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l Prze szkod¹ w pod jê ciu wspó³pra cy miê dzyse kto ro wej
jest brak ini cja ty wy. Je œli wspó³pra cê na ka zu je pra wo, to 
zwy kle ma ona cha ra kter fa sa do wy.

l Or ga ni za cje po zarz¹dowe nie bior¹ udzia³u we wszy -
stkich eta pach two rze nia po li tyk pu b li cz nych. Ich udzia³
czê sto spro wa dza siê do kon sul to wa nia go to wych do ku -
men tów.

l Ko rzy st ny wp³yw na udzia³ trze cie go se kto ra w two rze niu 
po li tyk pu b li cz nych maj¹ ist niej¹ce stru ktu ry i doty ch -
cza so we do œwia d cze nia w kon ta ktach miê dzyse kto ro -
wych.

l Na po szcze gó l nych szcze b lach sa morz¹du tery to rial ne -
go na le ¿y d¹¿yæ do two rze nia po ro zu mieñ miê dzy ad mi -
ni stracj¹ pu b liczn¹ a orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi,
któ re po win ny okre œlaæ za sa dy po stê po wa nia w za kre sie
wspó³pra cy.
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Wstêp

D
e cen tra liza cja ad mi ni stra cji pu b li cz nej – za pocz¹tko wa na w Pol sce w la tach
dzie wiê æ dzie si¹tych XX wie ku – mia³a do pro wa dziæ do prze ka za nia sa -
morz¹dom tery to ria l nym upra w nieñ w de cy do wa niu o alo ka cji œro d ków

i zarz¹dza niu kom po nen ta mi spo³ecz ny mi. W 1999 roku, wraz z dalsz¹ re form¹ ad mi ni -
stra cji pu b li cz nej, roz po czê to re fo r my spo³ecz ne, któ rych ce lem by³o ode jœcie od scen -
trali zo wa nej i upa ñ stwo wio nej po li ty ki spo³ecz nej na rzecz jej kszta³to wa nia przez
spo³ecz no œci lo ka l ne i sa morz¹dy.

Jed nym z re zu l ta tów prze mian sy ste mo wych by³o umo ¿ li wie nie oby wa te lom poro zu -
mie wa nia siê z oœro d ka mi w³adzy za po œred ni c twem or ga ni za cji spo³ecz nych i wzmo c -
nie nie d¹¿eñ do udzia³u w de cy zjach i po li ty kach pu b li cz nych. Me cha nizm ten – na zy wa -
ny dia lo giem oby wa te l skim – w pra kty ce jest jed nak ogra ni czo ny i wy ma ga
wpro wa dze nia zmian o cha ra kte rze systemowym.

Wnio sków i re ko men da cji w tym za kre sie do sta r czaj¹ wy ni ki ba dañ ja ko œcio wych,
zrea li zo wa nych przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych w czê œci diag no sty cz nej pro je ktu
„Mo del wspó³pra cy ad mi ni stra cji pu b li cz nej i or ga ni za cji po zarz¹do wych – wy pra co wa -
nie i upo wsze ch nie nie stan dar dów wspó³pra cy”, s³u¿¹cego zwiê ksze niu za kre su i pod -
nie sie niu ja ko œci me cha ni z mów wspó³dzia³ania ad mi ni stra cji pu b li cz nej i or ga ni za cji
po zarz¹do wych na po zio mie po szcze gó l nych jed no stek sa morz¹du tery to rial ne go1.

Wspó³pra cê na ka zu je pra wo

P
rzy czyn¹ ni skiej ja ko œci wspó³pra cy miê dzyse kto ro wej w za kre sie two rze nia po li -
tyk pu b li cz nych jest to, ¿e g³ów nym czyn ni kiem ini cjuj¹cym tê wspó³pra cê jest
obo wi¹zek pra w ny. Par ty cy pa cja spo³ecz na w za kre sie po li tyk do tycz¹cych spraw

spo³ecz nych jest ure gu lo wa na w wie lu bran ¿o wych aktach pra wnych (na przyk³ad
w usta wie o po mo cy spo³ecz nej czy w usta wie o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn -
ku pra cy), przy czym prze pi sy w du ¿ej mie rze usta laj¹ mie j s ce or ga ni za cji po zarz¹do -
wych, naj czê œciej przy pi suj¹c im rolê do radcz¹ i opi niuj¹c¹. Z ko lei pro ce du ry two rze -
nia i wdra ¿a nia po li tyk pu b li cz nych sto so wa ne przez sa morz¹dy s¹ bar dzo
zró¿ ni co wa ne, miê dzy in ny mi w za kre sie form ko mu ni ka cji u¿y wa nych przy kon su l ta -
cjach two rzo nej po li ty ki. Usta wo da w stwo po zo sta wia ta k ¿e sa morz¹dom pewn¹ swo bo -
dê w za kre sie kszta³tu lo ka l nych pla nów, tak aby by³y one do sto so wa ne do mie j s co wych
po trzeb i wa run ków.
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1  Wspó³pra ca miê dzy se kto rowa przy two rze niu po li tyk pu b li cz nych do tycz¹cych spraw spo³ecz nych i do tycz¹cych
ochro ny œro do wi ska. Ra port z ba dañ (ko ñ co wy), red. P. Ma t czak, M. Ko zia rek, In sty tut Spraw Pu b li cz nych,
Wa r sza wa 2011. Ra port ten zo sta³ opra co wa ny jako re zu l tat wdra ¿a nia pro je ktu „Mo del wspó³pra cy ad mi ni stra cji
pu b li cz nej i or ga ni za cji po zarz¹do wych – wy pra co wa nie i upo wsze ch nie nie stan dar dów wspó³pra cy”, rea lizo wa ne go 
w ra mach Prio ry te tu V Do bre rz¹dze nie, Dzia³ania 5.4 Roz wój po ten cja³u trze cie go se kto ra, Pod dzia³ania 5.4.1
Wspa r cie sy ste mo we dla trze cie go se kto ra Pro gra mu Ope racy j ne go Ka pi ta³ Lu dz ki.



Dla te go te¿ na po szcze gó l nych szcze b lach sa morz¹du tery to rial ne go na le ¿y d¹¿yæ do
utwo rze nia po ro zu mieñ miê dzy ad mi ni stracj¹ pu b liczn¹ a orga ni za cja mi po zarz¹do wy -
mi, któ re po win ny okre œlaæ za sa dy po stê po wa nia i zo bo wi¹za nia stron do wype³nia nia
okre œlo nych obo wi¹zków w za kre sie wspó³pra cy. W per spe kty wie d³ugo fa lo wej trze ba
opra co waæ ko deks do brych pra ktyk wspó³pra cy miê dzyse kto ro wej przy two rze niu po li -
tyk pu b li cz nych, co po zwo li na stan da ry za cjê tego pro ce su (w tym okre œle nie mi ni ma l -
nych wy ma gañ do tycz¹cych udzia³u or ga ni za cji w two rze niu po li tyk pu b li cz nych, upo -
wsze ch nia niu in fo r ma cji czy ustalaniu terminów konsultacji).

Two rze nie po li tyk pu b li cz nych – frag men tary cz ne
i nie ci¹g³e

T
wo rze nie po li tyk pu b li cz nych spo ra dy cz nie jest pla no wa ne przez ad mi ni stra cjê
jako pro ces z³o¿o ny z se k wen cji za pla no wa nych dzia³añ. Naj czê œciej ma ono cha -
ra kter frag men tary cz ny i nie ci¹g³y, a or ga ni za cje po zarz¹dowe zwy kle an ga ¿u je

siê ty l ko na jego wy bra nych eta pach. W pocz¹tko wej fa zie two rze nia po li tyk pu b li cz -
nych, po le gaj¹cej na roz po zna wa niu po trzeb i diag no zo wa niu pro ble mów, g³ówn¹ rolê
od gry waj¹ sa morz¹dy. W ko le j nej fa zie – obe j muj¹cej okre œla nie ce lów po li ty ki pu b li cz -
nej – s¹ nie kie dy two rzo ne ze spo³y za da nio we z udzia³em or ga ni za cji po zarz¹do wych.
Bior¹ one ta k ¿e udzia³ w pla no wa niu kon kre t nych za dañ oraz usta la niu ich har mo no gra -
mu i bu d¿e tu je sz cze przed uchwa le niem do ku men tu przez radê gmi ny, radê po wia tu lub
se j mik wo je wó dz ki. W fa zie wdra ¿a nia po li ty ki udzia³ or ga ni za cji po zarz¹do wych jest
znacz ny, po nie wa¿ to w³aœ nie pod mio ty trze cie go se kto ra czê sto pe³ni¹ fun kcjê wy ko naw -
cy za dañ pu b li cz nych w za kre sie spraw spo³ecz nych.

Za sad ne jest opra co wy wa nie przez sa morz¹dy lo ka l ne ro cz nych pla nów two rze nia
po li tyk pu b li cz nych wraz z okre œle niem przy bli ¿o ne go te r mi nu roz po czê cia prac. Po -
zwa la to na ich za pla no wa nie i uw z glêd nie nie w har mo no gra mie za dañ, w tym wyde le -
go wa nie przed sta wi cie li or ga ni za cji po zarz¹do wych lub re pre zen tan tów federacji.

Gmi ny to najs³ab sze og ni wo

P
o ziom gmin ny jest najs³abiej przy go to wa ny do two rze nia po li tyk pu b li cz nych pod
wzglê dem orga niza cy j nym i za so bów lu dz kich. W wie lu ma³ych mia stach i wie j -
skich gmi nach po wstaj¹ wy ma ga ne usta wo wo pro gra my, w pra kty ce jed nak nikt

ich nie wdra ¿a, a po li ty ków lo ka l nych i przed sta wi cie li or ga ni za cji nie in te re suj¹ kwe stie 
har mo no gra mów i pla no wa nych dzia³añ. Inna jest sy tu a cja w du ¿ych oœro d kach, gdzie
ist niej¹ pro ce du ry prac nad do ku men ta mi stra tegi cz ny mi, sy ste maty cz nie zreszt¹ wdra -
¿a ny mi. Z ko lei powia ty maj¹ le p sze przy go to wa nie orga niza cy j ne i fi nan so we do two -
rze nia po li tyk pu b li cz nych ni¿ gmi ny, ale zde cy do wa nie s³ab sze ni¿ wo je wó dz twa.
Na szcze b lu po wia tu g³ówn¹ trud no œci¹ jest nie ja s noœæ aktów nor ma ty w nych w za kre sie
za wa r to œci po li tyk na tym po zio mie ad mi ni stra cji sa morz¹do wej. Jest to kon se k wen cja
sztu cz ne go po dzia³u ad mi ni stra cji sa morz¹do wej w Pol sce. Na po zio mie wo je wó dz kim
wspó³pra ca miê dzy se kto rowa ma wy so ki po ten cja³ roz wo ju, co wy ni ka z wiê kszej œwia -
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do mo œci – po stro nie za rów no ad mi ni stra cji sa morz¹do wej, jak i or ga ni za cji po zarz¹do -
wych – ko rzy œci ze wspó³pra cy oraz od po wie d nio du ¿ych ko m pe ten cji i za so bów.

Dla te go te¿ za le ca siê, aby ma³e oœro d ki (szcze gó l nie gmi ny wie j skie) mia³y do stêp do 
bazy or ga ni za cji sie cio wych i zwi¹zków or ga ni za cji, któ re mog¹ byæ po mo c ne pod czas
opra co wy wa nia po li tyk pu b li cz nych, je œli w da nym œro do wi sku nie dzia³aj¹ sto wa rzy -
sze nia lo ka l ne. Pod mio tem odpo wie dzia l nym za two rze nie i aktu ali zo wa nie ta kich baz
da nych po win ny byæ jed no stki sa morz¹du tery to rial ne go szcze b la po wia to we go.
W mnie j szych oœro d kach (szcze gó l nie w gmi nach wie j skich i mie j skich) na le ¿y dbaæ
o trans pa ren t noœæ prze bie gu wspó³pra cy, zw³asz cza gdy te same oso by dzia³aj¹ w stru ktu -
rach sa morz¹do wych i w lo ka l nych or ga ni za cjach po zarz¹do wych. Prze j rzy sto œci bê dzie
sprzy ja³ udzia³ w two rze niu po li ty ki pu b li cz nej or ga ni za cji re pre zen tuj¹cej fe de ra cjê.

Z ko lei w po wia tach zie m skich na le ¿y d¹¿yæ do wspó³pra cy i wy mia ny in fo r ma cji z in -
sty tu cja mi ad mi ni stra cji sa morz¹do wej szcze b la gmin ne go oraz z orga ni za cja mi po za -
rz¹do wy mi dzia³aj¹cymi na te re nie po wia tu (wspó l ne szko le nia i wa r szta ty, udzia³ w fo -
rach dys ku sy j nych, se mi na riach i spo t ka niach). Na szcze b lu wo je wó dz kim za sad ne jest
two rze nie wyspe cjali zo wa nych ko mó rek orga niza cy j nych, któ re bêd¹ odpo wie dzia l ne za
pro ces two rze nia po li tyk pu b li cz nych we wspó³pra cy z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi.

Pro ce du ra re pre zen ta cji otwa r ta na œro do wi sko lokalne

L
i cz ba ucze st ni ków pro ce su two rze nia po li tyk pu b li cz nych ro œ nie wraz ze szcze b -
lem sa morz¹du tery to rial ne go – od naj mnie j szej w gmi nie do naj wy ¿szej w wo -
jewództwie. Ad mi ni stra cja pu b li cz na, za pra szaj¹c or ga ni za cje po zarz¹dowe do

wspó³pra cy, kie ru je siê kry te rium mery to ry cz nym i tery to ria l nym, co na bie ra zna cze nia na
po zio mie wo je wó dz twa, na któ rym po stro nie spo³ecz nej jest za pra sza nych wie lu pa r t ne -
rów. Jed no cze œ nie na po zio mie po wia to wym, nie jed no krot nie rów nie¿ na po zio mie gmin -
nym, wy ra Ÿ nie wzra sta rola firm ze w nê trz nych w opra co wy wa niu po li tyk pu b li cz nych.

Tam, gdzie or ga ni za cje po zarz¹dowe s¹ li cz ne – w wiê kszych jed no stkach tery to ria l -
nych (wo je wó dz twa, po wia ty), szcze gó l nie w ob sza rze spraw spo³ecz nych – isto t ne sta je
siê wy³onie nie re pre zen ta cji trze cie go se kto ra do udzia³u w two rze niu po li tyk pu b li cz -
nych. W ta kim wy pa d ku re ko men du je siê okre œle nie pro ce du ry re pre zen towa nia in te re -
sów or ga ni za cji. Jest wa ¿ ne, ¿eby nie pro wa dzi³a ona ani do her me ty za cji pro ce su, ani do
za wê ¿e nia gro na pa r t ne rów, ale sprzy ja³a udro ¿ nie niu kana³ów komunikacji i otwarciu
na œrodowisko lokalne.

Rze teln¹ wspó³pra cê miê dzy se kto row¹ bu du je siê
na do œwia d cze niu

K
o rzy st ny wp³yw na udzia³ trze cie go se kto ra w two rze niu po li tyk pu b li cz nych do -
tycz¹cych spraw spo³ecz nych maj¹ ist niej¹ce stru ktu ry i doty ch cza so we do œwiad -
czenia w kon ta ktach miê dzyse kto ro wych. Wcze œ niej nawi¹zane re la cje akty wi -

zuj¹ or ga ni za cje oby wa te l skie do dzia³ania i sprzy jaj¹ wspó³pra cy. Zna cze nie dla tego
pro ce su ma ta k ¿e udzia³ kon kre t nych osób – li de rów, któ rzy przez swo je ucze st ni c two

Wspó³pra cê miê dzy se kto row¹ bu du je siê na do œwia d cze niu 5

Analizy i Opinie, 123 Instytut Spraw Publicznych



wnosz¹ zaan ga ¿o wa nie i wi zjê dzia³ania. Na prze bieg i ja koœæ wspó³pra cy wp³ywa rów -
nie¿ przy jê cie wy pra co wa nych me tod kon su l ta cji opa r tych na in ter akty w nych te ch ni -
kach pra cy, któ re wy ty czaj¹ role po szcze gó l nych ucze st ni ków i okre œlaj¹ spo sób pro ce -
do wa nia (na przyk³ad kon su l ta cje, wa r szta ty czy spo t ka nia opi nio da w cze). Nie bez
zna cze nia jest ponad to po ten cja l na ko rzyœæ dla or ga ni za cji zaan ga ¿o wa nych w pro ces
two rze nia po li tyk pu b li cz nych, a wiêc mo ¿ li woœæ po zy ska nia œro d ków na dzia³ania za pi -
sa ne w kon kre t nym do ku men cie stra te gi cz nym (czyn nik ten szcze gó l nie wy ra Ÿ nie wy -
stê pu je w ob sza rze spraw spo³ecz nych).

Do bre pra kty ki na le ¿y wy pra co waæ

N
aj isto t niejsz¹ i jed no cze œ nie nie zwy kle trudn¹ do usu niê cia prze szkod¹ we
wspó³pra cy ad mi ni stra cji sa morz¹do wej z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi jest
brak ini cja ty wy do po dej mo wa nia wspó³dzia³ania, wy stê puj¹cy po jed nej stro nie 

lub po obu stro nach. Je œli wspó³pra ca jest san kcjo no wa na w prze pi sach i ma obli gato ry j -
ny cha ra kter, ro dzi to zja wi sko fa sa do wych kon su l ta cji. Nie chêæ do wspó³pra cy na le ¿y
jed nak tra kto waæ jako po chodn¹ in nych czyn ni ków (miê dzy in ny mi bra ku przy go to wa -
nia ad mi ni stra cji tery to ria l nej do wype³nia nia obo wi¹zków zwi¹za nych ze wspó³prac¹
miê dzy se kto row¹, niedo sta te cz nych za so bów ka dro wych, fi nan so wych i orga niza cy j -
nych w or ga ni za cjach po zarz¹do wych, s³abe go przep³ywu in fo r ma cji i bra ku p³asz czyzn
komu nika cy j nych miê dzy stro na mi), nie ko rzy st nie wp³ywaj¹cych na wspó³two rze nie
po li ty ki przez pod mio ty sfe ry po zarz¹do wej i samorz¹dowej.

Spo so bem na eli mi no wa nie bra ku ini cja ty wy do po dej mo wa nia wspó³dzia³ania jest
two rze nie sta³ych ze spo³ów ro bo czych lub pro ble mo wych, sk³adaj¹cych siê z przed sta -
wi cie li ad mi ni stra cji i re pre zen tan tów or ga ni za cji po zarz¹do wych. Re gu la r ne wspó l ne
kon ta kty tworz¹ ku l tu rê wspó³pra cy i kszta³tuj¹ po sta wy sprzy jaj¹ce dia lo go wi w two -
rze niu po li tyk pu b li cz nych. Ponad to wspó³pra cuj¹cy pa r t ne rzy po win ni znaæ spe cy fi kê
fun kcjo no wa nia se kto rów, w których dzia³aj¹. U³atwia to wspólne dzia³anie i eliminuje
stereotypy.

Ko nie cz noœæ pod no sze nia ko m pe ten cji

I
stotn¹ prze szkod¹ we wspó³pra cy s¹ nie wy sta r czaj¹ce ko m pe ten cje mery to ry cz ne
ucze st ni ków tego pro ce su (g³ów nie re pre zen tan tów trze cie go se kto ra). W celu pod -
no sze nia wie dzy pa r t ne rów na le ¿y szko liæ przed sta wi cie li or ga ni za cji po zarz¹do -

wych oraz urzêd ni ków, któ rzy w ra mach swo ich ko m pe ten cji s¹ zaan ga ¿o wa ni we
wspó³pra cê miê dzy se kto row¹ i two rze nie po li tyk pu b li cz nych. W pro ce sie szko le nia
mo ¿ na wy ko rzy staæ po ten cja³ or ga ni za cji eks per ckich oraz ucze l ni wy ¿szych. Szko le nia
dla przed sta wi cie li or ga ni za cji po zarz¹do wych i urzêd ni ków zaan ga ¿o wa nych w two rze -
nie po li tyk pu b li cz nych po win ny do ty czyæ miê dzy in ny mi za sad pra wnych fun kcjo no -
wa nia or ga ni za cji po zarz¹do wych, pro ce su po wsta wa nia po li ty ki pu b li cz nej, a ponad to
mo¿ li wo œci ko rzy sta nia w ra mach przy goto wy wa nia do ku men tów stra te gi cz nych z ze -
wnê trz nych zbio rów da nych udo stê p nia nych przez G³ówny Urz¹d Sta ty sty cz ny
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(www.stat.gov.pl) i De pa r ta ment Po ¿y t ku Pub li cz ne go Mi ni ste r stwa Pra cy i Po li ty ki
Spo³ecz nej (www.po zy tek.gov.pl) oraz przez po rta le in ter ne to we, ta kie jak Ci vi c pe dia
(www.ci vi c pe dia.ngo.pl) czy Moja Po lis (www.mo ja po lis.pl).

Popu lary zo wa nie no wych te ch no lo gii i kana³ów
ko mu ni ka cji

D
o prze szkód, któ re mo ¿ na na zwaæ sy ste mo wy mi, trze ba za li czyæ nie do sta tecz ny
przep³yw in fo r ma cji i brak p³asz czyzn komu nika cy j nych miê dzy stro na mi. Wy -
ni ka to czê sto z bra ku ko m pe ten cji i wie dzy (or ga ni za cje nie wiedz¹, do któ re go

urzêd ni ka na le ¿y siê zwró ciæ z pro ble mem, nie s¹ œwia do me za kre su upra w nieñ i odpo -
wie dzial no œci urzê dów admi ni stra cyj nych, z ko lei sa morz¹do wcy nie znaj¹ œro do wi ska
po zarz¹do we go), zbyt du ¿ej li cz by obo wi¹zków, a ta k ¿e wyko rzy sty wa nia kana³ów ko -
mu ni ka cji niedo sto so wa nych do spe cy fi ki or ga ni za cji po zarz¹do wych (na przyk³ad prze -
sy³ki li sto we).

Dla te go te¿ w two rze niu po li tyk pu b li cz nych na le ¿y popu la ry zo waæ ko rzy sta nie z no -
wych te ch no lo gii (pla t fo r ma kon su l ta cji spo³ecz nych wzo ro wa na na au stra li j skiej „Get
In vo l ved”, fora in ter ne to we, in ter akty w ne an kie ty in ter ne to we, Wiki) w za kre sie kon su l -
ta cji do ku men tów i ko mu ni ka cji miê dzy par t ne ra mi. Jed no cze œ nie jed nak na le ¿y dbaæ
o to, aby dobór kana³ów komunikacji nie mia³ charakteru wykluczaj¹cego.

Two rze nie po li tyk zro zu mia³ych dla od bio r cy

P
ro ble mem o cha ra kte rze sy ste mo wym jest ja koœæ do ku men tów de fi niuj¹cych po li -
ty ki. Sto so wa ny jê zyk za pi su jest her me ty cz ny i nie przy stê p ny dla prze ciê t ne go
od bio r cy, a po li ty ki opra co wy wa ne przez ze w nê trze fi r my kon sul tin go we cha ra -

kte ry zuj¹ siê nisk¹ ja ko œci¹. Ponad to, aby uni kaæ sfo r mu³owañ ge ne ruj¹cych kon fli kty,
sto su je siê czê sto stwier dze nia tak ogó l ne, ¿e ich in ter pre ta cja mo¿e byæ do wo l na.

Dla te go te¿ po li ty ki pu b li cz ne oraz wy da wa ne ko mu ni ka ty i do ku men ty po wstaj¹ce
w tra kcie ich two rze nia na le ¿y fo r mu³owaæ, u¿y waj¹c przy stê p ne go, prze j rzy ste go jê zy -
ka, zro zu mia³ego dla prze ciê t ne go odbiorcy, którego one dotycz¹.

Analizy i Opinie, 123 Instytut Spraw Publicznych
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Ana li zy i Opi nie
nr 123, paŸdziernik 2011

„Ana li zy i Opi nie” – se ria kilku stro ni co wych ana liz do tycz¹cych wa ¿ nych te ma tów dla Pol ski i Eu ro py. W ten spo sób
In sty tut Spraw Pu bli cz nych chce akty w nie w³¹czyæ siê w de ba tê pu b liczn¹ – po ka zy waæ isto t ne pro ble my, czê sto nie obe c ne

w pol skiej i ogól noeu rope j skiej de ba cie, oraz pro po no waæ kon kre t ne roz wi¹za nia. Te ma ty ka po ru sza na w „Ana li zach
i Opi niach” obe j mu je za gad nie nia zwi¹zane miê dzy innymi z in te gracj¹ eu ro pejsk¹, po li tyk¹ spo ³eczn¹, edu kacj¹,

ad mi ni stracj¹ pu b liczn¹, po li tyk¹ mi gra cyjn¹ i po li tyk¹ wschod ni¹.
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