na te-
mat urzędników i ich pracy.

Mocno utrwalony jest stereo-
typ urzędnika jako osoby niezbyt 
kompetentnej, opieszałej, mało 
zaangażowanej w swoją pracę. 
Często aroganckiej wobec oby-
wateli. Nierzadko pojawiają się 
opinie, że środowisko urzędni-
cze jest hermetyczne, w którym 
panuje nepotyzm i indywidual-
ny interes materialny. 

Negatywne skojarzenia bazu-
ją często na utrwalonym moc-
no, negatywnym stereotypie 
urzędnika. Wynikają ze złej opi-
nii urzędników w świadomości 
obywateli. Z tego powodu Po-
lacy niechętnie załatwiają spra-
wy w urzędach. Wizyta w urzę-
dzie kojarzy się negatywnie 

i negatywne emocje jej towa-
rzyszą. Na podstawie badań 
przeprowadzonych przez ARC, 
Rynek i opinia, w 2011 roku, 
stwierdzono, że przed wizytą 
w urzędzie pojawiają się u nas 
negatywne emocje. Są to: na-
pięcie, lęk, zdenerwowanie, nie-
pokój. Badani niejednokrotnie 
podkreślali, że emocje te wyni-
kają z faktu, że w relacji urzędnik 
– petent, nie czują się jak rów-
ni z równym. Nie znają procedur 
i przepisów, nie wiedzą, czego 
mogą się spodziewać. Obywa-
telom brakuje też często wie-
dzy o ich prawach. Spodziewają 
się, że wizyta w urzędzie bę-
dzie nieprzyjemna, czasochłon-
na i frustrująca.

Takie nastawienie petenta 
do urzędnika, w wielu przy-
padkach wpływa na tę relację 

negatywnie, powodując nie-
zbyt przyjemny jej przebieg. 
(tzw. samospełniające się pro-
roctwo). Z pewnością wizyta 
taka nie należy też do przyjem-
nych, skoro w jakiś sposób pe-
tent się jej obawia.

Odczuwane emocje zmienia-
ją się w trakcie trwania wizyty 
i tuż bezpośrednio po niej. Pe-
tent, który skorzystał z pomo-
cy urzędnika, jest zadowolony, 
a odczuwane przez niego emo-
cję staja się pozytywne. Bada-
ni wskazują na odczucie ulgi, 
(rzadko jest to potwierdzenie ich 
obaw). Pomimo satysfakcji czy 
ulgi, że sprawę udało się załatwić 
szybko i w łatwy sposób, petenci 
nadal nie mają poczucia kontro-
li nad sytuacją. Ogranicza to ich 
poczucie komfortu i bezpieczeń-
stwa. Ponieważ brak jednolitego 

standardu obsługi, a klienci nie 
znają procedur, powstaje wraże-
nie, że tym razem się udało, mie-
li szczęście lub że trafili na życz-
liwego i miłego urzędnika.

Można przypuszczać, że rów-
nież z tego powodu stereotyp 
zmienia się bardzo powoli, z du-
żym trudem. 

Warto pozytywnie nastawić się 
do wizyty w urzędzie. Urzędnik 
jest osobą, która powinna nam 
pomóc w naszej sprawie. Powi-
nien respektować nasze prawa. 
On tam jest dla nas. Takie sta-
nowisko z pewnością przełoży 
się na przyjemny przebieg ta-
kiej wizyty.

Na podstawie: 
Społeczny wizerunek 

służby cywilnej Raport z badania 
jakościowego – obywatele

Zapraszamy uczniów, którzy mają pomysł, 
jak ułatwić życie nam wszystkim, do zgła-
szania swoich pomysłów w konkursie „MŁO-
DZI AKTYWNI”. 

Zasady są proste! Konkurs prowadzony 
jest w dwóch kategoriach: „Miasto” i „Po-
wiat”. Uczniowie ze szkół z Nowego Sącza 
będą mierzyć się z rozwiązaniem problemu 
społecznego w mieście, natomiast uczniowie 
ze szkół powiatu nowosądeckiego, na tere-
nie gmin. 

Projekt do konkursu zgłasza zespół 
uczniów. Jeden zespół może zgłosić tylko je-
den projekt. Zgłoszenie następuje na określo-
nym formularzu. Ocenie podlegają projekty, 
których autorzy uczestniczyli w co najmniej 
3 wykładach z wiedzy ekonomicznej.

W konkursie nagrodzonych zostanie 6 pro-
jektów, w tym 3 w kategorii „Miasto” oraz 3 
w kategorii „Powiat”. W każdej z kategorii 
przyznane zostanie I i II miejsce (przez ko-
misję konkursową) oraz nagroda publiczno-
ści (przez internautów). Laureaci konkur-
su otrzymują nagrody, fundatorem których 
jest prezydent Nowego Sącza oraz starosta 
nowosądecki.

Kryteria oceny projektów przez komi-
sję konkursową to sposób przeprowadzenia 
diagnozy problemu społecznego, oryginal-
ność i innowacyjność przedstawionego roz-
wiązania, szanse realizacji projektu oraz jego 
użyteczność.

Szczegółowe zasady konkursu określa re-
gulamin dostępny na stronie internetowej 
Fundacji www.pomysloprzyszlosci.org w za-
kładce Realizowane projekty.

Zgłoszenia Projektu do Konkursu dokonu-
je opiekun Zespołu (nauczyciel) w terminie 
do 20 marca 2015 r. osobiście lub listownie.

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Miasta Nowego Sącza 

Czy mamy prawo do emocji?

Nie bądźmy sztywni – bądźmy Aktywni!
Terminarz z konkursu:

Rekrutacja uczestników 

konkursu „Młodzi aktyw-

ni”– przyjmowanie zgłoszeń 

konkursowych weryfikacja 

pod kątem formalnym.

12.02.–20.03–15

 Publikacja na stronie in-

ternetowej opracowanych 

przez uczestników konkursu 

projektów

21.03–24.03.15

Organizacja głosowania in-

ternautów, koordynacja jego 

przebiegu oraz zamknięcie 

głosowania.

25.03.–15.04.15

Powołanie kapituły 

konkursowej.

26.03.15

Organizacja prac kapituły 

i wyłonienie zwycięzców.

01.04.–17.04.15

Organizacja gali finałowej 

i wręczenie nagród zwycię-

skim zespołom. 

22.04 – 30.04.15


