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Wstęp
Są w życiu człowieka wartości, które winny być zawsze niepodważalne, chronione. Oczywiście do takiej pierwszorzędnej wartości należy wartość życia. Bez tej wartości inne nie mają znaczenia.
Stąd od wieków toczy się walka o tę wartość, szczególniew czasach
obecnych, gdy jego sens i znaczenie gubią w oczach wielu społeczeństw odpowiednią wartość. Spotykamy dziś różne postawy
wobec tej wartości, która jak wiemy jest wartością pochodzącą od
samego Boga.
Oprócz życia występuje wiele innych także ważnych dla człowieka wartości, które są z nim hermetycznie powiązane. Jedną z
nich zapewne wolność, która człowiekowi została dana i zadana –
jak mawiał Jan Paweł II. Zapewne pamiętamy jego znamienne wystąpienia i słowa podczas którego to przemówienia powiedział: „zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu
na imię „Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką, jaką
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i
nie znużyli się, i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z
których wyrastamy. Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew każdej
swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego
tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy
nie odstąpili (…). Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać (…) człowiek realizuje swoją wolność w prawdzie”.
Zdaniem Jana Pawła II wolność człowieka trzeba rozpatrywać
w świetle relacji z Bogiem i bliźnimi. Jest to bowiem „wielki dar
Stwórcy, jako że ma służyć osobie i jej spełnieniu, które dokonuje
się przez dar z siebie i otwarcie się na drugiego człowieka”. Wolna
wola jest więc nie tylko przywilejem, który człowiek jako istota rozumna otrzymał od Boga, ale trudnym zadaniem, które chrześcijanin ma realizować w swoim życiu. Ci, którzy w dążeniu do wolności absolutnej pragną zerwać z wszelką tradycją i autorytetem, wypaczają jej znaczenie. W takiej sytuacji „człowiek nie przyjmuje już
prawdy o dobru i złu jako jedynego i niepodważalnego punktu
odniesienia dla swoich decyzji, ale kieruje się wyłącznie swoją su5

biektywną i zmienną opinią lub po prostu swym egoistycznym interesem i kaprysem”. „Wolność nie tylko towarzyszy wierze – jest
jej nieodzownym warunkiem. Więcej, to właśnie wiara pozwala
każdemu jak najlepiej wyrazić swoją wolność. Innymi słowy, wolność nie wyraża się w dokonywaniu wyborów przeciw Bogu”.
To prawda, ład wolności buduje się w trudzie. Prawdziwa
wolność zawsze kosztuje! Każdy z nas musi ciągle od nowa ten
trud podejmować. I tu rodzi się następne pytanie: Czy człowiek
może ów ład wolności zbudować sam, bez Chrystusa czy nawet
wbrew Chrystusowi? Pytanie niezwykle dramatyczne, ale jakże
aktualne w kontekście społecznym przesyconym koncepcjami demokracji inspirowanej ideologią liberalną! Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić człowiekowi i całym społeczeństwom, iż Bóg jest
przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że Kościół jest wrogiem
wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś
niesłychane pomylenie pojęć. Kościół bowiem nie przestaje być w
świecie głosicielem ewangelii wolności! To jest jego misja. "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus"! Dlatego chrześcijanin nie lęka
się wolności, przed wolnością nie ucieka! Podejmuje ją w sposób
twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie swojego życia. Bo wolność
nam dana jest przez Boga, jest nam nie tylko przez Boga dana, jest
nam także zadana! Ona jest naszym powołaniem: "Wy, bracia - pisze Apostoł - powołani zostaliście do wolności".
Do wolności „trzeba wychowywać, gdyż inaczej wolność może się przerodzić w swawolę, w niewolę pychy i egoizmu”. Na
przeciwległym biegunie wolności jest Zniewolenie. Różne są zniewolenia, przed którymi przestrzegał papież. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności (Ga 5,13). Te słowa wprowadzają
nas w pasjonujący, ale równocześnie niezmiernie trudny świat
ludzkiej wolności. Bóg stworzył człowieka wolnym. Powierzył mu
dar wolności.Czym jest wolność doskonale rozumieją to ci, którzy
wolności zostali kiedykolwiek pozbawieni.
Poszerzył się bowiem dzisiaj niezmiernie zakres nadużyć
wolności, co prowadzi do nowych form zniewolenia – tym niebezpieczniejszych, że ukrytych pod pozorami wolności. Oto paradoks,
oto głęboki dramat naszych czasów: w imię wolności – zniewolenie. Jaka jest więc droga wyjścia? Jak dzisiaj obronić dar wolności?
6

Jak we współczesnym świecie być naprawdę wolnym – tą wolnością, którą ofiarował nam Chrystus? Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!. Oto droga do prawdziwej wolności: postawa służby i miłość wzajemna. Człowiek w pełni odnajduje siebie jako istota
wolna tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego dla Boga i
dla swego współbrata. Jak bardzo ta lekcja wolności potrzebna jest
dzisiaj nam Polakom, kiedy Ojczyzna po długim okresie totalitarnego zniewolenia odzyskała wolność. Jawi się bowiem na horyzoncie może widmo „złotej wolności” w zmienionych czasach, w każdym razie wolności, która nie buduje, lecz niszczy. Słowa św. Pawła: A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się
wzajemnie nie zjedli (Ga 5,15). Smutne skojarzenia budzą w nas
słowa Apostoła w dzisiejszych czasach. Nie tak buduje się prawdziwą wolność! Jest tylko jedna droga: miłością ożywieni służcie
sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Oto podstawowe prawo wolności. Wolni – aby miłować. Wolni – aby służyć. Czy te słowa Jana Pawła II straciły na aktualności. Ta mądrość
to co się dziś dzieje z nami to wszystko przewidziała, ta odczytana
mądrość Boża przekazana w nauczaniu Jana Pawła II wiedziała, w
jakim kierunku najczęściej pójdą zagubione ludzkie serca.
Bacząć na istniejącą rzeczywistośc opisaną powyżej, warto
podejmować temat wolności, bez której nie ma prawdziwego życia.
Owszem i my niejednokrotnie na swój własny sposób interpretujemy wolność. Tak więc na różne sposoby czasem się ją interpretuje, może często pod siebie, dla własnego usprawiedliwienia, ale
pomaga dziwne oskarżenia kierować względem bliźnich, którzy
nas drażnią tym, że więcej posiadają, błędna wnioski poparte zawiścią i zazdrością rodzą myśl, że ten czy tamten nie są tacy piękni
przed Bogiem jak my, którzy uważamy że mamy niewiele, bo
mniej. Często wyciąga się błędne wnioski, bo zostaje w myśli, że
młodzieniec nie chciał sprzedać majątku, a więc uważa się często,
że ten co ma nie może być dobrym chrześcijaninem.
To prawda, ład wolności buduje się w trudzie. Prawdziwa
wolność zawsze kosztuje! Każdy z nas musi ciągle od nowa ten
trud podejmować. I tu rodzi się następne pytanie: Czy człowiek
może ów ład wolności zbudować sam, bez Chrystusa czy nawet
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wbrew Chrystusowi? Pytanie niezwykle dramatyczne, ale jakże
aktualne w kontekście społecznym przesyconym koncepcjami demokracji inspirowanej ideologią liberalną! Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić człowiekowi i całym społeczeństwom, iż Bóg jest
przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że Kościół jest wrogiem
wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś
niesłychane pomylenie pojęć. Kościół bowiem nie przestaje być w
świecie głosicielem ewangelii wolności! To jest jego misja. "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5,1)! Dlatego chrześcijanin
nie lęka się wolności, przed wolnością nie ucieka! Podejmuje ją w
sposób twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie swojego życia.
Niniejsza monografia wpisuje się w dziedzictwo nauczania
Jana Pawła II – szczególnie dotyczące wolności. Ponadto teksty publikacji prezentują wieloaspektowość zagadnienia wolności, tym
samym treści mogą posłużyć każdemu, kto tylko zechce na nowo
spojrzeć, przemedytować kwestię wartości, która ściśle jest złączona z bytnością człowieka. Ten szeroki wachlarz zagadnień zawarty
w monografii zapewne stanie przyczynkiem do wielu przemyśleń,
badań czy refleksji nad przyszłością ludzkości.
Ks. Jan Zimny
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Rozdział I

SŁOWO WARTOŚCIĄ
BUDOWANIA JEDNOŚCI I WOLNOŚCI
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Aleksandra Chęcińska

Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka
Wstęp
"Wolność religijna stanowi (...) samo serce praw człowieka.
Prawo to jest do tego stopnia nienaruszalne, że domaga się nawet
uznania wolnej decyzji człowieka o zmianie religii, jeśli nakazuje
mu to jego sumienie. Każdy człowiek jest bowiem zobowiązany iść
w każdej okoliczności za głosem własnego sumienia i nie może być
zmuszany do działania wbrew niemu. Właśnie dlatego nie wolno
nikogo nakłaniać siłą do przyjęcia określonej religii, bez względu
na okoliczności i motywacje". Słowa papieża nie wątpliwie podkreślają znaczenie tych wolności. Dlatego też na straży ich przestrzegania stoją liczne akty prawa międzynarodowego i krajowego. W
literaturze przyjmuje się, że wolność wyznania i sumienia obejmuje
wolność posiadania przekonań religijnych, przyjmowania i odrzucania religii według własnego wyboru. Obejmuje także wolność
uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie
lub prywatnie religii bądź przekonań. Uzewnętrznianie to może
wyrażać się w uprawianiu kultu, modlitwach, praktykach religijnych bądź w nauczaniu. Granicami swobody przekonań religijnych
jest nie ingerencja w sfery innych osób. W swojej pracy ukażę przestrzeganie tego uprawnienia na podstawie ustawodawstwa krajowego oraz międzynarodowego.
II. Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka:
1. Pojęcie oraz zakres wolności sumienia i wyznania:
W węższym - i właściwym - sensie przez wolność sumienia i
wyznania rozumieć należy wolność w sferze aktywności religijnoświatopoglądowej człowieka, tzn. w dziedzinie spraw wiary i
przekonań. Jedni badacze utożsamiają wolność sumienia z wolnością wyznania, nie dostrzegając między nimi istotnych różnic, inni
natomiast dokonują - i słusznie - rozróżnienia między wolnością
sumienia, czyli wewnętrzną sferą aktywności religijno11

światopoglądowej człowieka, związanej z kształtowaniem się jego
myśli oraz przekonań religijnych i filozoficznych, wolnością wyznania, polegającą na ujawnianiu tych myśli i przekonań oraz postępowaniu zgodnie z ich nakazami.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
w art 53 używa terminu "wolność sumienia i religii". Jak twierdzi
W. Skrzydło wolność religii została określona w sposób bardzo szeroki, uwzględniając wszystkie aspekty jej przejawiania. Z kolei
wolność sumienia nie została zdefiniowana, a także nie określono
przejawów oraz gwarancji przestrzegania. W Polsce ma zatem
węższy zakres podmiotowy, skoro większość Polaków deklaruje
się jako wierzący. Niemniej poszanowanie praw także mniejszości
wymaga podobnego potraktowania również wolności ludzi niewierzących, czego Konstytucja nie czyni w stopniu zadowalającym.
Wolność sumienia zaś to możliwość przyjęcia innego światopoglądu niż religijny.
Wolność wyznania składa się z trzech elementów. Należą do
nich: wolność myśli, wolność sumienia i wolność wyznania. W
myśl art.9 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności traktuje się odrębnie i niezależnie od siebie. Wyróżniając najpierw wolność myśli, mającą znaczenie intelektualne, potem wolność sumienia o charakterze etycznym, a następnie wolność wyznania mającą znaczenie religijne.
W literaturze wolność sumienia funkcjonuje przede wszystkim jako związek wyrazowy, zwrot całościowy, swoisty idiom, niż
wówczas, gdy usiłuje się dokonywać analizy każdego ze składających się na to pojęcie słów. Trudności może sprawiać zdefiniowanie "sumienia". Najbardziej powszechną definicją jest postrzeganie
jako: "świadomość moralną, zdolność wydawania ocen dotyczących wartości moralnej czynów człowieka w szczególności jego
postępowania". Z kolei wolność wyznania definiuje się następująco
: uprawnienie jednostki do uzewnętrzniania i manifestowania poglądów i przekonań w sprawach religijnych uznając ją za dopełnienie i konkretyzację wolności wyznania.
Wolność sumienia i wyznania nie posiada charakteru absolutnego i nieograniczonego. Jeżeli nawet trudno byłoby ograniczyć
wewnętrzny świat człowieka, tj. świat jego myśli, idei i wyobrażeń,
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chociaż nie wszystkich myśli i odczuć pielęgnowanie jest psychologicznie i moralnie bezpieczne, to nie do wyobrażenia byłaby możliwość nieograniczonej ekspresji zewnętrznej wszystkich ludzkich
myśli, idei i wyobrażeń. Zauważyć trzeba, iż zarówno obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej jak i Międzynarodowy Pakt Praw
Cywilnych i Politycznych z 16 grudnia 1996r. przewiduje ograniczenie tylko i wyłącznie w celu zapewnienia: bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, zdrowia, moralności oraz podstawowych praw i wolności innych osób.
Konstytucja gwarantuje wszystkim związkom wyznaniowym
równouprawnienie, bez względu na formę regulacji ich sytuacji
prawnej. Oznacza to zwłaszcza obowiązek władz publicznych zapewnienia każdemu, przynajmniej zarejestrowanemu, związkowi
wyznaniowemu takich samych uprawnień. Wszystkie związki wyznaniowe mają posiadać takie same prawne możliwości funkcjonowania i rozwoju swojej misji. Ich wykorzystanie zależy od danego kościoła, nie zaś od organów władzy publicznej. Przyznanie
określonych uprawnień nie może być uzależnione od spełnienia
„twardych" kryteriów, jak liczebność, długość istnienia na danym
terytorium, na które to okoliczności dane wyznanie nie ma bezpośredniego wpływu, a także od immanentnych cechy ustroju wewnętrznego czy doktryny wiary danego związku. Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych wiąże się z wyrażoną w
art. 32 Konstytucji zasadą równości wszystkich wobec prawa.
2. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w
Kodeksie karnym z 1997roku:
Banalne wręcz jest stwierdzenie, że prawo karne winno odpowiadać rzeczywistym potrzebom społecznym, jeśli ma sensownie spełniać swoje funkcje. Jak pisał Makarewicz, prawo odzwierciedla stan cywilizacji budowę społeczeństwa, potrzeby i ideały.
Zatem zakres ochrony karnej przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania w określonym ustawodawstwie zależy od stanowiska, jakie zajmuje państwo wobec religii. Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce przeszła szczególną ewolucję, gdyż
powiązana była ściśle z założeniami polityki wyznaniowej państwa. Odzwierciedleniem tych przeobrażeń ustrojowych państwa
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były typy przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania w
polskim ustawodawstwie karnym od 1932 do 1997 r. Przemiany
ustrojowe państwa polskiego, które nastąpiły po 1989r. zaowocowały reformami prawa karnego, gdyż celem ustawodawcy było
dostosowanie poszczególnych przepisów prawa do wymogów
demokratycznego państwa prawa z poszanowaniem praw człowieka. Przestępstwa z rozdziału XXIV Kodeksu karnego z 1997r.
zabezpieczyć mają osoby i grupy ludzi : Kościoły i inne związki
wyznaniowe przed zamachami na gwarantowaną w art.53 Konstytucji wolność wyznania i religii.
Katalog czynów karalnych otwiera, podobnie jak w Kodeksie
karnym z 1969r., przestępstwo polegające na ograniczeniu człowieka w jego prawach ze względu na przynależność wyznaniową lub
bezwyznaniowość, określaną w art.194. W doktrynie zostało nazwane przestępstwem dyskryminacji wyznaniowej. "Kto ogranicza
człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego
przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2". Poza pewną zmianą stylistyki i istotnym złagodzeniem
sankcji karnej przepis ten jest powtórzeniem zapisu art.192 kk z
1969r.Jest przestępstwem powszechnym, ściganym z oskarżenia
publicznego. Jeśli chodzi o stronę podmiotową czyn z art.194 kk
może być popełniony jedynie umyślnie i w zamiarze bezpośrednim, gdyż zachowaniu sprawcy musi towarzyszyć motywacja wiążąca się z wyznaniem osoby lub jego bezwyznaniowości. Dobrem
chronionym prawem jest wolność sumienia i religii w wymiarze
indywidualnym, który został uwidoczniony przez przynależność
do określonego wyznania lub jej brak. Biorąc pod uwagę znamiona
czynu zabronionego, sprawca przestępstwa może je popełnić z
działania jak również z zaniechania działania, którego skutkiem
jest niemożność skorzystania przez pokrzywdzonego z przysługujących mu praw, zarówno tych o randze konstytucyjnej, jak i sformułowanych w innych aktach prawnych. Katalog tych praw ma
charakter otwarty, co czyni z art. 194 normę o charakterze uniwersalnym, penalizującą wszystkie przypadki dyskryminacji religijnej.
Każde ograniczenie pokrzywdzonego w korzystaniu z przysługujących mu praw, motywowane jego przekonaniami religijnymi,
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wyczerpuje więc znamiona art. 194. Z drugiej strony nie można
tracić z pola widzenia, że "przysługujące człowiekowi prawa" w
rozumieniu art. 194 chronione są niekiedy przez inne normy kodeksowe, dotyczące poszczególnych dóbr prawnych - prawo do
życia, nietykalność osobista, cześć itd. Jeżeli więc motywem zachowania się sprawcy naruszającego prawa pokrzywdzonego
chronione przez poszczególne przepisy części szczególnej kodeksu
są przekonania religijne pokrzywdzonego, wówczas zachodzi konieczność kumulatywnej kwalifikacji przypisanego sprawcy czynu,
która uwzględniać będzie również art. 194.
W ostatecznym brzmieniu art. 195 §1 jest następujący: "Kto
złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego
kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2". Przestępstwo złośliwego przeszkadzania wykonywaniu aktu religijnego zostało recypowane z
kodeksu karnego II Rzeczpospolitej do aktualnie obowiązującego
ustawodawstwa. Przedmiotem ochrony w odniesieniu do § 1 tego
przepisu jest wolność religijna przejawiająca się w zagwarantowanej konstytucyjnie swobodzie publicznego wykonywania kultu
religijnego, uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi
osobami, publicznie lub prywatnie swojego wyznania. W przepisie
art. 195 § 2 określono przestępstwo złośliwego przeszkadzania pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym. Przepis ten
obejmuje penalizacją przeszkadzanie w samym pochówku zmarłego, jak i w uroczystościach bezpośrednio poprzedzających ten pochówek (np. msza żałobna) lub bezpośrednio następujących po
nim. Przestępstwo z art. 195 zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Na podstawie
art. 59 sąd może także skazując za to przestępstwo odstąpić od
wymiaru kary. Z uwagi na wysokość zagrożenia karą pozbawienia
wolności dopuszczalne jest warunkowe umorzenie postępowania,
choć określenie strony podmiotowej tego przestępstwa ("złośliwość") wymaga szczególnego uzasadnienia dla zastosowania tego
środka probacyjnego.
Art.196 kk określany jest jako przestępstwo obrażania uczuć
religijnych, publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub
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miejsca obrzędów. Zgodnie z treścią tego przepisu: "Kto obraża
uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot
czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. "U podstaw karnej
ochrony uczuć religijnych legła gwarantowana konstytucyjnie, poprzez dokumenty międzynarodowe i ustawy zwykłe wolność sumienia i religii, która obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według swoich przekonań oraz uzewnętrznienia
przez osobę swych uczuć religijnych. Występek od strony podmiotowej charakteryzuje umyślność sprawcy, w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. Ustawodawca nie ustanowił w tym przypadku przestępstwa nieumyślnego, stąd wyklucza się popełnienie
czynu na skutek niezachowania należytej ostrożności. Wykładnia
ustawowych znamion czynu zabronionego w treści art. 196 k.k.
może powodować trudności wobec konieczności rozdzielenia zachowań obrażających uczucia religijne innych osób od przejawów
korzystania z wolności słowa w zakresie dopuszczalnej krytyki
przedmiotów kultu wyznawców danej religii. Nie stanowi obrazy
uczuć religijnych krytyka określonego wyznania, poglądów głoszonych przez przedstawicieli danego wyznania czy też głoszenie
negatywnych opinii w stosunku do podmiotu czy też przedmiotu
kultu religijnego, jeżeli forma i treść takich zachowań nie zawierają
w swojej treści elementów poniżających, lekceważących, obelżywych. Z obrazą uczuć religijnych mamy do czynienia wówczas,
gdy ocenę taką uzasadniają zarówno kryteria obiektywne, jak i subiektywne odczucia osób obrażonych . Sąd Najwyższy wypowiedział się w swoim postanowieniu z dnia 5 marca 2015r. , co do odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione z art.196 kk.
"Forma artystyczna lub cel naukowy działania mającego charakter
znieważający nie powodują same przez się wyłączenia odpowiedzialności karnej za obrazę uczuć religijnych bądź znieważenie publiczne przedmiotu czci religijnej. Znamiona przestępstwa określonego w art. 196 k.k. wypełnia jedynie takie znieważenie przedmiotu czci religijnej, które ma miejsce publicznie. Publiczny charakter
przestępstwa z art. 196 k.k. sprowadza się do tego, że znieważenie
przedmiotu czci religijnej może zostać dostrzeżone przez większą
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lub bliżej nieokreśloną liczbę osób. Znamię publiczności nie jest
spełnione, jeśli zachowanie polegające na znieważeniu zostało zarejestrowane i przekazane następnie za pośrednictwem prasy drukowanej bądź przekazu, internetowego szerszej grupie osób. Osoba, która publikuje taki przekaz może natomiast wypełniać znamiona przestępstwa określonego w art. 196 k.k. W konsekwencji
nie wypełnia znamion określonego w art. 196 k.k. zachowanie adresowane do osoby lub grupy osób, które dobrowolnie wyrażają
zgodę na kontakt z treściami, które mogą prowadzić do obrazy
uczuć religijnych".
Przepisem z tej grupy w oparciu o który najczęściej wszczynane są postępowania karne jest art. 196 Kodeksu karnego opisujący czyn, który polega na obrazie uczuć religijnych. Tylko w 2013
roku wszczęto około 50 spraw na podstawie tego artykułu. Ustawodawca postanowił, że kto obraża uczucia religijne innych osób,
znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych podlega karze. Oceniając czy doszło do obrazy sąd bierze pod uwagę
granice pomiędzy konstruktywną krytyką, wolnością artystyczną a
ochroną wolności sumienia i wyznania. Nie da się legalnie sprecyzować gdzie przebiega ta granica, dlatego każdy konkretny przypadek musi być przez sąd osobno weryfikowany. Należy pamiętać,
że wszystkie z opisanych występków są zagrożone karą jedynie
gdy zostały popełnione umyślnie.
Wolność sumienia i wyznania stanowi w ocenie ustawodawcy
dobro osobiste każdego człowieka. W związku z tym podlega również ochronie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. W razie zagrożenia omawianego dobra cudzym działaniem można żądać, aby druga strona zaniechała swojego zachowania. Jeżeli do
naruszenia już doszło to istnieje możliwość zobowiązania przez sąd
naruszyciela do usunięcia skutków jego zachowania w szczególności poprzez złożenie oświadczenie o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Realizacja takiego obowiązku najczęściej polega na
wystosowaniu przeprosin w gazecie lub mediach innego rodzaju.
Poza tym jest również możliwość domagania się zasądzenia od
osoby naruszającej dobro osobiste kwoty pieniężnej na wskazany
przez pokrzywdzonego cel społeczny lub zadośćuczynienia dla
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powoda. Przepisy Kodeksu karnego stanowią także, że jeżeli wskutek działania naruszyciela wyrządzona została szkoda majątkowa,
poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
Wprowadzenie do kodeksu karnego przestępstwa z art.196 kk
miało na ochronę wolności sumienia i wyznania w postaci uczuć
religijnych. W poprzednio obowiązującym w Polsce ustroju komunistycznym wszelkie prawa obywatelskie był nagminnie łamane
przez władzę, której czynnikiem inicjującym była partia, stąd fikcją
prawną pozostawał przepis art. 198 kk ( obecnie art.196 kk). W
praktyce niemal nie prowadzono postępowań karnych z tego przepisu, stąd też w literaturze przedmiotu przestępstwu obrazy uczuć
religijnych również nie poświęcono wiele uwagi. Zmiany ustrojowe
w Polsce po 1989 r, wpłynęły na zasadniczą zmianę stosunku państwa do gwarantowanej każdemu człowiekowi wolności sumienia i
wyznania.
3. Prawo do wolności myśli sumienia i religii w Europie:
Wolność myśli, sumienia oraz wyznania (religii) jest wymieniana we wszystkich katalogach podstawowych praw i wolności
człowieka. Według Jana Pawła II stanowi pierwsze i niezbędne
prawo każdej osoby ludzkiej. Organy strasburskie określiły ją jako
jeden z fundamentów demokratycznego społeczeństwa. Jej istota
wyraża się w dwóch płaszczyznach: wewnętrznej i zewnętrznej
Wolność religijna w wymiarze wewnętrznym oznacza możliwość wybrania światopoglądu religijnego, zmianę religii lub brak
jej wyznawania. Chodzi o wewnętrzną sferę przekonań każdego
człowieka i jego wyobrażeń dotyczących zasad życia oraz odnoszących się do istnienia nadprzyrodzonej rzeczywistości. Prawo wyznaniowe widzi w niej uprawnienie istoty ludzkiej do samookreślenia siebie w sprawach religijnych. Europejski Trybunał Praw
Człowieka stwierdza, że omawiana wolność zakłada swobodę posiadania różnych przekonań filozoficznych, etycznych, religijnych –
co ma zagwarantować niezależność jednostki w sferze duchowej.
Jest to osobiste prawo człowieka i obywatela, które inni – zwłaszcza państwo – obowiązani są szanować.
Zakres wolności religijnej przysługującej każdej osobie w
wymiarze wewnętrznym obejmuje też możliwość zmiany religii i
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przyjęcie innej lub pozostanie bez żadnej. Jest to wolność trwała,
nie wyczerpuje się w jednorazowej zmianie własnych poglądów w
kwestii religii. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka, a także sądów konstytucyjnych, wolność religijna
obejmuje również prawo do podejmowania prób przekonywania
do swojej religii innych ludzi.
Wymiar zewnętrzny wolności religijnej oznacza różnorakie
akty bezpośrednio i trwale związane z wyznawaną przez człowieka religią. Dotyczy nauczania zasad danej religii, uprawiania kultu.
Normy dotyczącego tego wymiaru wolności zapewniają możliwość
manifestowania religii i przekonań na zewnątrz, publicznie
(wspólnotowo) i prywatnie (indywidualnie).
Porządek prawny Unii Europejskiej chroni (przynajmniej teoretycznie) wolność religijną w obu wymiarach (wewnętrznym i
zewnętrznym). Jej ograniczenia mogą dotyczyć jedynie sfery zewnętrznej (nauczanie doktryny, sprawowanie kultu), ponieważ
prawo nie może ingerować w wewnętrzną sferę tej wolności.
Wolność myśli, sumienia i wyznania stanowi jedno z podstawowych praw człowieka. Każdy jest do niej uprawniony z samego
faktu bycia człowiekiem. Jednak należy pamiętać, że na zakres
wolności jednostki wpływa wolność drugiej osoby. Oznacza to, że
prawa i wolności są granicą, której nie wolno przekraczać.
4. Przykład reinterpretacji wolności religijnej
4 listopada 2009 Europejski Trybunał Praw Człowieka zakwestionował obecność krzyża we włoskich szkołach. Przypadek dotyczy Soile Lautsi, której dzieci uczęszczały do jednej z publicznych
szkół, gdzie w każdej klasie wisi krzyż. Jako członkini klubu ateistów matka uznała, że narusza to wolność religijną dzieci i prawo
do ich wychowania zgodnie z własnym światopoglądem.
W roku szkolnym 2001-2002 Lautsi zwróciła się do władz
szkolnych z prośbą o usunięcie krzyży z klas, w których uczą się jej
synowie. Ponieważ spotkała się z odmową – złożyła pozew do sądu. Sprawa ciągnęła się cztery lata (do 2006 roku), kolejne sądy
skargę odrzucały. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości prawnych we Włoszech, Lautsi wystąpiła do Strasburga. Trybunał
uznał, że obecność symbolu religii katolickiej w szkole narusza Eu19

ropejską Konwencję Praw Człowieka, łamie prawo uczniów do
wolności religijnej i prawo rodziców do wychowania dzieci według
swoich przekonań.
Wyrok Trybunału w Strasburgu jest przejawem zmagań o interpretację wolności religijnej i jej kształtu na płaszczyźnie politycznej. Zarysowują się tutaj dwie możliwości. Pierwsza to droga
„negatywnej wolności religijnej”, według której w przestrzeni publicznej nie powinno być obecne nic, co ma jakikolwiek związek z
religią, także symboli. Natomiast druga koncepcja opiera się na
„pozytywnej wolności religijnej”, zgodnie z którą religie mają prawo do swobodnej obecności w życiu publicznym.
Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opiera
się na „negatywnej wolności religijnej”. Problem polega na tym, że
gdyby konsekwentnie ją realizować, doprowadziłoby to do całkowitego zniszczenia wolności religijnej. Ta „wolność” zakłada bowiem, że w sferze publicznej nie wolno występować żadnej religii,
poza jedną– „religią świecką (laicką, ateistyczną)”. Tego typu forma
„religii laickiej” nie daje wolności religijnej. Choć wyrok Trybunału
został sformułowany w imię tej wolności – w istocie niszczy ją.
Wyjątkowość tego orzeczenia polega na jego radykalizmie,
przyjęciu budzącej poważne zastrzeżenia interpretacji zasady
świeckości państwa i nie mniej wątpliwego pojmowania wolności
religijnej jako „wolności od religii”. Podważa możliwość manifestowania wartości, które miały pozytywny wpływ na ukształtowanie współczesnych państw europejskich. Wydaje się, że mamy do
czynienia z dyktatem nieobecności odniesień religijnych w przestrzeni publicznej – co trudno uznać za wyraz wolności i pluralizmu. Wolność myśli, sumienia i wyznania to wolność do religii,
prawo każdego obywatela do wyrażania swoich przekonań religijnych w sferze publicznej. Jest to fundament własnej tożsamości,
podstawa człowieczeństwa.
Zakończenie :
W dzisiejszej rzeczywistości obserwujemy dwie tendencje
kształtujące oblicze Europy. Pierwsza podkreśla ciągłość kultury
europejskiej, opartej na tradycyjnych wartościach, tj. filozofii greckiej, prawie rzymskim i wartościach chrześcijańskich. Współcześnie
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elementem scalającym Europę są również prawa człowieka i podstawowe wolności, a w konsekwencji szacunek dla osoby ludzkiej.
Nie da się jednak nie zauważyć drugiego kierunku, w którym podąża kultura europejska, a który sprowadza się do negowania dotychczas tworzących ją podstaw. Następuje reinterpretacja poszczególnych praw człowieka przez dostosowanie ich treści do potrzeb globalnej ekonomii. W tej perspektywie człowiek jawi się jako
przedmiot ekonomii, a jej reguły stają się nowym „dekalogiem”,
prawem określającym zasady postępowania z człowiekiem.
Z prawami człowieka ściśle wiąże się wolność religijna, jeden
z fundamentów demokratycznego społeczeństwa, oznaczająca
możliwość wewnętrznego (wybranie światopoglądu religijnego,
zmiana religii, brak jej wyznawania) i zewnętrznego (nauczanie
doktryny, sprawowanie kultu) wyrażania przekonań religijnych.
Niestety, we współczesnej rzeczywistości można dostrzec próby
reinterpretacji tej wolności, zgodnie z ideologią laickości zmierzającą do usunięcia z życia publicznego wszystkiego, co ma związek z
religią.
Należymy do szczęśliwego pokolenia, gdyż jesteśmy świadkami z jednej strony wspaniałego rozwoju międzynarodowego
praw człowieka, a z drugiej strony - ich transplantacji na grunt
prawa polskiego oraz twórczego jego rozwoju przez naukę prawną, dzięki czemu posiadamy w Polsce nowoczesne i liberalne prawo wyznaniowe, nawiązujące do najpiękniejszych kart polskiej
tolerancji religijnej i państwa bez stosów i do najlepszych wzorców
cywilizowanego świata.
Niepokojącym jest - jak się wydaje - stanowisko i praktyki
niektórych przedstawicieli władz publicznych, państwowych i samorządowych, którzy nie tylko faworyzują określone większości
wyznaniowe kosztem mniejszości, ale także nie przeciwdziałają
żywiołowo narastającym od pewnego czasu nowym przejawom
nietolerancji i dyskryminacji religijnej w postaci m.in. nadużywania
przez niektóre ośrodki społeczne i religijne, a nawet publiczne oraz
niektóre masmedia pojęcia sekty w odniesieniu do wielu legalnie i
w granicach prawa działających mniejszości wyznaniowych czy
kościołów i innych związków wyznaniowych, wskutek czego
mniejszości te są dyskryminowane, np. odmawia się im wynajmo21

wania sal w budynkach prywatnych i publicznych na ich zebrania.
Nierzadko zdarza się wręcz, że te publiczne ośrodki i masmedia
angażują się we wspieranie tego rodzaju działań inspirowanych
przez różne religijne (monowyznaniowe) ośrodki zwalczania nowych ruchów religijnych. Czy tego rodzaju praktyki nie stanowią
rażącego naruszania konstytucyjnej zasady wolności sumienia i
wyznania?
Przytoczone przykłady wskazują na potrzebę stałego upowszechniania i umacniania idei wolności sumienia i wyznania jako
wielkiej zdobyczy i wartości cywilizacyjnej i kulturowej współczesnego świata, bo znamieniem wielkich wartości jest to, że nadanie
ich nie oznacza nadania raz na zawsze.
Streszczenie:
Wolność sumienia i wyznania, podstawowe prawo człowieka,
usankcjonowane dokumentami międzynarodowymi, w tym m.in.
w: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji Praw Dziecka i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Deklaracji o Prawach
Człowieka. W dokumentach tych uznaje się, iż każda osoba ma
prawo do wolności sumienia i religii, prawo to obejmuje wolność
posiadania, przyjmowania lub zmiany swej religii bądź przekonań,
jak również manifestowania (indywidualnie lub wspólnie z innymi) swej religii lub przekonań poprzez nauczanie, praktyki religijnej, uczestniczenie w obrzędach i uprawianie kultu.
Summary:
Freedom of conscience and religion, a basic human right,
sanctioned international instruments, including in the Universal
Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil
and Political Rights, Convention on the Rights of the Child and the
Convention for the Protection of Human Rights and the Declaration
on Human Rights. In these documents it is recognized that every
person has the right to freedom of conscience and religion, this
right includes freedom to hold, accept or change his religion or belief, as well as the manifestation (individually or jointly with oth22

ers) to manifest religion or belief in teaching, practice religious, observance and worship.
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ks. Marek Paszkowski

Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie kanonicznym
Wstęp
Sakrament pokuty (spowiedź) jest jednym z siedmiu sakramentów św. w Kościele rzymskokatolickim1. W odróżnieniu od
pozostałych sześciu sakramentów, które sprawowane są w sposób
jawny, spowiedź jest sakramentem sprawowanym w wewnętrznym wymiarze życia duchowego człowieka chronionym tajemnicą.
W ogólnym rozumieniu można przyjąć, że „spowiedź” obejmuje
wyznanie grzechów oraz win, które połączone jest z intencją ich
odpuszczenia, jakie udzielane jest wiernemu przez Pana Boga za
pośrednictwem kapłana - szafarza tego aktu religijnego (działanie
in persona Christi)2.
Spowiedź ma swoje źródło w Piśmie św.3, a w historii Kościoła przybierała różne formy: od udzielanej tylko jeden raz w życiu
człowieka, poprzez publiczną pokutę, aż do spowiedzi indywidualnej objętej tajemnicą. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa odpowiedzialność za nawrócenie grzeszników spoczywała na przełożonym gminy chrześcijańskiej. Penitent chcąc wyznać grzechy miał
obowiązek zgłosić się do biskupa lub prezbitera wyznaczonego do
tego celu przez biskupa4. Około 220 roku Tertulian uznał, że

Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, święcenia, małżeństwo.
2 J. Krukowski, Sakrament pokuty, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III. 2, Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty, Część II.
Pozostałe akty kultu Bożego, Część III. Miejsca i czasy święte, red. J. Krukowski, Poznań 2011, s. 141-142. A. Tunia, Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim, Lublin 2015, s. 239.
3 J 20,22-23 „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”, [w:] Pismo Święto Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, wyd. 5, Poznań 2000.
4 Z. Janczewski, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego z uwzględnieniem specyfiki warunków polskich, „Prawo
1
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grzesznik po chrzcie może tylko jeden raz skorzystać ze spowiedzi
i to po uciążliwej pokucie, ponieważ w przeciwnym wypadku Kościół zachęcałby wiernych do popełnienia kolejnych grzechów5. Na
przełomie IV i V wieku pokuta za grzechy była nakładana przez
biskupa publicznie, chociaż samo wyznawanie grzechów odbywało
się w sposób sekretny6. Wierny chcąc uzyskać odpuszczenie grzechów musiał zgłosić się do biskupa, który udzielał mu najpierw
upomnienia, aby w ten sposób wzbudzić u grzesznika większe poczucie żalu. Po takim upomnieniu mijał zazwyczaj dłuższy okres
czasu, zanim penitent został przyjęty do stanu grzeszników. Wówczas dopiero mógł rozpocząć długotrwałą i uciążliwą pokutę, po
której otrzymywał odpuszczenie grzechów. Nie było wówczas
jeszcze określonej formuły odpuszczania grzechów. Kapłan, najczęściej w Wigilię Paschalną, a później w Wielki Czwartek, kładł na
grzesznika swoje dłonie i własnymi słowami prosił Boga o przebaczenie mu grzechów7. Po raz pierwszy spowiedź i pokutę objęto
tajemnicą na przełomie VI i VII wieku. Wtedy też powstały księgi
pokutne zawierające katalogi grzechów wraz z pokutami. Pełniły
one swego rodzaju podręczniki dla duszpasterzy8. Już w 1215 roku
na Soborze Laterańskim IV tajemnica spowiedzi została usankcjonowana9. Zarówno Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku (kan.

Kanoniczne” 49 (2006) nr 1-2, s. 172; B. Mokrzycki, Kościół w oczyszczeniu, Warszawa 1986, s.34.
5 Tamże, s. 35.
6 M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999, s. 59.
7 Z. Janczewski, Sprawowanie sakramentu pokuty…, s. 173-174.
8 B. Poschmann, Penitence et onction des malades, Paris 1966, s. 112.
9 Sobór Laterański IV (1215), Obowiązki spowiednika, [w:] Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I Bokwa, Poznań 2007, s. 149: „Kto
odważył się ujawnić odkryty sobie w sądzi spowiedzi grzech, ten według naszego postanowienia nie tylko powinien być złożony z kapłańskiego urzędu, lecz
także wtrącony do surowego klasztoru, aby ustawicznie odbywać pokutę”.
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890 § 1)10, jak i Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku (kan. 984 §
1)11, zawierają normy dotyczące tajemnicy spowiedzi św.
Penitent grzechy swoje wyznaje Bogu, a spowiednik jest tylko
pośrednikiem, czyli poznaje tajemnice sumienia penitenta jako sługa Boży. Stąd spowiednik nie ma żadnych podstaw, aby przekazywać komukolwiek to, co przez penitenta zostaje powierzone samemu Bogu. Dlatego zobowiązany jest on do zachowania bezwzględnej tajemnicy co do tego wszystkiego, o czym dowiedział się
w trakcie spowiedzi św.
Oprócz sprawowania sakramentu pokuty kapłan wykonuje
inne czynności duszpasterskie (rozmowa duszpasterska, kierownictwo duchowe). Istniejące prawo do prywatności wynikające z
kan. 220 Kodeksu Prawa Kanonicznego przejawia się w jednoczesnym respektowaniu prawa do dobrego imienia. Niniejszy artykuł
traktuje o normach prawnych zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku dotyczących tajemnicy spowiedzi św.
1. Kwalifikacje spowiednika
Prawodawca kościelny w kan. 965-986aktualnie obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) określa kwalifikacje,
jakie powinien posiadać szafarz12 sakramentu pokuty. Zgodnie z
kan. 965 KPK może nim być tylko osoba posiadająca święcenia kapłańskie. Sama władza święceń to zbyt mało, aby ważnie i godziwie sprawować ten sakrament. Spowiednik nadto powinien posiadać upoważnienie do spowiadania wiernych, którym udziela rozgrzeszenia13. Upoważnienie to może otrzymać albo z mocy prawa,
albo od kompetentnego przełożonego. Wśród osób posiadających
upoważnienie do spowiadania z mocy prawa na pierwszym miejscu wymieniony jest Biskup Rzymski (Papież), który może spowia10

Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximiiussu digestus, Benedicti Papae XV
auctoritate promulgatus, 27 V 1917, AAS 9 II (1917) 3-521.
11 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983,
AAS 75 II (1983) 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony
przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
12 Szafarz to osoba uprawniona do udzielenia danego sakramentu lub sakramentalium.
13 KPK, kan. 966.
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dać wiernych na całym świecie. Podobną władzę spowiadania mają
kardynałowie oraz biskupi. Ci ostatni jednak mogą mieć władzę do
spowiadania ograniczoną, gdyby sprzeciwił się temu biskup diecezjalny konkretnej diecezji14. Nadto z mocy prawa uprawnienie do
spowiadają posiadają: ordynariusz miejsca, kanonik penitencjarz,
proboszcz oraz ci, którzy go zastępują. Prawo jednak ogranicza
władzę spowiadania tychże osób do własnego terytorium15. Wobec
członków lub innych osób przebywających dniem i nocą w domu
instytutu zakonnego lub stowarzyszenia życia apostolskiego prawo
spowiadania z mocy samego prawa mają przełożeni tych instytucji.
Jeśli natomiast instytut jest klerycki na prawie papieskim, prawo
spowiadania członków takiego instytutu i osób tam dniem i nocą
przebywających posiada ten, kto zgodnie z konstytucją posiada
wykonawczą władzę rządzenia16. Przełożony instytutu zakonnego
lub stowarzyszenia życia apostolskiego może każdemu kapłanowi
udzielić pozwolenia do spowiadania swoich podwładnych lub innych osób, które dniem i nocą przebywają w domu17. Chociaż ordynariusz miejsca może udzielić upoważnienia do spowiadania
wszystkich wiernych to jednak kapłan, który jest członkiem instytutu zakonnego powinien mieć dodatkowo przynajmniej domniemane pozwolenie swego przyłożonego. W przeciwnym wypadku
nie powinien korzystać z takiego upoważnienia udzielonego przez
ordynariusza miejsca18. Każdy kapłan posiadający pozwolenie do
spowiadania, bez względu na to, czy źródłem tego jest posiadany
urząd, czy zezwolenie od kompetentnego przełożonego, posiada
jednocześnie prawo spowiadania wiernych na całym świecie, chyba, że w poszczególnym przypadku sprzeciwiłby się temu ordynariusz miejsca.
Upoważnienie do spowiadania każdy kapłan może utracić
wraz z utratą urzędu, z którym było związane prawo do spowiadania oraz przez odwołanie. Ordynariusz miejsca może z ważnej

KPK, kan. 967 § 1.
KPK, kan. 968 § 1.
16 KPK, kan. 968 § 2.
17 KPK, kan. 969 § 2.
18 KPK, kan. 969 § 1.
14
15
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przyczyny odwołać prezbiterowi pozwolenie do spowiadania. W
przypadku, kiedy takiego odwołania dokonuje ordynariusz miejsca, w którym zostało ono udzielone, prezbiter traci je wszędzie.
Natomiast, kiedy takiego odwołania dokona ordynariusz innego
miejsca, niż to, w którym było ono udzielone, prezbiter traci prawo
do spowiadania jedynie na terytorium ordynariusza miejsca cofającego pozwolenie19. W tym ostatnim przypadku ordynariusz miejsca, który odwołał pozwolenie do spowiadania prezbiterowi winien o tym fakcie powiadomić jego ordynariusza20. W przypadku
odwołania prezbiterowi prawa spowiadania przez wyższego przełożonego instytutu zakonnego, traci on je wobec wszędzie wobec
członków tegoż instytutu. Natomiast gdyby takiego odwołania dokonał inny kompetentny przełożony, prezbiter traci je tylko wobec
jego podwładnych21.
Oprócz powyższych przypadków każdy prezbiter traci prawo
do spowiadania przez ekskardynację lub przez utratę stałego miejsca zamieszkania22.
2. Ochrona tajemnicy spowiedzi w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
Kodeks Prawa Kanonicznego tajemnicę spowiedzi chroni w
różnych aspektach. I tak można wymienić aspekt cywilny (kan.
983-984 KPK), karny (kan. 1388 § 1-2 KPK) oraz procesowy (kan.
1550 § 2, 2° KPK) ochrony tajemnicy spowiedzi św. Zgodnie z kan.
983tajemnica sakramentalna (sacramentale sigillum) jest nienaruszalna. Spowiednikowi zakazane jest dla jakiejkolwiek przyczyny
zdradzenie penitenta słowami lub innymi znakami. „Bezwzględnie
zabrania się spowiednikowi korzystania z wiadomości uzyskanych
w spowiedzi, powodujących uciążliwość dla penitenta, nawet przy
wykluczeniu wszelkiego niebezpieczeństwa wyjawienia” (kan. 984
§ 1 KPK).Obowiązek zachowania sekretu spoczywa natomiast na
tłumaczu, jak również na innych, którzy w jakikolwiek sposób poKPK, kan. 974 § 2.
KPK, kan. 974 § 3.
21 KPK, kan. 974 § 4.
22 KPK, kan. 975.
19
20
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zyskali ze spowiedzi wiadomości o grzechach (kan. 983 § 2 KPK).
Za naruszenie powyższych norm ustawodawca kościelny przewiduje dotkliwe sankcje karne. Spowiednik, który narusza bezpośrednio tajemnicę sakramentalną podlega ekskomunice wiążącej
mocą samego prawa (lataesententiae), która zastrzeżona jest Stolicy
Apostolskiej23. Ten wymiar kary kościelnej przewidziany jest za
najcięższe przestępstwa (np. apostazja24, herezja25, schizma26, znieważenie postaci konsekrowanych27, przymus fizyczny wobec papieża28, rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko szóstemu
przykazaniu dekalogu29, udzielenie święceń biskupich bez zgody
papieża30). Odpowiedzialność karna dotyczy także naruszenia tajemnicy, o której mowa w kan. 983 § 2 KPK, wówczas sprawcą
przestępstwa jest jakakolwiek osoba różna od spowiednika31.
Zgodnie z kan. 1550 KPK osobami, które nie mogą być dopuszczone do składania zeznań, mimo że znają fakty o które sąd
pyta, są duchowni, którzy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy spowiedzi. Zakaz ten jest absolutnyi wynika z obowiązków płynących z urzędu, jakie pełnią duszpasterze32.
Jak wskazują powyższe normy tajemnica spowiedzi chroniona jest przez prawo kanoniczne w różnych aspektach (cywilnym,
KPK, kan. 1388 § 1.
KPK, kan. 1364 § 1; kan. 751. Apostazja to całkowite porzucenie wiary
chrześcijańskiej.
25 Tamże. Herezja to uporczywe - po przyjęciu chrztu - zaprzeczanie jakiejś
prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej.
26 Tamże. Schizma to odmowa uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub
utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo.
27 KPK, kan. 1367.
28 KPK, kan. 1370 § 1.
29 KPK, kan. 1387 § 1 (solicytacja). Do zaistnienia tego przestępstwa konieczne
jest wystąpienie trzech czynników: 1) grzech ciężki przeciwko VI przykazaniu
Bożemu, 2) świadomy i dobrowolny współudział w tym grzechu spowiednika i
penitenta oraz 3) udzielenie rozgrzeszenia. P.M. Gajda, Sankcje karne w Kościele w
świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-pastoralne, Tarnów 2008, s. 144-145.
30 KPK, kan. 1382.
31 KPK, kan. 1388 § 2.
32 Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1167-1168.
23
24

29

karnym i procesowym). Spowiednik z jednej strony jest niezdolny
do składania zeznań w sądzie, a z drugiej strony grozi mu sankcja
karna w przypadku naruszenia tajemnicy. Obowiązek zachowania
tajemnicy obowiązuje również wtedy, gdy kapłan nie udzielił rozgrzeszenia33.
3. Zakaz nagrywania spowiedzi
Problem nagrywania spowiedzi pojawił się wraz z nowymi
możliwościami technicznymi, jakie zaistniały w świecie. Po raz
pierwszy o tej kwestii była mowa jeszcze przed promulgacją nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Już 23 marca 1973 roku Kongregacja Nauki Wiary wydała deklarację w obronie tajemnicy spowiedzi świętej34. Według zawartych w niej przepisów w karę ekskomuniki latae sententiae niezastrzeżonej nikomu popadają wszyscy ci,
którzy z pogardy dla sakramentu pokuty, za pomocą technicznego
urządzenia podsłuchują (rejestrują), spisują i publikują lub rozpowszechniają treści spowiedzi prawdziwej lub pozorowanej. Taką
samą karą zostali objęci wszyscy współpracownicy wymienionych
czynów35. Dzień później Kongregacja Nauki Wiary wyjaśniła, że
sankcję taką zaciągają nie tylko autorzy i wydawcy, jeśli nie wycofają książki z obiegu, ale także rozpowszechniający i propagujący
dzieło36. Promulgowany w 1983 roku nowy Kodeks Prawa Kanonicznego znosił wszystkie ustawy karne, które nie zostały włączone
do niego. Po 1983 roku niektórzy kanoniści interpretując kan. 1388
uznawali to, że w jego treści mieści się też kara za podsłuchiwanie,
nagrywanie i rozpowszechnianie spowiedzi. Inni natomiast uważali, że w tym względzie należy zachować przepisy deklaracji Kon-

E. Przekop, Przewodnik duszpasterski według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn
1990, s. 89-90; P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, Komentarz do
Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 3, Księga III. Nauczycielskie zadanie Kościoła. Księga
IV. Uświęcające zadanie Kościoła, Lublin 1986, s. 164.
34 AAS 65 (1973) 678.
35 Tamże.
36 „L’Osservatore Romano” A. CXIII, n. 69 (25.03.1973), s. 1.
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gregacji Nauki Wiary z 1973 r, a jeszcze inni twierdzili, że potrzeba
nowej regulacji w tej kwestii37.
Stąd 23 września 1988 roku Kongregacja Doktryny Wiary wydała dekret ogólny o ekskomunice latae sententiae dla osób, które
nagrywają (podsłuchują) spowiedź lub rozpowszechniają jej treści
w środkach masowego przekazu38. Dekret ogólny zgodnie z kan. 29
KPK ma rangę ustawy, a więc wyższą, niż wydana w 1973 roku
deklaracja39. W omawianej kwestii przepisy wspomnianego dekretu ogólnego zmieniły karę wobec współpracowników podsłuchiwania spowiedzi odnosząc się do kan. 1329 § 2 KPK. Zgodnie z tym
kanonem tylko współsprawca konieczny podlega takiej samej karze, jak sprawcy; pozostali podlegają karze nieobligatoryjnej, nieokreślonej40.
Wreszcie w 2010 roku Kongregacja Doktryny Wiary wydała
Normae De grevioribus delictis, w których zawarte są przepisy związane z przestępstwami w Kościele. W dokumencie tym przestępstwo nagrywania (podsłuchiwania) i rozpowszechniania ze złośliwością w środkach masowego przekazu treści spowiedzi prawdziwej lub fikcyjnej zarezerwowane zostało kompetencji Kongregacji. Oprócz normy dokument ten zawiera sankcję za to przestępstwo. Jest nią kara odpowiednia do ciężkości przestępstwa, a jeśli
przestępcą jest duchowny może być ukarany nawet depozycją
(utratą niektórych uprawnień, np. zakazem spowiadania) lub dymisją (wydaleniem ze stanu kapłańskiego). W omawianym dokumencie prawodawca kościelny w uznaniu przestępstwa podsłuchiwania spowiedzi uznał za stosowne wziąć pod uwagę motyw
działania przestępcy, o czym nie było mowy w poprzednich dokumentach41. Istotne bowiem jest to, czy przestępca podsłuchiwał
(nagrywał) treści wyjawione na spowiedzi ze złośliwością. Chociaż
M. Wróbel, Przestępstwo podsłuchiwania (nagrywania) spowiedzi oraz rozpowszechnianie jej treści w „środkach społecznego przekazu w świetle prawodawstwa Kościoła katolickiego, „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) nr 3-4, s. 287-304.
38 AAS 80 (1988) 1367.
39 Tamże.
40 Tamże.
41 http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a63/Anamnesis63-2-3astr.5163.pdf (dostęp: 04.05.2016).
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mogłoby się wydawać, że w najnowszych przepisach kościelnych
dotyczących omawianej kwestii prawodawca łagodniej traktuje
przestępcę rezygnując z kary latae sententiae, to jednak aktualne
normy dają możliwość sprawiedliwego zbadania, a następnie osądzenia sprawców tego niegodnego czynu42.
Zakończenie
Kościół w swym nauczaniu i prawie szczegółowo określa
różne kwestie związane ze spowiedzią sakramentalną: począwszy
od terminologii, znaczenia sakramentu pokuty, warunków do
ważnego i godziwego sprawowania tego sakramentu, a skończywszy na ochronie spowiedzi sakramentalnej43. Z naruszeniem tajemnicy spowiedzi wiąże się najsurowsza kara kościelna, czyli ekskomunika nakładana w momencie popełnienia przestępstwa44. Ustawodawca kościelny stosując taki wymiar kary wobec spowiednika
kieruje się naturą samego przestępstwa i troską o wyeliminowanie
tego typu nadużyć, które godzą w dobre imię ochrzczonego, jego
wolność i prawo do prywatności oraz dobrego imienia.
Obowiązek zachowania tajemnicy co do wiedzy pozyskanej z
sakramentu pokuty należy do jednych z najstarszych środków
ochrony prywatności. Doniosłość tej kwestii sprawiła, że tajemnica
spowiedzi uszanowana została również w polskim prawie, choć
termin „spowiedź” nie został zdefiniowany w przepisach państwowych. Przepisy prawa świeckiego zabraniają w postępowaniu
karnym45 i administracyjnym46 przesłuchiwania duchownego co do

Tamże.
Np. Catechismus Catholicae Ecclesiae, Editio Tipica, Città del Vaticano 1992.
Tekst polski: Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 1440-1470; Jan Paweł
II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła, 2.12.1984, AAS 77 (1985), s. 185-275.
44 J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, część szczególna, Warszawa 2003, s. 127-134.
45 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr
89 poz. 555 ze zm.), art. 178 pkt 2: „Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: (…)
duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi”. M. Tomkiewicz, „Tajemnica spowiedzi” i „tajemnica duszpasterska”, „Prokuratura i Prawo” 2012,
nr 2, s. 50-64; M. Wielec, Naruszenie zakazu dowodowego tajemnicy spowiedzi w prawie
karnym (materialnym i proceduralnym), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s.
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faktów objętych tajemnicą spowiedzi, natomiast w postępowaniu
cywilnym47 duchownemu przysługuje prawo odmowy zeznań co
do faktów powierzonych mu na spowiedzi. Respektowanie prawa
kanonicznego, czyli prawa wewnętrznego Kościoła katolickiego,
przez ustawodawcę polskiego w zakresie tajemnicy spowiedzi sakramentalnej, wynika z Konstytucji RP, a dokładnie z art. 25 ust. 3
(zasada niezależności, autonomii i wzajemnego poszanowania Państwa wobec Kościołów i innych związków wyznaniowych) i art. 53
ust. 1 (zasada poszanowania wolności sumienia i religii obywateli
będących jednocześnie wiernymi danej wspólnoty religijnej)48.
Jan Paweł II nauczał: „Nasz Pan Jezus Chrystus zechciał, aby
człowiek wyznawał swe grzechy przed szafarzem Kościoła i tym
samym ustanowił absolutny zakaz przekazywania treści spowiedzi
jakiemukolwiek człowiekowi, jakiejkolwiek władzy ziemskiej i w
jakiejkolwiek sytuacji (…) Kapłanowi, który przyjmuje spowiedź
sakramentalną, zakazuje się, bez żadnych wyjątków, ujawniać tożsamości penitenta i jego win. Gdy chodzi o grzechy ciężkie, kapłan
nie może o nich wspominać nawet w sposób ogólny. W przypadku
grzechów powszednich nie wolno mu absolutnie wyjawiać ich rodzaju, a tym bardziej mówić o konkretnym czynie”49.

111-123; T. Rakoczy, Ochrona tajemnicy spowiedzi. Zakaz wyjawiania okoliczności uciążliwych dla penitenta, „Annales Canonici” 2011, nr 7, s. 133-147.
46 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 82: „Świadkami nie mogą być: (…) duchowni co
do faktów objętych tajemnicą spowiedzi”. Normy dotyczące ochrony tajemnicy
spowiedzi znajdują się także w innych dziedzinach prawa procesowego, np. w
ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz.
82 ze zm.), art. 43: „Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: (...) duchownego
co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi”.
47 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z
2014 r., poz. 101 ze zm.), art. 261 § 2: „(…) Duchowny może odmówić zeznań co
do faktów powierzonych mu na spowiedzi”.
48 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z
1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
49 Jan Paweł II, Przemówienie do członków Penitenciarii Apostolskiej. Tajemnica
spowiedzi świętej, Rzym 12.03.1994, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol. 1994, nr 5
(163) s. 21-22.
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Obowiązująca duchownego katolickiego tajemnica spowiedzi
wynika zarówno z prawa pozytywnego, jak i naturalnego, stąd
obowiązuje ona duchownego do końca jego życia. Tajemnicy sakramentalna stoi na straży nie tylko penitenta, ale i samego sakramentu pokuty, stąd zdrady tajemnicy spowiedzi nie może nic
usprawiedliwić.
Streszczenie
Wyznanie grzechów w sakramencie pokuty jest chronione
największą tajemnicą, do której zobowiązany jest spowiednik, tłumacz, a nawet osoba, która przypadkowo usłyszała treść spowiedzi. Tajemnica ta obejmuje zarówno treść spowiedzi, ale także tożsamość penitenta oraz fakt, czy zostało udzielone rozgrzeszenie,
czy też nie. Prawodawca kościelny za zdradę tajemnicy spowiedzi
największą karę nakłada na spowiednika (kara ekskomuniki lataesententiaezastrzeżonej Stolicy Apostolskiej). Inni zdradzający tę
tajemnicę powinni być ukarani sprawiedliwą karą. Spowiednicy do
ważnego sprawowania sakramentu pokuty muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, oprócz święceń kapłańskich konieczne jest
odpowiednie upoważnienie. Tajemnica spowiedzi chroniona jest
nie tylko przez prawodawcę kościelnego, ale też polskiego - w postępowaniu karnym, administracyjnym i cywilnym.
Ssummary
Protection of seal of confessional in canon law
Confession of sins in the sacrament of penance is protected by
the greatest secrecy, which obliges to confessor, translator, and
even a person who overheard the content of the confession. The
secrecy includes not only the content of the confession, but also the
identity of the penitent and the fact if the absolution was granted or
not. Church legislator for betraying the seal of confession imposes
on confessor the largest penalty (the penalty of excommunication
lataesententiae reserved to the Holy See). Just punishment should be
given for others who betrayed this secret. For valid celebration of
the sacrament of penance confessors must have appropriate qualifications, except ordination the appropriate authorization is necessary. The seal of confession is protected not only by the Church leg34

islator but also by Polish lawmaker – in criminal, administrative
and civil procedure.
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Piotr Chmiel

Wolność ustrojowa drogą ku gospodarce rynkowej
Wstęp
Podejmując rozważanie na temat rozwoju gospodarki rynkowej, którego podstawą jest właściwie pojęty i rozumiany ustrój
demokratyczny należy wpierw przybliżyć samo pojęcie zarówno
demokracji jak i gospodarki rynkowej. Otóż termin demokracja – jak
podają różne słowniki - wywodzi się od dwóch wyrazów greckich dḗmos – co znaczy ‘lud’ oraz krátos - czyli ‘władza’. Możemy więc
powiedzieć, że termin demokracja oznacza konkretnie, dosłownie
‘rządy ludu’. Termin ten w ciągu wieków przechodził swoje przeobrażenia1. Stawiano na jego treść różne elementy w zależności o
epoki czasu. Obecnie termin demokracja jest używany w czterech
znaczeniach. Otóż – po pierwsze - terminem demokracji określa się
władzę ludu, narodu, społeczeństwa. Termin ten zazwyczaj używany jest także dla określenia formy ustroju politycznego państwa,
w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy
i przyznaje się im prawa i wolności polityczne gwarantujące sprawowanie tej władzy. Ponadto w nauce określeniem tym oznacza się
synonim samych praw i wolności politycznych, których podstawą
jest równość obywateli wobec prawa oraz równość ich szans i możliwości. W nomenklaturze zaś współczesnej pojęciem tym określa
się ustrój społeczno-gospodarczy zapewniający powszechny i równy udział obywateli we własności i zarządzaniu narodowym majątkiem produkcyjnym, dostęp do dóbr kultury, oświaty i ochrony
zdrowia. Ten rodzaj demokracji określany jest jako demokracja społeczna i ekonomiczna, na której znaczenie kładą nacisk różne odmiany ruchów i ideologii lewicowych, np. socjalistyczne. Wyróżnić
można jeszcze kryterium zakresu udziału obywateli w wykonywa-

Zob. S. Zyborowicz, W poszukiwaniu modelu demokratycznego, Wydawnictwo
Adam Marszałek Toruń 2009
1
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niu władzy. W tym przypadku rozróżnia się demokrację pośrednią
i demokrację bezpośrednią2.
Oczywiście w zależności o profesji zawodowej, politycznej,
społecznej, gospodarczej termin demokracja bywa niekiedy w dość
charakterystyczny sposób interpretowany. Jego znaczenie i rola
bywają też nadużywane, głównie przez politycznych konkurentów. Można nawet spotkać się z tezą, że termin ten w jakimś stopniu się zdewaluował. Nie zawsze z szacunkiem i pełną odpowiedzialnością jest używany3.
Z kolei drugi termin naszego rozważania określany jako gospodarka rynkowa, rozumiany jest jako system gospodarczy, w którym alokacja zasobów czynników wytwórczych (pracy, ziemi i kapitału) pomiędzy alternatywne możliwości ich wykorzystania
(dziedziny wytwarzania, konkretne produkty), a także podział wytworzonych produktów pomiędzy poszczególne jednostki dokonuje się głównie za pośrednictwem rynku, przy niewielkim wpływie
państwa. W polskiej rzeczywistości pojęcie to nie jest odległe w
czasie, gdy zaczęło powszechnie być używane i znalazło swoje
miejsce w praktyce. Jest to przede wszystkim czas przemian społeczno-politycznych jaki dokonał się w latach ’90 ubiegłego stulecia. Jest rzeczą oczywistą, że termin ten funkcjonował w wielu krajach, i stanowił punkt odniesienia w gospodarce. Z tej racji, że rzeczywistość wolnego rynku to rzeczywistość ostatnich dziesięcioleci,
stąd pojęcie to przechodzi swoją ewolucję, nadaje się temu pojęciu
określone treści, znaczenie. Najczęściej termin ten funkcjonuje w
przestrzeni ekonomicznej, gospodarczej. Zapewne potrzeba będzie
jeszcze wiele czasu, by termin ten stał się w pełni dla każdego w
sposób właściwy rozumiany4. Niemnej jednak należy zauważyć, że
coraz częściej większy procent społeczeństw komunikuje swoje
sprawy gospodarcze we właściwy i poprawny sposób.

A. Zybertowicz, Demokracja jako fasada: przypadek III RP, [w:] E. Mokrzycki,
A. Rychard, A. Zybertowicz (red.). Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej
demokracji, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 173-214.
3 Tamże
4 W. Kymlicka., Współczesna filozofia polityczna, przeł. A. Pawelec, Społeczny
Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1998.
2
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1. Ustrój demokratyczny warunkiem zdrowej gospodarki
W historii myśli politycznej i gospodarczej funkcjonuje wiele
różnych systemów, które jedne z nich się rozwinęły zaś inne przeszły do lamusa. W literaturze można spotkać wiele opinii na temat
ustrojów państwa. W zależności o danego autora, jego poglądów
spotkamy bardziej czy mniej pozytywne opinie odnoszące się do
ustroju demokratycznego. Z drugiej strony w obiegowej opinii kursuje stwierdzenie, że jak dotąd nie wypracowano lepszego systemu
ponad system czy ustrój demokratyczny. Dokonując globalnej oceny zauważa się, że w świecie istnieją inne poza demokratyczne systemy, które spełniają oczekiwania danej ludności. Trudno w tym
miejscu polemizować z opiniami dotyczącymi oceny poszczególnych ustrojów państwowych. Generalnie twierdzi się, że ustrój socjalistyczny był i jest tym system – przynajmniej w niektórych jeszcze państwach on istnieje – który jest najbardziej krzywdzącym,
niesprawiedliwym, i pozbawiającym człowieka jego godności5.
Powracając do tematu podjętego w tekście a dotyczącego
związku gospodarki rynkowej z ustrojem demokratycznym należy
zauważyć, że obie rzeczywistości żyją w pewnej określonej symbiozie. Ponadto należy podkreślić, że każda gospodarka niezależnie od swego rodzaju i charakteru stawia określone wymogi warunkujące jej właściwe funkcjonowanie i rozwój. Historia myśli gospodarczej jasno ukazuje, że systemy polityczne i wciąż odgrywają
istotną rolę w należytym kształtowaniu się gospodarki. Współczesna demokracja jest odmianą tak zwanej demokracji wolnorynkowej6. W praktyce społecznej oznacza to gwarantowanie wszystkim
obywatelom równych szans w korzystaniu ze stworzonych przez
państwo i jego gospodarkę możliwości. Demokracja jest, więc
obecna w gospodarce nie tylko polskiej, ale w bardzo wielu krajach
Europy i świata. Ludzie mają z założenia współdecydujący głos w
swoim miejscu pracy, podejmują wspólne decyzje. Zgodnie z tokiem myślenia o decyzyjności pracowników danego przedsiębiorM. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja. Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1997.
E. Mokrzycki, Demokracja „negocjacyjna”, [w:] E. Mokrzycki, A. Rychard, A.
Zybertowicz (red.), Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji, IFiS
PAN, Warszawa 2002, s. 129-146
5
6
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stwa w demokracji kapitał musi, oczywiście do pewnego stopnia,
dzielić władzę gospodarczą z klasą pracującą. Oczywiście można
stawiać pytanie, czy to jest teoretyczne założenie, czy to jest fakt,
rzeczywistość. Wydaje się, że odpowiedzi nie będą jednoznaczne7.
Biorąc pod uwagę polską rzeczywistość wiemy, że zmiany lat
’90 wykreowały nowe kierunki myślenia i działania nie tylko w
życiu politycznym czy społecznym, ale przede wszystkim gospodarczym. Fakt ten doprowadził w wielu zakładach pracy do nowej
jakości myślenia i funkcjonowania przedsiębiorstw. Ten stan rzeczy
zapoczątkował nową epokę w gospodarce. Zaczęto do głosu, decyzji dopuszczać pracowników, którzy na większą bądź mniejszą skalę mieli prawo, możliwość np. wykupu akcji w swojej firmie. Rozpoczęła się więc nowa era symbiozy pracodawcy z pracownikami. I
forma ta do dziś jest tą formą, która polega na współdecydowaniu
o polityce przedsiębiorstwa i należy ją uznać za ważny krok w kierunku demokratycznego przekształcania gospodarki i społeczeństwa. Tego rodzaju gwarancja podejmowania przez pracowników
decyzji lub wpływania na nie jest konieczna dla demokratyzacji
życia z wielu powodów. Głównie z tego powodu, że chroni w ten
sposób prawa pracownicze, pozwala nadzorować przedsiębiorstwo
i jego inwestycje, przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa pracy
ze względu na gwarantowaną możliwość szkoleń oraz służy poprawie warunków pracy8.
Szeregowi pracownicy przedsiębiorstw dążą więc do uzyskania w państwie demokratycznym tak zwanej demokracji gospodarczej. Warto w tym miejscu przywołać dwóch znanych polityków
Arend Lijphart9 oraz Gerhard Lehmbruch10 powołali do istnienia
K. Trzciński, Obywatelstwo w Europie: z dziejów idei i instytucji, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
8 A. Zwoliński, Dylematy demokracji. Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
9 Arend d' Angremond Lijphart (urodzony 17 sierpnia 1936, Apeldoorn,
Holandia) jest politologiem specjalizującym się w polityce, wyborach i
porównawczych systemów głosowania, instytucji demokratycznych i etniczności
i polityki. Otrzymał tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie Yale w
1963 roku, po studiach w Principia College jakie odbył w latach 1955 do 1958.
Obecnie jest emerytowanym profesorem politologii na Uniwersytecie
Kalifornijskim w San Diego. Większość swojego życia zawodowego spędził w
7
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zwrot: demokracja oparta na współdecydowaniu11. Poza tym termin współdecydowanie w systemie demokratycznym nabrał już
specjalnego znaczenia w naukach politycznych. Po raz pierwszy
tego terminu użył Johaness Althusius w swoim dziele „Politica
Methodice” Digesta w 1603 roku. „Consociatio”, czyli współdecydowanie o wszystkim, co dotyczy państwa, pojawiło się tak wcześnie
w historii myśli politycznej. Oznacza to, że idea demokratyzacji
życia politycznego była największym marzeniem również dawnego
świata. Bezsprzecznie była ona traktowana jako kolejna fantazja
utopistów, ale można by rzecz zawierała antycypację ustroju najbardziej sprawiedliwego12. Już z tego krótkiego przywołania historii widzimy, że demokracja to przestrzeń, która od wieków funkcjonowała, chociaż nie do końca była zwerbalizowana, nie była w
powszechnym użytku takim jakie to ma miejsce w obecnych czasach. Jest to pojęcie, które kształtowało się w swej formie i treści nie
tylko na odcinku życia gospodarczego, ale przede wszystkim politycznego.
Warto zatem jasno podkreślić, że demokracja jest wówczas,
gdy państwo spełnia następujące kryteria, to znaczy gwarantuje
swoim obywatelom prawa polityczne, jak na przykład prawo
udziału w wolnych wyborach opartych na współzawodnictwie
oraz wolności obywatelskich, takich jak wolność wypowiedzi i
zrzeszania się.
Jeśli chodzi o polską rzeczywistość kwestia ta podobnie jak i
gospodarka rynkowa należą do tych pojęć i realiów, które weszły
w życie, w latach ’90 ubiegłego stulecia. Zapewne potrzeba jest czasu, aby znalazła pełne zrozumienie w społeczeństwie, szacunek i
właściwe rozumienie.

Stanach Zjednoczonych i jest obywatelem amerykańskim. Posiada podwójne
obywatelstwo : amerykański i holenderskie.
10 Gerhard Lehmbruch (urodzony 15 kwietnia 1928 roku w Królewcu,
Niemcy) jest członkiem Uniwersytetu w Konstancji. Wybitny badacz liberalnego
korporacjonizmu
11 Społeczno–ekonomiczne badania procesów decyzyjnych, Instytut Organizacji i
Kierowania PAN, Warszawa 1975.
12 Tamże

41

2. Gospodarka rynkowa wołaniem o demokrację
Sprawa gospodarki to zintegrowana część życia społecznego
obywateli. Trudno sobie wyobrazić życia bez gospodarki i to zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym. Każdy człowiek prowadzi swoją gospodarkę, albo dobrami materialnymi, albo
czasem czy innymi zasobami. Dość często gospodarka kojarzy się
nam z zarządzaniem. Owszem, są to pojęcia i działania ze sobą ściśle powiązane. I tak jak w przypadku ustrojów politycznych, mówiliśmy o ich wielości, różnorodności, tak rzecz się ma i z gospodarką. W literaturze przedmiotu spotkamy różnego rodzaju, odmiany gospodarki. W naszym rozważaniu bierzemy pod uwagę
fakt gospodarki rynkowej13.
Gospodarka rynkowa stanowi specyficzną odmianę porządku
gospodarczego, który pomimo, iż jest przeciwieństwem porządku
kolektywistycznego, zawiera w sobie elementy planowania i nakazów. Jest to rodzaj gospodarki, gdzie działalność prowadzona
przez podmioty gospodarcze, odbywa się bez interwencjonizmu
państwowego. Podmioty gospodarcze, wyznaczające cele, sposoby
ich realizacji, odgrywają zasadniczą rolę w jej kształtowaniu. Gospodarka rynkowa oznacza sytuację, w której mechanizm wolnych
cen rynkowych zmienia się zależnie od istniejącego popytu i podaży14. Jej ogólną zasadą jest wolność konkurencji15. Możemy więc
powiedzieć, że gospodarka rynkowa to system gospodarczy, gdzie
synchronizacja działalności indywidualnych podmiotów odbywa
się na rynku16. W przestrzeni tej istotnym pozostaje słowo, które
hermetycznie związane jest również z demokracją. Słowo stanowi
płaszczyznę wzajemnego porozumienia dla obu rzeczywistości.
Na początku XXI wieku niemal wszystkie kraje na świecie
określają się jako demokratyczne, istnieją jednak między nimi
L. Garlicki., Komentarz do art. 20, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
Komentarz, red. L. Garlicki, t. IV, Warszawa 2005.
14 M. Nasiłowski., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996, s. 21
15 Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w
Polsce pod red. Elżbiety Mączyńskiej i Piotra Pysza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 65
16 M. Rekowski, Mikroekonomia, WROKOPA, Poznań 2009, s. 36
13
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ogromne różnice w rozwoju gospodarczym i jakości życia obywateli. W XIX wieku żadnego państwa nie mogliśmy nazwać demokratycznym w dzisiejszym rozumieniu, lecz postęp gospodarczy w
krajach objętych rewolucją przemysłową był niesłychanie szybki17.
Systemy polityczne i ekonomiczne często przenikają się tak
dalece, że demokracja bywa utożsamiana z systemem rynkowym,
ponieważ głosowanie za określonym programem politycznym
przypomina wybór dóbr przez konsumentów. Takie podejście proponuje teoria wyboru publicznego: ludzie na rynku kierują się
przede wszystkim egoizmem oraz dbałością o własne interesy. W
procesie politycznym mamy do czynienia z tą samą naturą ludzką
– selekcja programu politycznego i oddanie głosu przypomina
kupno komputera czy samochodu, dlatego wyborcy głosują na
kandydatów, którzy w najbardziej przekonujący sposób obiecują
zaspokoić ich potrzeby i spełnić życzenia18.
Warto przypomnieć, że społeczna gospodarka rynkowa, rozwinęła się w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej i w założeniu stanowi połączenie gospodarki rynkowej i dużego zabezpieczenia socjalnego pracowników19. Według tej koncepcji polityka gospodarcza powinna służyć realizacji celów o charakterze ogólnospołecznym oraz zagwarantować zabezpieczenia socjalne, tak aby
zmniejszyć ryzyko utraty środków do życia przez obywateli. Bezpośrednim celem społecznej gospodarki rynkowej jest zapewnienie
pełnego zatrudnienia, wspieranie regionalnej mobilności siły roboczej (walka z bezrobociem strukturalnym), ochrona pracy przez re17 S. G. Kozłowski, Systemy ekonomiczne, analiza porównawcza, Wyd. UMCS,
Lublin 1998
18 Por. W. Szewczak, Istota i mechanizmy funkcjonowania demokracji ad hoc. „Studia Socjologiczne” 2010, 197: 11-29.
19 Przyjmuje się niemal powszechnie, że autorem tego określenia jest Alfred
Müller-Armack (profesor ekonomii na Uniwersytecie w Münsterze). W grudniu
1946 r. Alfred Mueller-Armack opublikował pracę Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft[ czyli „Kierowanie gospodarką a gospodarka rynkowa”, w której do
określenia optymalnego modelu społeczno-gospodarczego posłużył się sformułowaniem freie oder soziale Marktwirtschaft („wolna, czyli społeczna gospodarka
rynkowa”). W pracy tej wyróżnił trzy porządki polityczno-gospodarcze: liberalna gospodarka rynkowa, centralnie kierowana gospodarka planowa, oraz kształtowana, socjalna gospodarka rynkowa (społeczna gospodarka rynkowa).
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gulacje stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem, poprawa na rzecz sprawiedliwego podziału dochodu narodowego,
przy jednoczesnej dbałości o wzrost wydajności w gospodarce20.
Jednymi z wielu instrumentów, jakim posługuje się państwo
w tej gospodarce są: ustalanie płacy minimalnej, stosunkowo wysokich podatków przy zapewnieniu całościowej ochrony socjalnej
(ubezpieczenie społeczne, zwrot kosztów leczenia itd.), niskich cen
na artykuły pierwszej potrzeby (polityka subwencji wobec producenta), wspieranie kupowania przez pracowników udziałów w
przedsiębiorstwach, w których pracują, a także rozwijanie szkolnictwa publicznego na wysokim poziomie. Jak to często ujmują zwolennicy społecznej gospodarki rynkowej, celem jest to, aby „na bazie gospodarki konkurencyjnej powiązać wolną inicjatywę z – zabezpieczonym już przez osiągnięcie gospodarki rynkowej – postępem socjalnym”. Zasady społecznej gospodarki rynkowej zapisane
są w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie czytamy:
„Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności
gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i
współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”21.
Podstawowe podmioty gospodarcze: przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe działają w gospodarce rynkowej samodzielnie
i kierują się zasadą samofinansowania, występują na rynku w roli
sprzedawców jak i nabywców, dobrowolne umowy są zawierane
między nimi przy użyciu pieniądza według cen kształtujących się
na ogół swobodnie na rynku. Ceny dóbr konsumpcyjnych oraz ceny czynników produkcji ustala się zwykle na poziomie równoważącym popyt z podażą. Zalety gospodarki rynkowej: - tendencje do
racjonalnego wykorzystania zasobów gospodarczych, - efektywny
system motywacji, - duża innowacyjność gospodarki, - dyscyplina
finansowa przedsiębiorstw, - tendencja do samodzielnego ustalania
T. T. Kaczmarek., Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa, Difin,
Warszawa 2004.
21 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona
przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród
w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
20
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się ceny rynkowej, - duża elastyczność gospodarki, - dobre zaopatrzenie sklepów. W Polsce prace nad koncepcją zmiany systemu
gospodarczego. zostały podjęte w II połowie 1989 roku. Głównym
problemem był proces transformacji – to jest przejścia od struktur
gospodarki planowej- do systemu rynkowego. W grudniu 1989 roku sejm przyjął przedstawiony przez L. Balcerowicza (wicepremiera i ministra finansów w kolejnych rządach IX 1989–XII 1991) pakiet 10 ustaw, zwany planem Balcerowicza. Podstawą były dwa
cele strategiczne: zwalczanie hiperinflacji i budowa rynkowego systemu gospodarczego22. W odniesieniu do pierwszego celu zastosowano tzw. terapię szokową: zlikwidowano lub ograniczono dotacje budżetowe (w efekcie nastąpił kilkakrotny wzrost cen, ograniczono przyrost podaży pieniądza, m.in. przez silną kontrolę płac w
sektorze uspołecznionym. (podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń; zmiany w zasadach wzrostu płac, emerytur i rent,
wpływające na ich mniejszy wzrost) oraz znaczne podwyższenie
oprocentowania kredytów. Nowy system gospodarczy odkrył olbrzymie możliwości i siły rozwoju przedsiębiorczości i indywidualnej inicjatywy gospodarczej oraz chęć dążenia przez jednostki do
samodzielnej poprawy sytuacji materialnej bez oglądania się na
państwo23.
W gospodarce rynkowej nasze umiejscowienie w systemie zależy od własnej pracy. Gospodarka rynkowa nie jest całkowicie pozbawiona wad i trudno niektórym jednostkom biernym, przyzwyczajonym do podporządkowania się “planowaniu” dostosować się
do ostrych reguł gospodarki rynkowej wymagającej działania i
konsekwencji ,a także elastyczności.
3. Wolność słowa w rzeczywistości gospodarczej
Słowo jest tą wartością, która stanowi fundamentalne znaczenie dla komunikacji międzyludzkiej. Mając na uwadze szerokie
spektrum wspólnej działalności między osobami, instytucjami czy
22 Por. P. Pysz., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki
gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
23 G. Bywalec, Dylematy decentralizacji we współczesnym świecie, „Gospodarka
Narodowa” nr 11-12/2012, s. 123 – 145.
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w ogólne podmiotami, nie trudno jest wyobrazić sobie, jak wielką
rolę odgrywa słowo, zarówno mówione, pisane, czy wyrażane
symbolem. Jest ono tą wartością, która buduje i rozwija nie tylko
relacje międzyludzkie, ale jest warunkiem rozwoju wielu innych
obszarów ludzkiego życia, w tym gospodarczego. Zarówno demokracja jak i gospodarka oparte są na budulcu czyli słowie, które jest
gwarantem ich funkcjonowania i rozwoju24.
Gospodarka zrównoważonego dobrobytu opiera się na takich
podstawowych wartościach, które decydują o udanych związkach:
budowanie zaufania, docenianie, współpraca, solidarność i dzielenie się. Według aktualnego naukowego rozpoznania, to właśnie
udane związki są tym, co ludzi uszczęśliwia najbardziej i motywuje
najmocniej. Bywa niejednokrotnie, że dziś sukces gospodarczy jest
uwarunkowany wartością konkretnego słowa. Można więc powiedzieć, że słowo stanowi istotny element ludzkiego sukcesu gospodarczego25. Wszelkie negocjacje, dyplomacja gospodarcza, rozmowy, transfery oparte są na odpowiednio dobranych słowach. To
dzięki wolności słowa, możemy podejmować wielorakie działania,
w tym także gospodarcze. W jednym przypadku słowo może przyczynić się do szerokie i wieloaspektowego rozwoju, ale innym razem słowo może „zabić” daną inicjatywę, zniszczyć to, co zostało
przez szereg lat budowane26.
Słowo ma szczególne znaczenie dziś nie tylko w branży nowych technologii, gdzie właściwe projektowanie produktu zapewniające jego funkcjonalność, wygląd, styl i użyteczność nierzadko
decydują o „być, czy nie być” danego przedsiębiorstwa, ale w wielu innych formach komunikowania i branżach. W publikacjach
można spotkać różne też odniesienia słowa do polityki gospodarczej. Jesteśmy co pewien czas świadkami, szczególnie w okresie
wyborczym, jak politycy słodkimi słowami raczą wyborców o m.in.
założeniach gospodarczych. Potrzeba codziennej rzeczywistości do

24 J. Puzynina, Słowo - wartość – kultura, Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997
25 E. Grzelak, D. Czajkowska, System wartości, „Kierowanie Szkołą”, 2002, nr 2, s. 6-8
26 P. Pysz., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki
gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

46

zweryfikowania tej gamy obietnic, i przekonać się, że wypowiedzieć słowo jest dość łatwo, zaś z realizacją jego treści bywa gorzej.
Gospodarka – możemy śmiało powiedzieć – w znacznej mierze opiera się na słowie. To od jego treści, jakości, sensu, zawartości
merytorycznej, powagi i odpowiedzialności wypowiadającego zależeć będzie, czy słowo dane bądź słowa będą miały sens i w jakim
stopniu odnosić się będą względem nas. Jeżeli więc coraz trudniej
przychodzi nam docenić wartość słowa, to być może dlatego, że
mało w nas jest odpowiedzialności, refleksji, zadumy nad jego sensem i znaczeniem. Im większy płynie słowopotok i lawina słów i
słówek, tym łatwiej i szybciej zgubić wartość pojedynczego.
Zakończenie
Po tym krótkim rozważaniu możemy powiedzieć, że ustrój
demokratyczny jest podstawą rozwoju gospodarki rynkowej przy
zastosowaniu w sposób odpowiedzialny stosownych słów i w odpowiedniej formie. Bowiem warto pamiętać, że słowa potrafią do
nas też wrócić. Co bowiem zasiejemy, to także i zbierzemy. Gospodarka słowem to ważny odcinek codziennego życia, to sukces lub
nasza porażka.
Streszczenie
Konkretne rozwiązania ustrojowe społecznej gospodarki rynkowej różnią się w szczegółach w poszczególnych krajach, zależnie
od tradycji, warunków wewnętrznych i sytuacji międzynarodowej.
W pewnym stopniu zmieniają się też w odpowiednim czasie. Konkretne rozwiązania ustrojowe społecznej gospodarki rynkowej zostały wypracowane i wprowadzane częściowo do praktyki już w
okresie międzywojennym, głównie w Szwecji, a w pewnym stopniu także w Polsce. Po wojnie najpełniej rozwinięto je i zrealizowano w Niemieckiej Republice Federalnej. Społeczna gospodarka
rynkowa jest ustrojem, w którym przez aktywizację zawodową i
gospodarczą społeczeństwa zapewnia się wzrost gospodarczy,
rozwój społeczny i zabezpieczenia socjalne. Prawidłowe rozwiązanie zagadnień społecznych i socjalnych, zintegrowane z całością
procesów gospodarczych w kraju, pobudza gospodarkę do szybkiego wzrostu, a kraj do rozwoju społecznego. Racjonalna polityka
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gospodarcza państwa przekłada wzrost gospodarczy na wzrost
ogólnego dobrobytu i jakości życia społeczeństwa. W XXI wieku
jest to regulowana przez państwo, zrównoważona i ekologiczna
gospodarka rynkowa, służąca trwałemu rozwojowi całego społeczeństwa. W całym tym procesie i związku pomiędzy rynkiem i
demokracją wielkie znaczenie odgrywa słowo. Jego rola jest nie
zawsze doceniona. Potrzeba więc nowej i pogłębionej refleksji nad
tym co, jak, kiedy i do kogo mówimy.
Słowa kluczowe: demokracja, wolny rynek, słowo, gospodarka, ustrój
Summary
Specific solutions systemic social market economy vary in detail-rag in different countries, depending on tradition, conditions
and internal situation of me-international. To some extent also
change the appropriate time. Specific dis-binding political system
of social market economy have been developed and put into practice partly in the interwar period, mainly in Sweden, and to some
extent also in Poland. After the war, most fully developed and implemented them in the German Federal Re-audience. The social
market economy is a political system in which the activation of professional and economic society provides economic growth, social
development and social security. The correct solution of social issues and social integrated with the overall economic processes in
the country, stimulates the economy for rapid growth, and the
country for social development. Rational economic policy of the
state economic growth translates to an increase in general wellbeing and quality of life of society. In the twenty-first century is
regulated by the state, sustainable and ecological market economy,
serving the sustainable development of the whole society.
Throughout this process, and the relationship between the market
and democracy plays a very important word. His role is not always
appreciated. What's needed is a new and deeper reflection on what,
how, when and to whom we speak.
Keyword: democracy, free market, word, economy, political
system
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ks. Lesław Krzyżak

Wystąpienia duchownych w środkach masowego przekazu
w świetle prawa kanonicznego
Wstęp
Dostrzega się obecnie szybki rozwój różnorodnych środków
społecznego przekazu informacji, gdzie obok sprawdzonych nośników komunikacji pojawiają się nowe media głównie w cyberprzestrzeni. Użytkownikami tych mediów są również duchowni.
Oni też tworzą publiczne i katolickie środowisko medialne, poprzez szerzenie słowa Bożego, porady i informacje duszpasterskie,
a nawet wówczas, gdy występują „prywatnie”, a jednak zawsze
jako osoby duchowne. Zasadne zatem jest przeanalizowanie norm
prawnych wystąpień duchownych w środkach masowego przekazu zawartych w prawie kościelnym.
1. Kościoła a media
Stosunek Kościoła katolickiego do środków społecznego
przekazu od wieków ulega ciągłej ewolucji i jest nieustannie żywym tematem dyskusji1. Wynalazek druku w XV wieku umożliwił
dotarcie treści Biblii oraz treści teologicznych do wiernych, a zarazem stał się zagrożeniem, poprzez publikację niewygodnych materiałów, dla władzy, dlatego też nasilono cenzurę druku. Katarzyna
Pokorna-Ignatowicz twierdzi, że to papież Innocenty VIII jako
pierwszy w historii, bullą Inter multiplices nostrae sollicitudinis curas
z 1478 roku wprowadził ścisły system cenzury publikacji: pod karą
klątwy i karami finansowymi zakazał publikacji pism bezbożnych i
gorszących, przeciwnych wierze katolickiej, a błędne i gorszące już
opublikowane nakazał spalić i ukarać wydawcę2. Dopiero później
w 1559 roku powstał oficjalny wykaz wydawnictw zawierający treJ. Chrapek, Kościół wobec środków społecznego komunikowania, „Ethos” 1989, nr
4, s. 230-245.
2 K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów, Kraków 2002, s. 20.
1
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ści sprzeczne z doktryną chrześcijańską. Ten „Indeks ksiąg zakazanych” obwarowany był karą ekskomuniki. Papież Pius V bullą Romani pontificis providientia z 1572 roku potępił autorów oraz wydawców i kolporterów druków ulotnych, które dały początek dzisiejszym czasopismom3. Papież Grzegorz XVI w encyklice Mirari
vos z 1832 roku książki, pisma i broszury niezwiązane z wiarą nazwał trucizną i złem4, zaś jego następca papież Pius IX w encyklice
Nostis et nobiscum z roku 1849 zachęca do publikacji i promocji zaaprobowanych pism o nieskażonej doktrynie5. Wówczas powstały
dwa pierwsze czasopisma kościelne wydawane przez jezuitów: „La
Civilta Cattolica” i „L'Osservatore Romano”, który do dzisiaj jest
oficjalnym organem prasowym Stolicy Apostolskiej. Był to dobry
grunt, na bazie którego Leon XIII dostrzegł pozytywne aspekty
prasy i innych publikacji, co podkreślał w wielu wystąpieniach i
dokumentach. Wiek dwudziesty poszerzył listę możliwości komunikacji społecznego przekazu o radio, telewizję i kino. Idąc z duchem czasu Pius XII w 1931 roku otwiera rozgłośnię Radia Watykańskiego i pochwala transmisję uroczystości religijnych poprzez
telewizję, a w encyklice Miranda prorsus z 1957 roku uzasadnia powody, dla których Kościół kieruje się ostrożnością i czujnością w
relacji do środków przekazu6. Odtąd środowisko mediów coraz
częściej spotyka się z aprobatą i błogosławieństwem Kościoła7. Sobór Watykański II w 1963 roku poprzez dekret Inter Mirifica dostrzegł ogromne znaczenie i rolę nowoczesnych mediów w posłu-

M. Świgoń, Stosunek Kościoła do prasy na przestrzeni wieków w świetle dokumentów kościelnych, http://histmag.org/Stosunek-Kosciola-do-prasy-na-przestrzeniwiekow-w-swietle-dokumentow-koscielnych-cz.-I-2566 (dostęp 24.04.2016).
4 Grzegorz XVI, Encyklika o liberalizmie i religijnym indyferentyzmie Mirari vos,
http://www.kns.gower.pl/grzegorz_xvi/mirari.htm, nr 15 (dostęp 24.03.2016).
5 Pius IX, Encyklika o zagrożeniu Kościoła we Włoszech przez rewolucję Nostis et nobiscum, http://www.kns.gower.pl/pius_ix/nostis.htm, nr 15 (dostęp
24.03.2016).
6 Pius XII, Encyklika o filmie, radiu i telewizji Miranda prorsus,
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/
Pius_XII/miranda_prorsus/wstep.php, nr 2 (dostęp 24.03.2016).
7 K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów, dz. cyt., s. 34-56.
3
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dze Kościoła8. W siedem lat później Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu wydała instrukcję duszpasterską
„Communio et progressio”, w której przedstawiła pogłębioną refleksję teologiczną na temat mediów i wskazała zalety korzystania
ze środków społecznego komunikowania się.
Różnorodność sposobów komunikacji przez multimedia jest
wielkim osiągnięciem naszych czasów, dlatego Kościół korzysta z
mediów, poprzez swoich przedstawicieli występuje w nich, jak
również tworzy je, by realizować nauczycielskie zadania Kościoła.
Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o konstytucyjną
swobodę wypowiedzi środków społecznego przekazu, każdy obywatel może korzystać z mediów i występować w mediach (art. 14),
zaś Kościół katolicki ma prawo posiadania i korzystania z środków
społecznego przekazu (art. 20)9. Jednak duchowni – co podkreśla
Piotr Majer - „z uwagi na przyjęte święcenia i związany z tym ich
status w Kościele i społeczeństwie, w praktyce nigdy nie wypowiadają się w mediach wyłącznie jako osoby prywatne, czy to gdy
zabierają głos w sprawach wiary, czy w innych kwestiach: zawsze
są postrzegani jako ludzie Kościoła i zawsze winni być głosicielami
Chrystusowej Ewangelii”10. Zachodzi pytanie – postawione przez
Dariusza Kowalczyka - czy duchowni powinni wypowiadać się w
mediach? Odpowiedź zawarta jest w zleconej misji: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody [...]. Uczcie je zachowywać wszystko, co
wam przykazałem” (Mt 28,19-20). Zatem polecenie Jezusa należy
aktualnie realizować najnowocześniejszymi środkami przekazu i

Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Tekst łacińsko-polski, wyd. II, Poznań 1967, s. 101-125.
9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona
przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród
w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483
(dostęp 24.03.2016).
10
P. Majer, Prawo kanoniczne nt. wypowiedzi księży w mediach,
http://gosc.pl/doc/1674644.Prawo-kanoniczne-nt-wypowiedzi-ksiezy-wmediach (dostęp 24.03.2016).
8
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komunikacji11. Wytyczne związane z wystąpieniami duchownych
w mediach przekazuje nam prawo kanoniczne.
2. Normy kanoniczne dotyczące wystąpień osób duchownych w mediach
Zasady wystąpień duchownych w mediach zawarte są w Kodeksie Prawa Kanonicznego12, Etyce w środkach społecznego przekazu13 i Normach dotyczących występowania duchownych w audycjach radiowych i telewizyjnych14. Kodeks Jana Pawła II z 1983 roku zasady wystąpień duchownych w mediach określa w normach dotyczących wypowiedzi
w mediach w kanonach: 772 § 2, 804 § 1, 831 § 1-2, 822 § 1-3, a także w
obowiązkach ogólnych duchownych w kanonach 273 i 285 § 2.
Normy kodeksowe w dużej mierze oparte są na zapisach soborowej instrukcji Inter mirifica i jak to określiła Katarzyna PokornaIgnatowicz mają charakter ogólnikowy15. Kościół ma prawo i obowiązek głoszenia słowa Bożego wykorzystując środki masowego
przekazu (kan. 747 KPK16, kan. 761 KPK17, kan. 779 KPK18, kan.
11 D. Kowalczyk, Po co ksiądz w mediach, „Jezuici – Nasze Wiadomości” 2012,
nr 42, s. 4.
12 Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus 25.01.1983,
AAS 1983, nr 75 II, 1-317. Tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego przekład polski
zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Wydawnictwo Pallottinum, Warszawa
1984. (Dalej KPK).
13 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_s
pol/etyka_srsp_04062000.html (dostęp 24.03.2016).
14 Konferencja Episkopatu Polski, Normy dotyczące występowania duchownych i
osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i
telewizyjnych,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/normy_media_09032005.ht
ml (dostęp 24.03.2016). Normy zostały opublikowane między innymi w
„L'Osservatore Romano” 2005, nr 4.
15 K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów, dz. cyt., s. 111.
16 „§ 1. Kościół, któremu Chrystus Pan powierzył depozyt wiary, aby z asystencją Ducha Świętego strzegł święcie prawdy objawionej, wnikliwie badał,
wiernie głosił i wykładał, ma obowiązek i wrodzone prawo przepowiadania
Ewangelii wszystkim narodom, niezależnie od jakiejkolwiek ludzkiej władzy,
także z zastosowaniem właściwych sobie środków społecznego przekazu. § 2.
Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych
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1063 KPK)19. Przejrzyście sprawę traktuje kan. 822 KPK: „W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa
przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami
społecznego przekazu (§ 1). Pasterze ci mają pouczać wiernych, że
spoczywa na nich obowiązek podejmowania współpracy zmierzającej do tego, by użycie środków społecznego przekazu przepoić
duchem ludzkim i chrześcijańskim (§ 2). Wszyscy wierni, w szczególności zaś ci, którzy mają jakiś udział w organizowaniu lub użyciu środków społecznego przekazu, powinni się starać świadczyć
pomoc pasterskiej działalności, tak żeby Kościół mógł także poprzez te środki skutecznie wypełniać swoją misję (§ 3)”. Władzy

również w odniesieniu do porządku społecznego, oraz wypowiadania oceny o
wszystkich sprawach ludzkich, na ile wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienie człowieka”. Kan. 747 KPK.
17 „Do głoszenia nauki chrześcijańskiej należy stosować różne dostępne środki, zwłaszcza przepowiadanie i nauczanie katechetyczne, które zajmują zawsze
naczelne miejsce; następnie przedstawianie nauki w szkołach, w akademiach, na
konferencjach i różnego rodzaju zebraniach; upowszechnianie jej przez publiczne deklaracje dokonywanie przez kompetentną władzę z okazji pewnych wydarzeń nadto przez słowo drukowane oraz inne środki społecznego przekazu”.
Kan 761 KPK.
18 „Nauczanie katechetyczne winno być prowadzone z zastosowaniem wszelkich środków, pomocy dydaktycznych oraz środków społecznego przekazu,
które wydają się bardziej skuteczne do tego, by wierni, w sposób dostosowany
do ich charakteru, możliwości, wieku oraz warunków życia, mogli głębiej poznać naukę katolicką i lepiej według niej układać życie”. Kan. 779 KPK.
19 „Duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, aby własna wspólnota
kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa
ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił. Ta pomoc winna być udzielana
przede wszystkim: 1 poprzez przepowiadanie, katechezę odpowiednio przystosowaną dla małoletnich, młodzieży i starszych, także przy użyciu środków społecznego przekazu, dzięki czemu wierni otrzymają pouczenie o znaczeniu małżeństwa chrześcijańskiego, jak również o obowiązkach małżonków i chrześcijańskich rodziców; 2 przez osobiste przygotowanie do zawarcia małżeństwa, przysposabiające nupturientów do świętości ich nowego stanu i jego obowiązków; 3
przez owocne sprawowanie liturgii małżeństwa, która winna ukazywać, że małżonkowie są znakiem i zarazem uczestniczą w tajemnicy jedności oraz płodnej
miłości Chrystusa i Kościoła; 4 przez świadczenie pomocy małżonkom, ażeby
wiernie zachowując i chroniąc przymierze małżeńskie, osiągali w rodzinie życie
coraz bardziej święte i doskonałe”. Kan. 1063 KPK.
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kościelnej podlega katolickie nauczanie przy pomocy różnych
środków społecznego przekazu, dlatego Konferencja Episkopatu
winna wydać stosowne normy w tym zakresie (kan. 804 § 1). Wypełnianie misji i przekazywanie nauki chrześcijańskiej przez radio i
telewizję wymaga zachowania przepisów Konferencji Episkopatu
(kan. 772 § 2 KPK)20. „Dla zachowania nieskazitelności wiary i obyczajów, pasterze Kościoła posiadają prawo i są zobowiązani czuwać, by wiara i obyczaje wiernych nie doznały uszczerbku przez
słowo pisane lub użycie środków społecznego przekazu. Przysługuje im również prawo domagania się, aby przedkładano do wcześniejszej oceny to, co ma być wydane przez wiernych na piśmie, a
dotyczy wiary lub obyczajów, a także odrzucania pism przynoszących szkodę prawdziwej wierze lub dobrym obyczajom” (kan. 823
KPK). Biskupi diecezjalni mają za zadanie kierować i czuwać nad
poprawnym nauczaniem katolickim prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji i przekazu (kan. 804 § 1), dlatego w
dziennikach, czasopismach i periodykach, które wyraźnie atakują
religię lub dobre obyczaje, wierni świeccy mogą występować i publikować teksty jedynie dla słusznej i uzasadnionej przyczyny. Natomiast duchowni i członkowie instytutów zakonnych mogą to
czynić jedynie za zgodą ordynariusza miejsca (kan. 831 § 1). Kodeks Jana Pawła II stanowi, że szczegółowe warunki na jakich będą
występować duchowni w programach radiowych i telewizyjnych
dotyczących nauki katolickiej zostaną określone przez Konferencje
Episkopatu w poszczególnych krajach (kan. 831 § 2).
Obowiązki ogólne duchownych zostały między innymi określone w istotnym dla zagadnienia kan. 273 KPK: „Duchowni mają
szczególny obowiązek okazywania szacunku i posłuszeństwa papieżowi oraz każdy własnemu ordynariuszowi”. W czasie wystąpień medialnych duchowni powinni nosić odpowiedni strój adekwatny do przepisów i lokalnych zwyczajów (kan. 284 KPK). W
normach formacji zakonnej w kan. 666 KPK czytamy, że korzysta-

„Gdy idzie o przekazywanie nauki chrześcijańskiej przez radio lub telewizję,
należy zachować przepisy wydane przez Konferencję Episkopatu”. Kan. 772 § 2.
20
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nie ze środków społecznego przekazu powinno być roztropne i nie
przynosić szkody osobie duchownej21.
W Jubileuszowym Roku 2000, Papieska Rada ds. Środków
Społecznego Przekazu, z racji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu i Jubileuszu Dziennikarzy, wydała dokument pod
nazwą: Etyka w środkach społecznego przekazu. Numer 26 tego dokumentu przypomina, że duchowni mają być uczciwi i prostolinijni w
relacjach z dziennikarzami, przekazywać prawdę i udzielać szczerych odpowiedzi nawet na niezręczne i trudne pytania.
Wyrażone w kan. 804, kan. 772 § 2 i kan. 831 § 2 wskazania
KPK do opracowania przez Konferencję Episkopatu wytycznych
dla wystąpień duchownych w mediach zostały zrealizowane.
Przedstawione zostały w Licheniu w dniach 11-12 czerwca 2004
roku, na 328 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.
Następnie zatwierdzone 7 stycznia 2005 roku dekretem Stolicy
Apostolskiej i wydane w ostatecznym kształcie dnia 9 marca 2005
roku. Dokument Normy dotyczące występowania duchownych i osób
zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych po wstępie liczy 21 punktów, z których najistotniejsze zostaną przywołane w analizie22.
Duchowni wypowiadający się w mediach powinni cechować
się wiernością nauce Ewangelii, a ponadto: rzetelną wiedzą teologiczną i humanistyczną, roztropnością i odpowiedzialnością za
wypowiadane słowo, troską o umiłowanie prawdy i owocny przekaz ewangelicznego przesłania. Jeśli nawet poproszeni do pełnienia
takiej funkcji, sami ocenią, że w danej dziedzinie nie są wystarczająco kompetentni, wówczas powinni zrezygnować z występowania
w mediach, zwłaszcza w kwestiach trudnych i kontrowersyjnych
(NDWD nr 8). Wypowiadając się w sprawach nauki katolickiej lub
obyczajów duchowni powinni pamiętać, że otrzymali misję do głoszenia nauki Chrystusa, a nie swoich własnych opinii, dlatego zobowiązani są do: wiernego przekazu prawd wiary i zasad moralno21 „W korzystaniu z środków społecznego przekazu, należy zachować konieczne rozeznanie i unikać tego, co przynosi szkodę własnemu powołaniu i
stanowi zagrożenie dla czystości osoby konsekrowanej”. Kan. 666 KPK.
22 W dalszej części NDWD.
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ści zgodnie z doktryną Kościoła oraz respektowania oficjalnych
wykładni Konferencji Episkopatu wyrażonych przez rzecznika
Konferencji (NDWD nr 9). Leon Knabit apeluje, aby staranniej dobierać duchownych, których zadaniem będzie występowanie w
mediach. Profesorów należy delegować do programów edukacyjnych, zaś medialnych świadków Ewangelii i „zniewalaczy odbiorców” do mediów. Radosne głoszenie słowa Bożego w mediach to
równocześnie promowanie właściwych postaw moralnych23. Wiesław Mering podkreśla, że nauka Chrystusa i Kościoła jest jednoznaczna, dlatego każdy chrześcijanin, a tym bardziej duchowny,
zobowiązany jest głosić wiernie i integralnie Jezusa Chrystusa. Natomiast, gdy zmienia nauczanie Chrystusa i Kościoła, przestaje być
wierny Chrystusowi, głosi siebie, a przecież jest „rzecznikiem prasowym Chrystusa”, który nie może dzielić, siać zamętu i głosić
swoich poglądów24.
W imieniu Kościoła wypowiada się tylko rzecznik, a zatem
nikt nie ma prawa oficjalnie przemawiać, ani sugerować, że jest
rzecznikiem, jeśli nie został do tej funkcji zgodnie z prawem powołany (NDWD nr 11). Na terenie diecezji w trosce o odpowiednią
współpracę z mediami biskup powinien wyznaczyć właściwą osobę, która będzie służyła radą i pomocą w dziedzinie środków społecznego przekazu, a zarazem sprawowała opiekę duszpasterska
nad pracownikami mediów (NDWD nr 16). Duchowny bez zgody
ordynariusza nie może podjąć się stałej współpracy z rozgłośnią
radiową czy stacją telewizyjną ( NDWD nr 13). Prawodawca w kan.
284 KPK, określił iż w programach telewizyjnych duchowni powinni występować w stroju osób duchownych używanym w Polsce
(NDWD nr 15). Robert Nęcek odnośnie stroju duchownego zaznacza, że nie jest to nakaz ale powinność25. Natomiast zgodnie z okólnikiem skierowanym do rzymskich kapłanów sekretarz stanu kard.
Tarcisio Bertone zobowiązał kapłanów diecezji rzymskiej i wszystL. Knabit, Ksiądz w mediach?, http://www.katolik.pl/ksiadz-w-mediach-,47,416,cz.html (dostęp 24.03.2016).
24 Za: M. Jędrzejczyk, Uciszony ksiądz Boniecki, „Nasz Dziennik” piątek 4
.11.2011, nr 257.
25 R. Nęcek, Ksiądz i media, https://www.przewodnikkatolicki.pl/Autorzy/K/Ks-Robert-Necek/Ksiadz-i-media (dostęp 24.03.2016).
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kich przybywających do diecezji do noszenia stroju duchownego w
miejscach publicznych. Twierdzi, że ksiądz jako człowiek Boga i
sługa Kościoła ma być wizualnie rozpoznawalny. Włoska Konferencja Episkopatu jako obowiązkowy strój kościelny uznała sutannę lub ciemną marynarkę i koszulę z koloratką26. Wytyczne z Watykanu zobowiązują więc, by w miejscach publicznych czyli także
w telewizji godnie, w czystym stroju osób duchownych reprezentować społeczność Kościoła.
Końcowy numer dokumentu porusza karny aspekt prawa kanonicznego dotyczący występowania duchownych w mediach: „W
wypadku poważnego naruszenia powyższych norm ordynariusz
winien upomnieć duchownego lub członka instytutu zakonnego i
zobowiązać go do naprawienia szkody, np. poprzez sprostowanie
lub odwołanie błędnej czy krzywdzącej wypowiedzi. W uzasadnionych i poszczególnych przypadkach ordynariusz może zabronić
wypowiadania się w mediach lub zastosować inne sankcje przewidziane przez prawo kościelne” (NDWD nr 21).
3. Konsekwencje dyscyplinarno-karne
Każde wystąpienie duchownych w środkach masowego
przekazu, nawet czysto incydentalne i niekoniecznie związane wyłącznie z zamiarem głoszenia nauki katolickiej, jest okazją do
ewangelizacji z pożytkiem dla zbawienia dusz. Może w rzadkich
przypadkach być przyczyną zgorszenia i skłaniać bliźniego do popełnienia zła, co w konsekwencji spowodować może upadek wiary
i moralności27.
Według Alicji Kondratowicz w przypadku nieprzestrzegania
przez duchownych przepisów prawa kanonicznego dotyczącego
mediów, biskup ma obowiązek reagować ze względu na niebezpie-

26

Vatikan: Priester müssen durch Kleidung erkennbar sein,
http://www.kath.net/news/38923 (dostęp 24.03.2016), a także: Vatican memo aims to
boost priestly identity, http://www.ewtnnews.com/catholicnews/Vatican.php?id=6576 (dostęp 24.03.2016).
27 P. Majer, Prawo kanoniczne nt. wypowiedzi księży w mediach,
http://gosc.pl/doc/1674644.Prawo-kanoniczne-nt-wypowiedzi-ksiezy-wmediach (dostęp 24.03.2016).
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czeństwa zagrażające wspólnocie Kościoła i zwrócić uwagę28, zastosować braterskie upomnienie, udzielić nagany29, zobowiązać do
zamieszczenia sprostowania, odwołania błędnej lub krzywdzącej
wypowiedzi, zakazać pisać na portalach społecznościowych30, a w
niektórych przypadkach może również wydać duchownemu częściowy lub całkowity zakaz wypowiadania się w środkach społecznego przekazu. Kara zakazu wypowiadania się w mediach powinna być stosowana jako ostatnia i po wyczerpaniu wszystkich
innych środków zaradczych (kan. 1341 KPK)31. Jednak, gdy biskup
nie może zaradzić złu lub naprawić zgorszenia czy też utrzymać
dyscypliny kościelnej, wówczas – jak przekonuje Piotr Majer - może zastosować kanoniczne sankcje karne32.
Zastosowanie środków zaradczych względem duchownych –
według katalogu opracowanego przez Tomasza Wytrwała - może
mieć miejsce w sytuacjach, gdy występuje:
- wypowiadanie się niezgodnie z nauką Kościoła,
- wypowiadanie się z obrażaniem uczuć religijnych,
- występowanie w imieniu Kościoła bez mianowania,
- podjęcie stałej współpracy z mediami bez zgody biskupa,
- brak zgody lub aprobaty na publikacje,
M. Bigiel, List otwarty w sprawie tez głoszonych w mediach przez ks. prof. Dragułę,
http://www.pch24.pl/list-otwarty-w-sprawie-tez-gloszonych-w-mediachprzez-ks--prof--dragule,37562,i.html (dostęp 24.03.2016).
29 T. Wytrwał, Kiedy można zabronić zakonnikowi wypowiadania się w mediach?,
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x48046/kiedy-mozna-zabroniczakonnikowi-wypowiadania-sie-w-mediach/ (dostęp 24.03.2016).
30 Z. Mikołejko, Znani księża ukarani zakazem publicznych wystąpień. Ekspert: Niektórym polskim biskupom daleko do Franciszka,
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/867078,znani-ksieza-ukarani-zakazempublicznych-wystapien-ekspert-niektorym-polskim-biskupom-daleko-dofranciszka.html (dostęp 24.03.2016).
31 T. Wytrwał, Kiedy można zabronić zakonnikowi wypowiadania się w mediach?,
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x48046/kiedy-mozna-zabroniczakonnikowi-wypowiadania-sie-w-mediach/ (dostęp 24.03.2016).
32 A. Kondratowicz, Normy dotyczące występowania duchownych i głoszenia nauki Kościoła w środkach masowego przekazu, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2015, nr 1, s. 11;
P. Majer, Prawo kanoniczne nt. wypowiedzi księży w mediach,
http://gosc.pl/doc/1674644.Prawo-kanoniczne-nt-wypowiedzi-ksiezy-w-mediach
(dostęp 24.03.2016).
28
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- brak chęci naprawienia szkody wyrządzonej przez media,
- ma miejsce kompromitacja i brak kompetencji w kwestiach
kontrowersyjnych,
- brak stroju osoby duchownej w czasie wystąpień telewizyjnych33.
Jerzy Adamczyk utrzymuje, że oprócz upomnienia kanonicznego, (o którym mowa w kan. 1339 § 1 i 3 KPK), a także zakazu
(określonego kan. 1337 § 1 nr 1 KPK), biskup za poważne naruszenie norm w oparciu o kan. 1369 KPK może wprowadzać sprawiedliwość i karać innymi sankcjami karnymi34. Treść kanonu brzmi:
„Kto w publicznym widowisku, w kazaniu, w rozpowszechnionym
piśmie albo w inny sposób przy pomocy środków społecznego
przekazu, wypowiada bluźnierstwo, poważnie narusza dobre obyczaje albo znieważa religię lub Kościół bądź wywołuje nienawiść
lub pogardę, powinien być ukarany sprawiedliwą karą” (kan. 1369
KPK). Przywołany kanon mówi o obligatoryjnej karze nieokreślonej35. Remigiusz Sobański dopowiada, że duchowny, który wypowiadając się w środkach społecznego przekazu zaprzecza jakieś
prawdzie wiary, zaciąga ekskomunikę36.
Należy mądrze - rozważnie i roztropnie korzystać ze środków
społecznego przekazu37. Duchowny jako teolog – sługa Boży, ma za
zadanie zwiastować Ewangelię i zgodnie z Urzędem Nauczyciel-

33 A. Kondratowicz, Normy dotyczące występowania duchownych i głoszenia nauki
Kościoła w środkach masowego przekazu, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2015, nr
1, s. 12.
34 J. Adamczyk, Uwagi na temat „Norm Konferencji Episkopatu Polski dotyczących
występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej
w audycjach radiowych i telewizyjnych”, „Prawo Kanoniczne” 2008, nr 1-2, s. 154.
35 M. Benz, Código de Derecho Canónico. Edición bilingűe, fuentes y comentarios de
todos los cànones, A. Benlloch Poveda (red.), Valencia 1993, s. 605-606.
36 R. Sobański, Kanoniczne zasady obecności duchownych w mediach, „Pastores”
2009, nr 42, s. 112; A. Adamski, Ksiądz w blogosferze, „Kultura – Media – Teologia”
2010, nr 2, s. 99-111.
37 P. Cząstka, Przekaz wartości moralnych podstawowym zadaniem środków społecznego komunikowania według nauki Kościoła, [w:] Wolność w mediach – miedzy
poprawnością a odpowiedzialnością, M. Drożdż (red.), Tarnów 2010, s. 89-101.
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skim Kościoła przekazywać prawdy wiary i zasady moralności
słowem, przykładem i ubiorem38.
Podsumowanie
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Swoboda i forma społecznego przekazywania myśli w mass mediach powinna być
związana z mądrym wykorzystaniem współczesnych technik komunikacji międzyludzkiej, przy jednoczesnym stosowaniu właściwego stylu oraz kultury języka w rozsądnych wypowiedziach ludzi Kościoła. Z tego też powodu prawo kanoniczne reguluje kwestie występowania osób duchownych i zakonnych oraz osób
świeckich związanych z Kościołem w mediach. Kościelne normy
prawne zalecają wszystkim wiernym, w szczególności duchownym
polecają powstrzymanie się od udziału w programach, które mogą
przynieść szkodę wierze, dobrym obyczajom i są tendencyjne oraz
budzą zgorszenie. Przywołane normy kanoniczne dotyczące występowania osób duchownych w mediach powinny być przestrzegane w sposób wzorcowy i niebudzący wątpliwości zarówno przez
hierarchów jak i przez media określane jako katolickie.
Streszczenie
W artykule „Wystąpienia duchownych w środkach masowego przekazu w świetle prawa kanonicznego” zostały omówione –
po uprzednim ukazaniu historii kształtowania się współczesnego
stosunku Kościoła do mediów – kanoniczne normy prawne regulujące wystąpienia duchownych w mass mediach. Zwrócono m.in.
uwagę na istotne znaczenie etyki chrześcijańskiej i obligatoryjne
promowanie katolickich postaw zarówno przez hierarchów jak i
innych kapłanów oraz pracowników katolickiego radia i telewizji.
Duchowny występując na forum różnorodnych środków społecznego komunikowania się winien pamiętać, iż jest „rzecznikiem
38 K. Góźdź, Nieomylność w nauczaniu Kościoła, [w:] Między prawowiernością a
swobodą poszukiwań teologicznych. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD Diecezji Radomskiej, Radom 6-7 listopada 2002 roku), A. Kaczor (red.),
Lublin 2003, s. 37-41.
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prasowym Chrystusa”; zatem nie może głosić swoich prywatnych
poglądów wprowadzających chaos i zamęt społeczny w cyberprzestrzeni i życiu Kościoła. W przypadku nieprzestrzegania przez
osobę duchowną przepisów prawa kanonicznego dotyczącego mediów będą wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarnokarne omówione w zakończeniu tegoż artykułu. Apeluje się więc o rozwagę
wypowiedzi opartych na prawie kościelnym.
Słowa klucze: środki masowego przekazu, duchowni, prawo
kanoniczne, rzecznik prasowy.
Summary
Appearances of clergymen in mass media in the light of Canon Law
Canonical legal norms regulating appearances of clergymen in
mass media - preceded with a presentation of history of shaping
modern attitude of the Church to media – are discussed in the article
entitled „Appearances of clergymen in mass media in the light of
Canon Law”. Particular emphasis was put on the meaning of Christian ethics and obligatory promotion of Catholic attitudes by hierarchs, priests and employees of Catholic radio and television. Clergyman, appearing on the forum of various means of social communication, should remember that he is „the press spokesman of Christ”.
Therefore, he can’t express his private views creating confusion in life
of the Church. If regulations of Canon Law concerning media are not
obeyed by a clergyman, disciplinary measures, discussed at the end of
this article, are taken against him. Therefore, statements based on the
Church law should be thoughtful.
Keywords: mass media, clergy, canon law, spokesperson.
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Magdalena Osińska-Wilińska

Wolność słowa w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
1. Właściwe prawo krajowe i praktyka.
Zgodnie z artykułem 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997r.:
„1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz
koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić
obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji
radiowej lub telewizyjnej”.
W myśl artykuł 31 Konstytucji: „Wolność człowieka podlega
ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i
prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego
prawo mu nie nakazuje. Ograniczenia w zakresie korzystania z
konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w
ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty
wolności i praw”.
Artykuł 23 Kodeksu cywilnego zawiera wyczerpujący wykaz
praw zwanych "dobrami osobistymi" Przepis ten stanowi: „Dobra
osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć,
swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną
prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych
przepisach”.
Nadto, artykuł 24 Kodeksu Cywilnego przewiduje sposoby
naprawienia naruszenia dóbr osobistych. Zgodnie z nim osoba narażona na niebezpieczeństwo ich naruszenia może żądać, aby po66

tencjalni sprawcy zaniechali bezprawnego działania, chyba że nie
jest ono niezgodne z prawem. W razie dokonania naruszenia osoba
nim dotknięta może, inter alia, żądać od sprawcy złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, lub dochodzić
od niego/niej zadośćuczynienia. Jeżeli naruszenie praw osobistych
powoduje stratę finansową, osoba zainteresowana może dochodzić
rekompensaty. Zgodnie z art. 448 Kodeksu cywilnego, osoba, której
dobra osobiste zostały naruszone może domagać się odszkodowania. Przepis brzmi:
„W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę
tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na
jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany
przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia”.
2. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.
Artykuł 10 Konwencji stanowi, iż
1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to
obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez
względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza
prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw
radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.
2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi
na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw
innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.
Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazuje, że wolność
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wypowiedzi, określona przez ust. 1 artykułu 10, stanowi jedną z
zasadniczych podstaw społeczeństwa demokratycznego oraz jest
ona jednym z podstawowych warunków jego rozwoju i spełnienia
każdej osoby. Na podstawie ust. 2 ma ono zastosowanie do „informacji” i „poglądów”, które są przychylnie przyjmowane lub uznawane za nieobraźliwe albo obojętne, ale również do wypowiedzi,
które obrażają, szokują lub wprowadzają niepokój: takie są wymogi
pluralizmu, tolerancji i szerokich horyzontów myślowych, bez których nie ma „społeczeństwa demokratycznego”1.
Powyższy artykuł 10 § 2 pozwala chronić dobre imię innej
osoby, a więc każdego, ale wymagania tej ochrony należy jednak
rozpatrywać z uwzględnieniem interesu swobodnej dyskusji na
tematy polityczne2.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że wolność słowa podlega
wyjątkom, to „muszą one być interpretowane zawężająco”, a konieczność ich zastosowania „musi być stwierdzona w sposób przekonujący”3. Do władz krajowych należy w pierwszej kolejności
ocena czy istnieje „nagląca potrzeba społeczna” dla dokonania takiego ograniczenia i mają one w tym zakresie pewien margines
uznania. W sprawach dotyczących prasy krajowy margines uznania jest ograniczony interesem demokratycznego społeczeństwa
polegającym na zapewnieniu istnienia wolnej prasy. Podobnie interes ten będzie miał dużą wagę przy dokonaniu zestawienia tak jak
tego wymaga ust. 2 artykułu 10 dla oceny proporcjonalności ograniczenia w stosunku do realizowanego uprawnionego celu4.
Jednym z niezwykle ważnych czynników jest rozróżnienie
pomiędzy stwierdzeniami faktu a sądami wartościującymi. Podczas gdy istnienie pewnych faktów może być udowodnione, sądy
wartościujące nie podlegają udowodnieniu. Wymóg udowodnienia
sądu wartościującego jest niemożliwy do spełnienia i narusza sam
w sobie wolność wyrażania opinii, która jest fundamentalną częścią
Oberschlick p. Austrii (nr 1), dn. 23 maja 1991 r., seria A nr 204, § 57, wyrok
Nilsen i Johnsen p. Norwegii [WI], nr 23118/93, ETPC 1999-VIII, § 43.
2 Wyrok Lingens p.Austrii, § 42.
3 Wyrok Observer i Guardian, § 59.
4 Worm p. Austrii, dn. 29 sierpnia 1997 r., Zbiór 1997-V, § 47, oraz Feldek p. Słowacji, nr 29032/95, ETPC 2001-VIII, § 78.
1
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prawa zapewnionego przez artykuł 10 Konwencji. Jednak, nawet,
jeśli stwierdzenie jest równoznaczne z sądem wartościującym, proporcjonalność ingerencji zależy od tego, czy istnieje wystarczająca
podstawa faktyczna dla zakwestionowanego stwierdzenia, albowiem nawet sąd wartościujący nie poparty podstawą faktyczną
może być nadużyciem5.
Zgodnie z art. 47 Konstytucji, każdy ma prawo do ochrony
prawnej czci i dobrego imienia, a także ochrony życia prywatnego i
rodzinnego. Wskazane prawa i wolności konstytucyjne nie podlegają żadnym ograniczeniom.[…] Ograniczeniom takim podlegać
może jednak wolność wypowiedzi. Wolność ta została ograniczona, jeśli chodzi o publikację wypowiedzi dosłownie cytowanych, co
do których odmówiono dokonania autoryzacji. Nie prowadzi to
jednak do naruszenia istoty tej wolności, gdyż dopuszczalne jest
przedstawianie poglądów rozmówcy w sposób opisowy. W sytuacji, gdy dziennikarz zdecyduje się opisać lub w inny sposób przekazać prezentację myśli zawartych w relacjonowanej wypowiedzi,
nie rodzi to obowiązku dziennikarza pytania zainteresowanego o
zgodę na upublicznienie jego wypowiedzi w sposób opisowy, ani
nawet zawiadamiania go o zamiarze takiego upublicznienia. Nie
ogranicza to dlatego prawa opinii publicznej do otrzymywania informacji.
Wprowadzenie autoryzacji należy uznać za konieczne w demokratycznym państwie, ze względu na potrzebę ochrony wolności i praw informatorów. Tym samym nie tylko jest niesprzeczna z
normami konstytucyjnymi, ale stanowi raczej ich gwarancję.
Autoryzacja tekstu jest uzasadnioną koniecznością ochrony
praw i wolności informatora oraz znajduje oparcie w innych wartościach, agregowanych przez pojęcie interesu publicznego. Skoro
bowiem istotę autoryzacji stanowi przypisanie autorstwa wypowiedzi konkretnej osobie, to instytucja ta gwarantuje precyzję i
pewność debaty publicznej oraz służy podnoszeniu wiarygodności
tej debaty. Dzięki niej odbiorca ma przeświadczenie, że autor wypowiedzi utożsamia się z nią i nie będzie usiłował jej zmienić, proTurhan p. Turcji, nr 48176/99, dn. 19 maja 2005 r., § 24, et Jerusalem p. Austrii,
nr 26958/95, ETPC 2001-II, § 43.
5
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stować ani dystansować się od niej. Tak więc w interesie odbiorcy
jest niewątpliwie publikowanie prawdziwych wypowiedzi, a zatem takich, których dosłowność jest autentyczna. Uwolnienie
dziennikarza od obowiązku uzyskania autoryzacji nie gwarantowałoby odbiorcom, że publikowane przez nich wypowiedzi będą
stanowiły dosłowne przytoczenie wypowiedzianych słów z zachowaniem ich sensu i kontekstu.
Trybunał Praw Człowieka niejednokrotnie powtarzał, iż wolność słowa stanowi jedną z głównych podstaw demokratycznego
społeczeństwa, jeden z podstawowych warunków jego rozwoju
oraz samorealizacji każdej jednostki6. Należy zaznaczyć, że wolność słowa może podlegać wyjątkom – „muszą one być interpretowane zawężająco, a konieczność ich zastosowania musi być
stwierdzona w sposób przekonujący”7.
Podlegająca art. 10 ust. 2 wolność słowa stosuje się nie tylko
do „informacji” czy „idei”, które są życzliwie przyjmowane lub
traktowane – jako nieszkodliwe, czy też obojętne – ale także do
tych, które obrażają, wstrząsają, czy niepokoją. Takie są wymagania
pluralizmu, tolerancji i otwartości umysłowej, bez których nie ma
„demokratycznego społeczeństwa”8.
Prasa odgrywa istotną rolę w demokratycznym społeczeństwie. Chociaż nie może przekraczać pewnych granic, w szczególności w związku z ochroną dobrego imienia oraz praw innych, jej
obowiązkiem jest jednakże udzielać – w sposób zgodny z jej zobowiązaniami i obowiązkami – informacji oraz idei we wszystkich
kwestiach związanych z interesem publicznym9. Nie tylko prasa
ma za zadanie komunikować informacje i idee; społeczeństwo także ma prawo je otrzymać. Gdyby było inaczej, prasa nie byłaby w
stanie odgrywać swojej podstawowej funkcji „społecznego psa poLingens przeciwko Austrii, wyrok z dnia 8 lipca 1986 r., Seria A nr 103, str. 26, § 41.
Observer i Guardian przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z dnia 26 listopada 1991, Seria A nr 216, str. 30, § 59.
8 Handyside przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z dnia 7 grudnia 1976 r.
Seria A nr 24, str. 23, § 49 i Jersild przeciwko Danii, wyrok z dnia 23 września 1994,
Seria A, nr 298, str. 26, § 37.
9 De Haes i Gijsels przeciwko Belgii, wyrok z dnia 24 lutego 1997 r., Reports 1997I, str. 233-234, § 37.
6
7
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dwórzowego”10 Art. 10 chroni nie tylko treść wypowiedzianych
idei i informacji, ale również formę, w jakiej są one udzielane11.
Wolność dziennikarska w szczególności obejmuje także możliwość
uciekania się do wyolbrzymiania, czy nawet prowokacji12.
Trybunał ostatecznie przypomina, że art. 10 Konwencji nie
zakazuje stosowania wyprzedzająco (prewencyjnie) ograniczenia
publikacji. Jednakże niebezpieczeństwa wynikające z wyprzedzającego ograniczania mają taki charakter, że wymagają jak najbardziej
ostrożnego rozpatrzenia13.
W konsekwencji Trybunał uważa, że zaskarżone odmowy zarejestrowania stanowiły ingerencję w prawo skarżącego zagwarantowane na podstawie art. 10 Konwencji. Taka ingerencja powoduje
naruszenie tego przepisu, chyba że można wykazać, że była ona
„przewidziana przez prawo”, zmierzała do jednego lub więcej uzasadnionego celu lub celów, jak to definiuje ust. 2, oraz była „niezbędna w demokratycznym społeczeństwie”.
Trybunał przypomina, że jednym z wymogów wynikających
z wyrażenia „przewidziana przez prawo”, jest przewidywalność
przedmiotowych środków. Norma nie może być traktowana jako
„prawo” dopóki nie jest sformułowana z dostateczną precyzją, która umożliwi obywatelom kierowanie swoim postępowaniem; obywatel musi być w stanie – jeżeli zaistnieje potrzeba, ze stosowną
pomocą – przewidzieć, w stopniu, który jest rozsądny w konkretnych okolicznościach, konsekwencje, jakie dane działanie może
powodować14. Trybunał uważa, że chociaż art. 10 Konwencji nie
zakazuje nakładania wyprzedzających ograniczeń na wydawanie,

Thorgeir Thorgeirson przeciwko Islandii, wyrok z dnia 25 czerwca 1992 r., Seria
A nr 239, str. 28, § 63; Bladet Tromsø i Stensaas przeciwko Norwegii, [GC], nr
21980/93, Reports 1999-II, § 62.
11 Oberschlick przeciwko Austrii, wyrok z dnia 26 maja 1991, Seria A nr 204, str.
25, § 57.
12 Preger i Oberschlick przeciwko Austrii, wyrok z dnia 26 kwietnia 1995 r., Seria
A nr 313, str. 19, § 38; Thoma przeciwko Luksemburgowi, nr 38432/97, §§ 43-45.
13 Observer i Guardian przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z dnia 26 listopada 1991, Seria A nr 216, str. 30, § 60.
14 Rekvènyi przeciwko Węgrom [GC], cytowany powyżej, ECHR 1999-III, Feldek
przeciwko Słowacji, nr 29032/93, § 56.
10
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właściwe prawo musi wyraźne wskazywać okoliczności, w których
ograniczenia są dopuszczalne, i a fortiori, kiedy konsekwencje
ograniczenia, takie jak w omawianej sprawie, powodują całkowite
zablokowanie wydawania czasopisma. Zachodzi potencjalna obawa, że takie wyprzedzające ograniczenie, tylko z powodu swojego
charakteru, podważa wolność słowa zagwarantowaną w art. 10
Konwencji.
II. Poszanowanie swobody wypowiedzi.
Granice dopuszczalnej krytyki są szersze w stosunku do osób publicznych, które świadomie i w sposób nieunikniony wystawiają się na
ostra kontrolę i reakcję na każde wypowiedziane słowo, dlatego muszą
w szczególności przejawiać wysoki poziom tolerancji15.
Jednakże wolność słowa może być przedmiotem ograniczeń.
Ograniczenia muszą być uzasadnione16.
Zgodnie z artykułem 10 § 2 możliwość ograniczenia dyskusji politycznej lub debaty dotyczącej interesu publicznego jest wąska17. W
związku z rolą prasy jako publicznego obserwatora dziennikarze mogą
uciekać się do przesady, prowokacji lub przejaskrawień. Wolność prasy
jest jednym z najlepszych środków formowania opinii publicznej na
temat idei i zachowań politycznych liderów18. Prawdą jest, że w momencie, gdy jednostka bierze udział w debacie publicznej w ogólnych
sprawach jest wymagane, aby nie przekraczała pewnych granic, w
szczególności w odniesieniu do reputacji i praw innych osób przy uciekaniu się do przesady lub nawet prowokacji19.
W szczególności najważniejszy jest jeden czynnik odróżniający
wypowiedź prawdziwą od sądu ocennego. Istnienie faktów można
wykazać, podczas gdy prawdziwość ocen nie nadaje się do udowodnienia. Wymóg udowodnienia zgodności ich z prawdą nie da się zre15 Lingens p. Austrii, wyrok z 8 lipca 1986r,, Seria A nr 103, p.26, § 42; Incal p. Turcji, wyrok z dnia 9 czerwca 1998r., Raporty 1998-IV, p.1567, § 54 oraz Scharsach i News
Verlagsgellschaft p. Austrii, nr 39394/98, § 30, ECHR 2003-XI.
16 Obserwer and Guardian p. Zjednoczonemu Królestwu, 26 listopada 1991r., § 59,
seria A nr 216.
17 Surek p. Turcji (nr 1) [GC], nr 26682/95, § 61, ECHR 1999-IV.
18 Castells p. Hiszpani, wyrok z dnia 23 kwietnia 1992r., Seria A nr 236, § 43.
19 Kuliś p. Polsce, nr skargi 15601/02, § 47, 18 marca 2008r.
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alizować i narusza swobodę opinii będącą fundamentalnym elementem
prawa zagwarantowanego w artykule 10. Jednakże, nawet jeśli wypowiedź jest sądem ocennym, można rozważać, czy doszło do naruszenia, jeśli istnieją fakty pozwalające na kwestionowanie sądów ocennych, a sąd ocenny może przekraczać dopuszczalne granice, jeśli brak
jest podstaw faktycznych na ich poparcie20.
Wolne wybory i wolność słowa, w szczególności wolność debaty
politycznej, razem tworzą podstawę systemu demokratycznego21. Te
dwa prawa są wewnętrznie powiązane i wzajemnie się wzmacniają. Z
tych powodów jest szczególnie ważne, aby w okresie trwania wyborów
opinie i informacje każdego rodzaju były rozpowszechniane22.
W sprawie Dąbrowski p. Polsce (skarga nr 18235/02), „skarżący,
który był dziennikarzem opublikował w lokalnej gazecie artykuły dotyczące spraw będących przedmiotem zainteresowania lokalnej opinii
publicznej. W trzech artykułach opisał on postępowanie karne toczące
się przeciwko lokalnemu politykowi oraz późniejszy wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie. Trybunał uważa, iż treść i ton artykułów były w
sumie dość wyważone. Tak np. skarżący nazwał T. Lubaczewskiego
„burmistrzem włamywaczem”, ale dopiero po tym jak sąd prowadzący
sprawę uznał go za winnego włamania. Skarżący nie twierdził, że wyrok był ostateczny i zauważył, iż sąd apelacyjny może wydać odmienne
rozstrzygniecie. Skarżący utrzymywał, iż jego stwierdzenia dotyczące
lokalnych polityków były prawdziwe. Zdawał on relację z postępowania karnego przeciwko zastępcy burmistrza Ostródy i wyrażał swoje
opinie na jego temat. Skarżący podnosił, iż został uznany za winnego
za sformułowanie stwierdzenia takiego jak “burzliwa” i “bardzo dochodowa kariera w samorządzie”, co było sądem wartościującym, który nie podlega weryfikacji. Utrzymywał on, iż zgodnie z artykułem 10
Konwencji miał on prawo do wyrażania swoich opinii. Jednakże polski
wymiar sprawiedliwości nie rozumie niestety standardów Konwencji
w odniesieniu do prawa do wolności wypowiedzi. Skarżący utrzymy20 Turhan p. Turcji, nr 48176/99, § 24, 19 maja 2005 r. oraz Jeruzalem p. Austrii, nr
26958/95, § 43, ECHR 2001-II.
21 Mathieu-Mohin i Clerfayt p. Belgii, wyrok z dnia 2 marca 1987r., Seria A nr 113,
p. 22, § 47.
22 Bosman p. zjednoczonemu Królestwu, wyrok z dnia 19 lutego 1998r., Raporty
1998-I, § 42.
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wał, iż działał w interesie publicznym w celu poinformowania społeczności lokalnej o działaniach polityków i kwestiach dla niej istotnych.
Jego stwierdzenia nie były oszczercze. Skarżący podsumował, iż jako
obywatel i dziennikarz miał on obowiązek wyrazić swoje poglądy zawierające krytykę.
Zgodnie artykułem 10 § 2 Konwencji istnieją jedynie niewielkie
możliwości ograniczenia wypowiedzi politycznych lub debaty w kwestiach stanowiących przedmiot zainteresowania opinii publicznej (zobacz Sürek p. Turcji (n. 1) [GC], nr 26682/95, § 61, ETPCz 1999-IV). Ponadto zakres dozwolonej krytyki w odniesieniu do polityków jest szerszy niż w przypadku osób prywatnych. W przeciwieństwie do tych
ostatnich politycy w sposób niejako nieuchronny i świadomy pozostają
otwarci na kontrolę swych słów i czynów przez dziennikarzy i ogół
opinii publicznej i w związku z tym muszą oni wykazywać większy
stopień tolerancji (zobacz Lingens p. Austrii, wyrok z 8 lipca 1986 r.,
Seria A nr 103, s. 26, § 42, Incal p. Turcji, wyrok z 9 czerwca 1998 r.,
Zbiór Orzeczeń 1998-IV, p. 1567, § 54; Scharsach i News Verlagsgesellschaft p. Austrii, nr 39394/98, § 30, ETPCz 2003‑XI). Bez wątpienia artykuł 10 § 2 stwarza podstawy ochrony reputacji innych – to jest –
wszystkich jednostek i ta ochrona obejmuje także polityków, nawet jeśli
nie działają oni jako osoby prywatne; jednak w takich sytuacjach przesłanki dla takiej ochrony muszą zostać zestawione z interesem jakim
jest otwarta dyskusja w sprawach politycznych (Lingens p. Austrii, cytowany powyżej, § 42).
Nie można zapominać wybitnej roli jaka odgrywa w państwie
prawa prasa. Jednakże nie może ona wykraczać ponad rozmaite granice ustalone między innymi dla przeciwdziałania bezładowi oraz
ochronie reputacji innych, niemniej jednak spoczywa na niej obowiązek
przekazywania informacji oraz idei w kwestiach politycznych i innych
sprawach pozostających w zainteresowaniu opinii publicznej. Wolność
prasy gwarantuje opinii publicznej jeden z najlepszych środków poznawania i kształtowania opinii o poglądach i podejściu ich politycznych liderów (Castells p. Hiszpanii, wyrok z 23 kwietnia 1992 r., Seria
A nr 236, § 43). Wolność dziennikarska obejmuje także możliwe uciekanie się w pewnym stopniu do przesady lub prowokacji (zobacz Prager i Oberschlick p. Austrii, wyrok z 26 kwietnia 1995 r., Seria A nr 313,
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s. 19, § 38).Jednym z niezwykle ważnych czynników (…) jest rozróżnienie pomiędzy stwierdzeniem faktów a sądami wartościującymi.
Podczas gdy istnienie pewnych faktów może być udowodnione, sądy
wartościujące nie podlegają udowodnieniu. Wymóg udowodnienia
sądu wartościującego jest niemożliwy do spełnienia i narusza sam w
sobie wolność wyrażania opinii, która jest fundamentalną częścią prawa chronionego artykułem 10. Jednak, nawet jeśli stwierdzenie jest
równoznaczne z sądem wartościującym, proporcjonalność ingerencji
może zależeć od tego czy istnieje wystarczająca podstawa faktyczna dla
zakwestionowanego stwierdzenia, albowiem nawet sąd wartościujący
nie poparty podstawą faktyczną może być nadużyciem (Turhan p. Turcji, nr 48176/99, § 24, 19 maja 2005 r.; Jerusalem p. Austrii, nr 26958/95,
§ 43, ETPCz 2001-II).
Zadaniem Trybunału wykonywanie jego funkcji nadzorczych nie
ma na celu zajęcie miejsca władz krajowych, ale raczej przejrzenie na
podstawie artykułu 10, w świetle całości sprawy, decyzji podjętych
przez nie w ramach marginesu swobody. Dokonując tego, Trybunał
musi ocenić zaskarżoną ingerencję w świetle sprawy jako całości i określić, czy powody podane przez władze krajowe dla jej usprawiedliwienia były „odpowiednie i wystarczające”. Trybunał musi się upewnić, że
władze krajowe zastosowały standardy pozostające w zgodności z zasadami zawartymi w artykule 10, a ponadto, że oparły one swoje orzeczenia na dającej się zaakceptować ocenie właściwych faktów (zob.
Vogt p. Niemcom, wyrok z 26 września 1995 r., Seria A nr 323, s. 25-26,
§ 52, i Jerusalem p. Austrii, cytowany powyżej, § 33)
Skarżący, który był dziennikarzem opublikował w lokalnej gazecie artykuły dotyczące spraw będących przedmiotem zainteresowania
lokalnej opinii publicznej. W trzech artykułach opisał on postępowanie
karne toczące się przeciwko lokalnemu politykowi oraz późniejszy wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie. Trybunał uważa, iż treść i ton artykułów były w sumie dość wyważone. Tak np. skarżący nazwał T. Lubaczewskiego „burmistrzem włamywaczem”, ale dopiero po tym jak
sąd prowadzący sprawę uznał go za winnego włamania. Skarżący nie
twierdził, że wyrok był ostateczny i zauważył, iż sąd apelacyjny może
wydać odmienne rozstrzygniecie.
Trybunał potwierdza, iż niektóre stwierdzenia skarżącego były
sądami wartościującymi na temat spraw będących przedmiotem zain75

teresowania opinii publicznej, jednak nie można powiedzieć by były
one pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych. Ponadto wypowiedzi skarżącego nie były bezpodstawnym osobistym atakiem na polityka. Nie można także powiedzieć by celem przedmiotowych stwierdzeń było obrażenie lub poniżenie krytykowanej osoby.
W odniesieniu do uzasadnienia podanego przez sądy krajowe,
Trybunał uważa, że pominęły one fakt, iż skarżący jako dziennikarz
miał obowiązek przedstawiania informacji i poglądów w sprawach politycznych oraz w innych sprawach będących przedmiotem zainteresowania opinii publicznej, a czyniąc to miał on możliwość uciec się w
pewnym stopniu do przesady. Następnie Trybunał zauważa, iż ani sąd
pierwszej instancji ani sąd apelacyjny nie wzięły pod uwagę faktu, iż
Pan Lubaczewski będąc politykiem powinien wykazać większy stopień
tolerancji na zadaną mu krytykę. Podsumowując, Trybunał jest zdania,
iż powody podniesione przez sądy krajowe nie mogą być uznane za
odpowiednie i wystarczające dla usprawiedliwienia przedmiotowej
ingerencji. Na koniec Trybunał przypomina, iż charakter i surowość
wymierzonej kary to czynniki, które powinny zostać wzięte pod uwagę
podczas oceniania proporcjonalności ingerencji (zobacz np. Sürek p.
Turcji (nr 1) [GC], cytowany powyżej, § 64, oraz Chauvy i inni p. Francji, nr 64915/01, § 78, ETPCz 2004-VI). W związku z tym, Trybunał zauważa, iż kara wymierzona skarżącemu była relatywnie łagodna
(grzywna w wysokości 1.000 zł oraz koszty 300 zł – około 330 euro)
oraz chociaż postępowanie przeciwko skarżącemu zostało warunkowo
umorzone, to niemniej jednak sądy krajowe uznały go za winnego popełnienia przestępstwa zniesławienia. W konsekwencji skarżący został
notowany. Ponadto podjęcie postępowania karnego przez sąd było
możliwe w każdym momencie trwania okresu próby w przypadku zajścia okoliczności przewidzianych przez prawo karne (zobacz paragraf
16 powyżej). Ponadto o ile nałożona kara nie powstrzymała skarżącego
od wypowiedzi, o tyle skutkowała ona rodzajem cenzury, która mogła
zniechęcić go od czynienia krytyki tego rodzaju w przyszłości. Takie
skazanie może zniechęcać dziennikarzy od udziału w dyskusji publicznej w sprawach dotyczących życia społeczności. W ten sam sposób
możliwe jest powstrzymywanie prasy w wykonywaniu jej funkcji dostarczyciela informacji i publicznego nadzorcy (zobacz, mutatis mutandis, Barthold p. Niemcom, wyrok 25 marca 1985 r., Seria A nr 90, s. 26, §
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58, i Lingens p. Austrii, cytowany powyżej, s. 27, § 44). Mając na
względzie powyższe rozważania skazanie skarżącego było nieproporcjonalne do realizowanego uprawnionego celu, biorąc w szczególności
pod uwagę interes jakim było zapewnienie i istnienie wolności prasy w
społeczeństwie demokratycznym. Doszło dlatego do naruszenia artykułu 10 Konwencji.”
Streszczenie:
Swoboda wypowiedzi jest jednym z fundamentów społeczeństwa demokratycznego, warunkiem jego rozwoju i samorealizacji
jednostek. Swoboda ta nie może ograniczać się do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne. Rolą dziennikarzy jest rozpowszechnianie
informacji i idei dotyczących spraw będących przedmiotem publicznego zainteresowania i mających publiczne znaczenie. Pozostaje to w ścisłym związku z prawem opinii publicznej do otrzymywania informacji.
Artykuł 54 Konstytucji stanowi:
"1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz
koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić
obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji
radiowej lub telewizyjnej.
Artykuł 31 Konstytucji brzmi: Wolność człowieka podlega
ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i
prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego
prawo mu nie nakazuje. Ograniczenia w zakresie korzystania z
konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w
ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty
wolności i praw.
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Summary
Freedom of speech in the jurisprudence European Court of Human
Rights.
Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its
progress and for each individual’s self-fulfilment. It is applicable not
only to “information” or “ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those
that offend, shock or disturb. The press has a duty to impart – in a
manner consistent with its obligations and responsibilities – information and ideas on all matters of public interest. This duty is closely
intertwined with the right of the public to receive information.
Article 54 of the Constitution provides:
“1. Freedom to express opinions, and to acquire and
disseminate information shall be ensured to everyone.
2. Preventive censorship of means of social communication
and licensing of the press shall be prohibited”.
Article 31 of the Constitution reads: “Freedom of the person
shall receive legal protection. Everyone shall respect the freedoms
and rights of others. No one shall be compelled to do that which is
not required by law. Any limitation upon the exercise of
constitutional freedoms and rights may be imposed only by statute,
and only when necessary in a democratic state for the protection of
its security or public order, or to protect the natural environment,
health or public morals, or the freedoms and rights of other
persons. Such limitations shall not violate the essence of freedoms
and rights”.
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Anna Reterska-Trzaskowska

Zagrożenia dla praw i wolności obywateli małych
państw wyspiarskich
Istnieje wiele potencjalnych zagrożeń dla praw i wolności
człowieka, jednakże niniejszy artykuł koncentrować się będzie na
zagrożeniach spowodowanych przez zmiany klimatu, gdyż to właśnie skutki zjawisk klimatycznych najczęściej dotykają praw i wolności obywateli małych państw wyspiarskich.
1. Zmiany klimatu
Zmiany klimatu zostały zdefiniowane przez Międzyrządowy
Panel do spraw Zmian Klimatu (IPCC - Intergovernmental Panel on
Climate Change) jako zmiany w stanie klimatu, które można zidentyfikować poprzez analizę zmiany w średnich właściwościach lub
w modalnościach tych właściwości, a które to zmiany utrzymują się
przez dłuższy czas, zazwyczaj przez dekadę lub dłużej. Odnosi się
to do wszelkich zmian w klimacie na przestrzeni czasu, czy to ze
względu na naturalną różnorodność, czy to w wyniku działalności
człowieka. Użycie to różni się od tego z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC – United
Nations Framework Convention on Climate Change), gdzie zmiany
klimatu odnoszą się do zmian w klimacie, które można przypisać
bezpośrednio lub pośrednio działalności człowieka, która zmienia
skład atmosfery ziemskiej i która jest czynnikiem dodatkowym do
naturalnej zmienności klimatu obserwowanej w porównywalnych
okresach1.
Kraje rozwijające się na Pacyfiku są w pierwszej kolejności dotknięte globalnymi zmianami klimatycznymi. Wyspy tych państw
leżą zaledwie kilka metrów nad poziomem morza, są więc szczególnie wrażliwe na nawet najmniejsze zmiany klimatyczne. Dla
R. K. Pachauri, A. Reisinger [red.], Climate Change 2007: Synthesis Report, Geneva, 2007, s. 30.
1
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krajów tych zmiany klimatyczne to nie kwestia przyszłości, ale doświadczane codziennie fakty. Ich mieszkańcy są jednymi z najbardziej podatnych na zmiany poziomu opadów i ekstremalnych zjawisk pogodowych, mimo że znajdują się wśród tych najmniej odpowiedzialnych za spowodowanie zmian klimatycznych. Istotny
wzrost poziomu morza w najbliższych latach, w krajach takich jak
Tuvalu czy Kiribati, rodzi poważne i realne niebezpieczeństwo, że
ziemie tych krajów mogą stać się niezdatne do zamieszkania. Są to
kraje o nierozwiniętych gospodarkach, ograniczonych zasobach i
powszechnym ubóstwie, dlatego same nie są przygotowane do
sprostania narzucanym przez klimat potrzebom2.
W swoim czwartym sprawozdaniu, Międzyrządowy Zespół
ds. Zmian Klimatu (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change)
wyraził wysokie lub bardzo wysokie przekonanie, że zmiany klimatu spowodują, że wzrost poziomu mórz spotęguje zalewanie
wysp, burze, erozje oraz inne zjawiska niebezpieczne dla wybrzeży, zagrażając tym samym infrastrukturze, osiedlom i obiektom,
które wspierają utrzymanie społeczności wysp. Następnie zespół
ten podnosi, że istnieją dowody, że w większości scenariuszy
zmian klimatu zasoby wody na małych wyspach mogą być poważnie zagrożone. Poza tym zmiany klimatu mogą znacząco wpłynąć
na rafy koralowe, rybołówstwo oraz na inne zasoby morskie, jak
również na utrzymanie się drobnego rolnictwa na tych wyspach.
Generalnie wzrost poziomu mórz, powodzie, wdzieranie się wody
morskiej do zasobów słodkiej wody, zasolenie gleby i spadek zaopatrzenia w wodę będą miały bardzo negatywny wpływ na przybrzeżne rolnictwo3.
Zmiany klimatyczne mogą wpływać na prawie każdy problem związany z ubóstwem i rozwojem w regionie Pacyfiku, gdzie
połowa ludności żyje w odległości 1,5 km od morza. Rozwijające
się kraje wyspiarskie na Pacyfiku już obecnie stają w obliczu poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i strat ekonomicznych
wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale
N. Maclellan, The future is here: climate change in the Pacific, Oxfam briefing
paper, Carlton, Newton 2009, s. 13.
3 Ibidem, s. 14.
2
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sztormowe czy cyklony. Przewidywany wzrost poziomu mórz oraz
wzrost intensywności klęsk żywiołowych takich, jak huragany, będą wzmagać te problemy. Naukowcy przewidują również wzrost
chorób, takich jak malaria i gorączka denga, wraz z istotnym wyniszczaniem gleby i erozją wybrzeży spowodowanych zmianami
klimatycznymi4.
Wzrastający poziom mórz, szczególnie dotykający owe nisko
położone tereny w krajach rozwijających się, skutkuje poważnym
zasoleniem gruntu, erozją wybrzeży, wyniszczaniem zbiorów i
źródeł wody pitnej oraz przedłużającymi się powodziami wody
morskiej. W poprzednim stuleciu poziom mórz wzrósł około 20 cm
z powodu topnienia lodowców, spowodowanego globalnym ociepleniem. Natomiast przystosowanie się do wzrostu poziomu morza, takie jak bariery na Tamizie w Londynie czy tamy w Amsterdamie lub inne europejskie systemy ochronne są bardzo złożone i
drogie, a więc dostępne tylko dla państw rozwiniętych. Kraje rozwijające się znajdują się na przeciwległym krańcu, ponieważ nie są
same w stanie przystosować się, a to ze względu na biedę, mniejszy
rozwój technologiczny, oraz przede wszystkim na ich rolniczy charakter, co powoduje, że kraje te są o wiele bardziej zależne od otaczającego ich środowiska niż kraje rozwinięte5.
2. Małe państwa wyspiarskie
Jak wskazano powyżej, to właśnie małe atolowe państwa wyspiarskie, spośród których można wymienić Kiribati, Tuvalu, Tokelau, Wyspy Marshalla, Fidżi, Vanuatu, Papua Nowa Gwinea i Federacja Mikronezji, są najbardziej narażone na działania zmian
klimatu. Wskazanie uwarunkowań geopolitycznych wybranych
państw pozwala na odniesienie ich do ogólnej sytuacji wszystkich
małych państw wyspiarskich.
Tuvalu jest to jedno z najmniejszych państw na świecie – jego
ludność szacuje się na ok. 11 tysięcy mieszkańców. Znajduje się w
Ibidem, s. 7.
N. Mann, Racism, the environment, and persecution : environmental refugees in
Tuvalu, Theses and dissertations. Paper 534, Toronto, Ontario 2009, s. 15,
dostępne na: http://digitalcommons.ryerson.ca/dissertations/534
4
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połowie drogi między Hawajami a Australią. Składa się z dziewięciu koralowych atoli, które w sumie zajmują powierzchnię 26 m²
lądu6, a z których żadna nie sięga więcej niż kilka metrów nad poziomem morza (ok. 5 m w najwyższym punkcie7). Spośród nich
osiem wysp nie posiada samochodów oraz dostępu do internetu.
Tuvalu, z powodu względnie niskiego przychodu narodowego,
słabych zasobów ludzkich, wyjątkowej podatności ekonomicznej
na zewnętrzne zagrożenia, należy do krajów słabo rozwiniętych –
Least Developed Country (LDC)8. Głównym zagrożeniem dla tego
państwa jest wzrost poziomu morza, który poza zabieraniem kolejnym metrów lądu, niesie ze sobą liczne ekonomiczne konsekwencje. Obywatele Tuvalu są zależni od rolnictwa i rybołówstwa jako
ich środków do życia. Jednakże gleba na Tuvalu stała się słaba,
powodując, że uprawianie rolnictwa staje się trudne. Powodzie, tak
samo jak wzrost zasolenia gleby, powodują, że uprawy, od których
ludność zależy, usychają. Sztormy na Tuvalu są bardziej gwałtowne – z powodziami i silnymi prądami9. W 1997 roku jedna z niezamieszkałych wysp Tuvalu została ostatecznie pochłonięta przez
morze.
Republika Kiribati również należy do krajów słabo rozwiniętych
i tak samo jak Tuvalu należy do Małych Rozwijających się Państw
Wyspiarskich (Small Island Developing States). Składa się z 33 małych
atoli (z których 21 jest niezamieszkanych10), zlokalizowanych po
dwóch stronach Równika na Oceanie Pacyficznym. Atole te rozpościerają się na obszarze ponad 3.5 milionów km² (co jest w przybliżeniu równe obszarowi wszystkich krajów UE). Sama jednak ich wielkość wynosi zaledwie 810 km², co oznacza, że na każdy kilometr
kwadratowy lądu przypada 4 tysiące kilometrów kwadratowych oceTuvalu, New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade Aid Programme,
[dostępne na:] http://www.aid.govt.nz/programmes/c-tuvalu.html
7 Tuvalu, CIA – The World Factbook, [dostępne na:]
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tv.html
8 Tuvalu’s National Adaptation Programme of Action, s. 13.
9 K. K. Moberg, Extending Refugee Definitions to Cover Environmentally Displaced
Persons Displaces Necessary Protection, 94 Iowa Law Review 1107 2008-2009, s. 1.
10 Kiribati, CIA – The World Factbook, [dostępne na:]
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kr.html
6
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anu. Ludność Kiribati wynosi ok. 92 tysiące osób, większość skupionych w stolicy kraju – Tarawa, co powoduje ograniczenia w infrastrukturze oraz świadczeniach socjalnych, co prowadzi do problemów sanitarnych, niewystarczających zasobów wody oraz przeludnienia11. Państwo to, podobnie jak Tuvalu, jest nisko położone, żadne
z jego wzniesień nie przekracza 3-4 metrów n.p.m.
Niewielkie rozmiary wysp i ekstremalnie niskie ich położenie
sprawiają, że nie jest możliwe przeniesienie się w głąb lądu lub na
wyższe tereny w sytuacji zagrożenia. Podnosi się, że uzupełnianie
plaży może być tylko tymczasowym lekarstwem na utratę lądu. O
ile nie zostaną podjęte kosztowne środki ochrony wybrzeży, liczne
społeczności wyspiarskie zmierzyć się będą musiały z ryzykiem
zalania12, co wiąże się z realnymi zagrożeniami licznych praw
człowieka.
3. Prawa człowieka
Pojęcie prawa człowieka nie jest jednoznaczne między innymi
z uwagi na wielość koncepcji odnoszących się do tego zagadnienia
i jego interdyscyplinarny wymiar13. Mogą one być rozpatrywane
tak na płaszczyźnie filozoficznej, jak i prawnej14. W warstwie filozoficznej stanowią one postulaty ochrony wartości o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju i samorealizacji jednostki, a co za
tym idzie do ukształtowania jej pozycji w społeczeństwie oraz państwie zapewniającej realizację tych wartości15. W warstwie prawnej
odnoszą się do złożonych struktur normatywnych, jakie powstają
w wyniku przełożenia zasad etycznych na normy prawne.

Mowa wstępna pani Karibaiti Taoaba – Szefa Delegacji i Sekretariatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Społecznych Kiribati na 43 sesji Komitetu Praw
Dzieci, Genewa 2006, s. 2.
12 National Adaptation Program of Action. Republic of Maldives, Ministry of Environment, Energy and Water 2007, str. 16
13 Z. Hołda, Prawa człowieka. Wiadomości wstępne, [w:] J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2014, s. 11-12.
14 A. Niżnik-Mucha, Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 14;
15 Ibidem, s. 14.
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Z. Hołda uznaje, że prawami człowieka są prawa, które służą
jednostce według jakiejś koncepcji filozoficznej, odnoszącej się do
pozycji w państwie, czy też służą jej w świetle norm prawa międzynarodowego, wewnątrz krajowego lub ponadnarodowego16. C.
Mik zdefiniował prawa człowieka jako specyficznie rozwarstwione,
naturalne możliwości ludzkie, co do istoty indywidualne, ale społecznie zdeterminowane, równe, niezbywalne, czasowo trwałe,
uniwersalne podmiotowo, przedmiotowo i terytorialnie (a do pewnego stopnia także kulturowo), konieczne (wymuszające ochronę
prawną) i zawsze wypływające z przyrodzonej każdemu człowiekowi godności osobowej17. Niezależnie od przyjętej definicji praw
człowieka należy skonstatować, że stały się one jedną z najważniejszych kategorii współczesnego życia publicznego tak skali kraju,
jak i globalnie18.
Powszechne jest klasyfikowanie praw człowieka na generacje.
Do pierwszej generacji zalicza się wolności i prawa osobiste oraz
polityczne, do drugiej zaś wolności i prawa społeczne, gospodarcze
i kulturalne. Od niedawna uznaje się również trzecią generację
praw, w której wymienia się prawo do pokoju, środowiska, czy też
rozwoju. Słusznie jednak Z. Hołda zauważa, odnosząc się do praw
trzeciej generacji, że „ciągle więcej tu pytań i wątpliwości niż jasnych ustaleń” 19. Z. Hołda uznaje, że o ile w odniesieniu do praw
politycznych natura skorelowanego z prawem jednostki obowiązku państwa wyraża się w zaspokojeniu konkretnego roszczenia
jednostki, o tyle w relacji do praw społecznych i gospodarczych
natura tego obowiązku polega na zobowiązaniu do podjęciu określonych działań na rzecz obywateli20.

16 Z.

Hołda, op.cit., s. 11.
C. Mik, Koncepcja normatywna europejskiego prawa praw człowieka, Toruń 1994,
s. 17-18.
18 J. M. Woods, Justiciable social rights as a critque of the liberal paradigm, Texas International Law Journal, vol. 38, 2003, s. 763; Z. Hołda, Prawa człowieka. Wiadomości
wstępne, [w:] J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, op. cit., s. 13.
19 Z. Hołda, Prawa człowieka. Wiadomości..., op. cit., s. 11.
20 Ibidem, s. 11-12.
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4. Wpływ zmian klimatu na prawa człowieka
Zmiany klimatu mogą potencjalnie wpływać na szereg praw
człowieka. Istnieje szereg przypadków, gdzie zauważono związek
pomiędzy zmianami zachodzącymi w środowisku, spowodowanymi przez zmiany klimatu, a skutkiem w postaci naruszonych
praw człowieka. W 1985 roku Międzyamerykańska Komisja Praw
Człowieka uznała, że realizacja prawa do życia (zawartego w art. 6
Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Kulturalnych) zależy od środowiska fizycznego. Kumulatywny efekt zmian klimatu
oddziałuje na środowisko życia, narodową gospodarkę, a niestabilność rządu może w pewnych przypadkach uniemożliwiać wypełnianie przez państwa swoich pozytywnych obowiązków ochrony życia21. Jane McAdam zauważa, że prawo do odpowiedniego
standardu życia, w tym do należytego wyżywienia, ubrania,
mieszkania i ciągłej poprawy warunków życia, a także prawo do
nie bycia pozbawionym środków przetrwania są zarówno niezależnymi prawami człowieka, jak i elementami prawa do życia.
Wszystkie te prawa są zagrożone w sytuacji, gdy globalne ocieplenie prowadzi do utraty możliwości polowania, łowienia, zbierania
plonów oraz gospodarowania22.
D. Shelton wskazuje, że prawa człowieka mają na celu zapewnienie, że warunki środowiskowe nie osiągnę punktu, w którym materialne prawo do życia, prawo do zdrowia, prawo do życia
rodzinnego i prywatnego, prawo do kultury, oraz inne prawa
człowieka zostaną poważnie osłabione. Wskazała ona opinię sędziego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Christopher Weeremantry, który stwierdził, że: „Ochrona środowiska
jest (...) istotnym elementem współczesnej doktryny praw człowieka, gdyż jest to warunek sine qua non dla wielu praw człowieka,
takich jak prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do życia. Niezbędne są rozważania na ten temat, jako że szkody w środowisku
może podważyć wszelkie prawa człowieka wymienione w Powszechnej Deklaracji oraz innych instrumentach ochrony praw
J. McAdam, Environmental migration governance, [w:] A. Betts [red.], Global
Migration Governance, Oxford 2010, s. 15
22 Ibidem.
21
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człowieka”23. W związku z tym wskazuje się, że państwa, czyli
podmioty zobowiązane, mają pozytywne obowiązki podjęcia skutecznych środków zapobiegania i korygowania skutków klimatycznych, a zatem w celu łagodzenia zmian klimatycznych, a także
zapewnienia, aby wszystkie istoty ludzkie, czyli posiadacze praw,
posiadały niezbędną zdolność do przystosowania się do zmian
klimatycznych24.
5. Prawo do zdrowia
Zgodnie z art. 12 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (dalej: MPPGSiK)
każda osoba ma prawo korzystać z najwyższego osiągalnego
poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego. W tym celu
państwa powinny podjąć stosowne działania, w tym w
szczególności środki konieczne do poprawy higieny środowiska i
higieny przemysłowej we wszystkich aspektach; zapobiegania
chorobom epidemicznym, zawodowym i innym oraz ich leczenia i
zwalczania, a także stworzenia warunków, które zapewniłyby
wszystkim pomoc i opiekę lekarską na wypadek choroby (art. 12
ust. 2 pkt b-d MPPGSiK)25.
Również Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zawiera
postanowienie dotyczące prawa do zdrowia. Zgodnie z art. 25 ust.
1 każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej
zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie,
odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia
socjalne (…)26.
D. Shelton, Human rights and the environment, What specific environmental rights
have been recognized?, Denver 2006, dostępne na: http://djilp.org/wpcontent/uploads/2011/08/Human-Rights-Environment-What-SpecificEnvironmental-Rights-Been-Recognized-Dinah-Shelton.pdf, s. 131 oraz przypis nr 6.
24 Understanding Human Rights and Climate Change. Submission of the Office of
the High Commissioner for Human Rights to the 21st Conference of the Parties to the
United Nations Framework Convention on Climate Change, s. 3.
25 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
(Dz.U. 1977 nr 38 poz. 169);
26 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948 r., dostępna na:
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_P
raw_Czlowieka.pdf
23
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Można uznać, że w prawie międzynarodowym dość ściśle
łączy się zdrowie z warunkami środowiskowymi. Komitet Praw
Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych interpretuje prawo do
ochrony zdrowia, zgodnie z definicją zawartą w artykule 12 ust. 1
MPPESiK, jako prawo inkluzywne, rozciągające się nie tylko na
terminową i właściwą opiekę zdrowotną, ale również na
uwarunkowania leżące u podstaw zdrowia, takie jak dostęp do
bezpiecznej wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarnych,
odpowiednie
dostawy
bezpiecznej
żywności,
mieszkań,
27
higieniczne warunki zawodowe i środowiskowe . Zdrowe
środowisko uznawane jest za warunek konieczny realizacji prawa
do zdrowia. Z drugiej zaś strony prawo do zdrowia stanowi
jednocześnie źródło prawa do czystego i zdrowego środowiska28.
Nie można również zaprzeczyć, że wpływ zmian klimatu na
środowisko oraz na pozostałe składowe prawa do zdrowia jest
istotnie zauważalny. W szczególności zmiany te dotkliwie
odczuwalne są dla obywateli małych państw wyspiarskich, których
niskie położenie względem poziomu morza czyni je podatnymi na
wszelkie, nawet niewielkie zmiany. Głównym czynnikiem
powodującym daleko idące konsekwencje jest wzrost poziomu
morza oraz globalne ocieplenie. Wzrost poziomu morza powoduje
wdzieranie się słonej wody morskiej w głąb lądu, a przez to
zasolenie słodkowodnych zbiorników oraz ziemi uprawnej. To z
kolei przyczynia się do trudności w uprawach oraz w konsekwencji
do niedożywienia oraz chorób z objawami biegunki29. Jednocześnie
prowadzi to do ograniczania źródeł wody pitnej do wody
deszczowej. Ponadto coraz częściej pojawiają się nieprzewidziane
cykle opadów deszczu oraz sztormy i potężne fale, które niszczą
nadbrzeżną infrastrukturę, w tym sanitarną oraz komunikacyjną,
Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment No.
14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), 2000,
dostępne na:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf,
28 B. Farkas, A. Kembabazi, S. Safdi, Human rights and climate change obligations, Yale 2013, s. 12-13
29 S. Willcox, Climate Change Inundation and Atoll Island States: Implications for
Human Rights, Self-Determination and Statehood, s. 9
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ograniczając tym samym dostęp do usług medycznych. Również
wzrost średnich temperatur powietrza nie pozostaje bez wpływu
na ludzkie zdrowie, przyczyniając się do wzrostu chorób
przenoszonych przez różne insekty30.
Zauważyć także należy, że zmiany klimatu, w szczególności
te związane ze wzrostem poziomu morza, istotnie wpływają na
realizację także innych praw człowieka, z którymi prawo do
zdrowia jest nierozerwalnie związane. Ekstremalne zjawiska
pogodowe, erozja wybrzeża, zasolenie wód oraz ziemi z zagrażają
terenom i produkcji rolnej, a co za tym idzie, ograniczają dostęp do
pożywienia31.
6. Prawo do odpowiedniego wyżywienia
Prawo do odpowiedniego wyżywienia zawarte jest w
licznych aktach międzynarodowych32, w tym przede wszystkim w
MPPESiK oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Stosownie do art. 11 MPPESiK państwa strony tego aktu uznają
prawo każdego do odpowiedniego poziomu życia dla niego samego i
jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież i mieszkanie, oraz
do stałego polepszania warunków bytowych. Państwa strony
podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia realizacji tego
prawa, uznając w tym celu zasadnicze znaczenie współpracy
międzynarodowej, opartej na zasadzie dobrowolności33.
Zdaniem Komitetu Praw Ekonomicznych, Społecznych i
Kulturalnych prawo to jest realizowane, kiedy każdy mężczyzna,
kobieta oraz dziecko, osobno lub w danej społeczności, posiada w
każdym momencie fizyczny oraz ekonomiczny dostęp do
odpowiedniego wyżywienia oraz środków do jego wytwarzania34.

30

Ibidem.

31 Ibidem,

s. 10.
B. Farkas, A. Kembabazi, S. Safdi, op. cit., s. 15
33 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
(Dz. U. 1977 nr 38 poz. 169);
34 Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment No.
12: The Right to Adequate Food (Art. 11), dostępne na:
http://www.refworld.org/pdfid/4538838c11.pdf, s. 2
32
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Jednakże ze względu na liczne zmiany klimatu oraz ich
konsekwencje dostęp do odpowiedniego wyżywiania, a także do
środków jego wytwarzania będzie znacznie ograniczony. Zmiany
klimatu wpłyną na bezpieczeństwo żywieniowe, a to w
szczególności ze względu na wzrost temperatury o co najmniej 2 st.
C, który to wzrost może wzmóc zapotrzebowanie na żywność, ze
względu na jej mniejszą podaż35.
Wiele gatunków boryka się obecnie ze zwiększonym ryzykiem wyginięcia z powodu zmian klimatycznych. Większość gatunków roślin nie jest w stanie naturalnie zmieniać swojego środowiska występowania wystarczająco szybko, aby nadążyć za przewidywanymi zmianami klimatu; większość małych ssaków i mięczaków słodkowodnych nie będzie w stanie przetrwać w zmienionym środowisku36.
Międzyrządowy Panel do spraw Zmian Klimatu wskazuje, że
prognozowane zmiany klimatu i związana z tym między innymi
redukcja morskiej biologicznej różnorodności wpłynie negatywnie
również na wydajność rynku rybnego oraz dostawy innych
zasobów. Zdaniem Panelu bez podjętych działań adaptacyjnych
zmiany klimatu negatywnie wpłyną na uprawy pszenicy, ryżu
oraz kukurydzy w regionach tropikalnych oraz strefy
umiarkowanej37.
Ze względu na ograniczoną powierzchnię małych atolowych
państw wyspiarskich, również zasoby wody pitnej są ograniczone,
a ograniczenie to będzie stale się zwiększać. Ich, wspomniane
wyżej, okresowe i stopniowe zasalanie, powodowane jest również
przez wysokie fale powodziowe, co niszczy też zbiorniki retencyjne
ze słodką wodą, a także roślinność, mającą na celu odsolenie
wody38. Ponadto źródła wód gruntowych ograniczone będę ze
względu na wzrost poziomu morza oraz będącą tego konsekwencją
postępującą utratą lądu. Może to również spowodować

35 R. K. Pachauri, L.A. Meyer [red], Intergovernmental Panel on Climate Change,
Climate Change 2014: Synthesis Report, Geneva 2015, s. 13
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 S. Willcox, op. cit., s. 10.
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ograniczenia w dostarczaniu różnych usług w sektorach zależnych
od źródeł wody39.
Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomiczny, Społecznych i
Kulturalnych zawiera również „podstawowe prawo każdego
wolności od głodu”40.
Specjalny Sprawozdawca ONZ do spraw Prawa do
Wyżywienia wskazał, że prawo to polega na posiadaniu
regularnego, stałego i nieograniczonego dostępu (bezpośrednio lub
handlowego) do ilościowo i jakościowo odpowiedniego i
wystarczającego
wyżywienia,
odpowiadającego
tradycjom
kulturowym narodu, do którego konsument należy, i które
zapewnia fizyczne i psychiczne, indywidualne i zbiorowe,
spełnione i godne życie wolne wolne od strachu41.
Co prawa Komitet Praw Ekonomicznych, Społecznych i
Kulturalnych zaobserwował, że problem głodu oraz niedożywienia
nie wynika z braku pożywienia, ale z braku dostępu do
osiągalnego pożywienia, między innymi z powodu biedy wśród
danych społeczności42, to jednak w sytuacji małych państw
wyspiarskich realna zadaje się być sytuacja braku dostępu do
pożywienia ze względu na jego fizyczną nieosiągalność. Obywatele
tych państw, jak już to zostało wcześniej wspomniane, są zależni
od rolnictwa i rybołówstwa jako ich środków do życia. Jednakże
zasolenie gleby, znacznie utrudniające rolnictwo, a także powodzie
powodują, że uprawy usychają43. Również rafy koralowe są
zagrożone przez zmiany klimatu, zwłaszcza ze względu na wzrost
temperatury mórz oraz zwiększone zakwaszenie oceanów, co

R. K. Pachauri, L.A. Meyer [red], op. cit, s. 13
11 ust. 2 Międzynarodowgo Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i
Kulturalnych (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 169);
41 Special Rapporteur on the right to food, United Nations Human Rights Office of the High Commisioner, dostępne na:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx
42 Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment No.
12... op. cit. s. 2
43 K. K. Moberg, op. cit., s. 1.
39

40 Art.
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powoduje ich wymieranie, a przez to ograniczenie zasobów
morskich, które stanowią główne źródło pożywienia44.
Wszystko to sprawia, że zagrożenie prawa do odpowiedniego
wyżywienia, w tym wolność od głodu jest bardzo realne i powoli
zaczyna stawać się rzeczywistością. W związku z faktem, że
zmiany klimatu w chwili obecnej są w zasadzie nieodwracalne,
obywatelom małych państw wyspiarskich grozi utrata wszelkich
zasobów żywieniowych. Prowadzić to może albo do całkowitego
uzależnienia w tym sektorze od importu pożywienia oraz wody od
większych sąsiadów, albo do konieczności emigracji w celu
zapewnienia sobie różnorodnego pożywienia.
7. Prawo do mieszkania
W małych państwach wyspiarskich zagrożone są też prawa
człowieka dotyczące warunków bytowych. Zgodnie ze wskazanym
wyżej art. 11 Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych każdy ma prawo do odpowiedniego poziomu życia dla niego samego i rodziny, włączając w to mieszkanie, oraz do stałego polepszania warunków bytowych45.
Komitet Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych
wyjaśnia, że prawo to powinno być postrzegane jako „prawo do życia
w bezpieczeństwie, spokoju i godności”46. Wskazał on również, że
mieszkania nie powinny powstawać na zanieczyszczonych terenach
ani w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł zanieczyszczeń, które
zagrażają prawu do zdrowia mieszkańców47.
Natomiast zmiany klimatyczne zagrażają prawu do
mieszkania w wielu aspektach. Ekstremalne zjawiska pogodowe
często niszczą domy, powodując, że rzesze ludzi stają się
bezdomne, co narusza również prawo do własności. Susza, erozja i
W. Steffen, J. Hunterr, L. Hughes, Counting the costs, climate change and costal
flooding, Australia 2014, s. 35
45 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
(Dz.U. 1977 nr 38 poz. 169);
46 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No.
4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant) dostępne na:
http://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html, s. 2
47 Ibidem, s. 4
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powodzie mogą stopniowo sprawiać, że pewne terytoria wyludnią
się, powodując przy tym przemieszczenie się i migrację ludności48.
W odniesieniu do sytuacji małych państw wyspiarskich
zmiany klimatu ograniczą tereny zdatne do zamieszkania, w
szczególności na wybrzeżach, na których znajduje się większość
infrastruktury tych państw, co powoduje wzrost istniejących już
presji dotyczących mieszkań49.
Ze względu na to, iż infrastruktura położna jest w bliskiej
odległości od brzegu, jest ona narażona na częste podtopienia. Z
tego względu warunki mieszkaniowe obywateli małych państw
wyspiarskich nie spełniają standardów godnego życia w
bezpieczeństwie i spokoju. W związku z częstymi i obfitymi
powodziami mieszkania na ternach zalewowych (czyli w zasadzie
większość z nich) nie nadają się do przebywania tam, warunki
sanitarne z tego względu zagrażają zdrowiu i czasem życiu
mieszkających tam ludzi.
Ze względu na perspektywę pracy, a także w związku z
utratą swoich domostw w wyniku sztormów oraz powodzi, wiele
osób migruje do głównej wyspy, na której położona jest stolica
kraju, co rodzi problemy związane z przeludnieniem. Ograniczone
terytorium sprawia, że zasoby mieszkaniowe w stolicach są
ograniczone. Ograniczone są też możliwości zarobkowe. Wszystko
to prowadzi do rosnącego bezrobocia oraz coraz gorszych
warunków sanitarnych i mieszkaniowych. Brak jest również
perspektyw rozwoju, co sprawia, że liczne rodziny decydują się na
emigrację, często do sąsiednich większych krajów, takich Australia
czy Nowa Zelandia.
Prezydent Kiribati Anote Tong wskazał, że zmiany
klimatyczne mogą dosłownie wymazać Kiribati i inne nisko
położone państwa wyspiarskie z mapy i podkreślił znaczenie
zagwarantowania wysiedlonym mieszkańcom nisko położonych
obszarów „migracji z godnością”. Migracja z godnością wiązałaby

Human Rights... op. cit, s. 19.
B. Farkas, A. Kembabazi, S. Safdi, op. cit. s. 12

48 Understanding
49
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się z zapewnieniem wszystkim realizacji ich praw człowieka, w
tym odpowiedniego standardu życia i prawa do mieszkania50.
Zdaniem B. Farkas, A. Kembabazi oraz S. Safdi państwa te,
jak również społeczność międzynarodowa będą musiały zapewnić
efektywne środki dostosowawcze w celu zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych przesiedlonych uchodźców klimatycznych i w
celu sprostania swoim zobowiązaniom w zakresie realizacji prawa
do mieszkania51.
8. Prawo do życia
Powyższa analiza pokazuje, jak bardzo realizacja praw człowieka związana jest ze stanem środowiska i jak bardzo uzależniona
jest od zmian klimatu, wpływających na to środowisko. Skrajnym
przypadkiem wpływu zmian klimatu na prawa człowieka może
być nawet zagrożenie prawa do życia, które jest fundamentalnym
prawem człowieka, chronionym przez liczne akty prawa międzynarodowego, gdyż gwałtowne zjawiska atmosferyczne często są
śmiertelne w skutkach. Również powolna utrata lądu w państwach
wyspiarskich w konsekwencji może doprowadzić do zagrożenia
życia pozostałych tam osób.
Niestety zazwyczaj bywa tak, że ci, którzy w najmniejszym
stopniu przyczynili się do zmian klimatycznych niesprawiedliwie i
nieproporcjonalnie cierpią krzywdy związane z tymi zmianami52.
W związku z tym zgodzić się należy, że sprawiedliwość klimatyczna wymaga, aby działania na rzecz klimatu były zgodne z
istniejącymi umowami dotyczącymi prawa człowieka, jak również
wszelkimi zobowiązaniami, normami i zasadami w tym zakresie53.
Streszczenie
Kraje rozwijające się na Pacyfiku są w pierwszej kolejności dotknięte globalnymi zmianami klimatycznymi. Wyspy tych państw
leżą zaledwie kilka metrów nad poziomem morza, są więc szczeHuman Rights …, op. cit, s. 19.
Farkas, A. Kembabazi, S. Safdi, op. cit., s. 12
52 Understanding Human Rights..., op. cit. s. 3.
53 Ibidem.

50 Understanding
51 B.
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gólnie wrażliwe na nawet najmniejsze zmiany klimatyczne. Zmiany klimatu spowodują, że wzrost poziomu mórz spotęguje zalewanie wysp, burze, erozje oraz inne zjawiska niebezpieczne dla wybrzeży, zagrażając tym samym infrastrukturze, osiedlom i obiektom, które wspierają utrzymanie społeczności wysp.
Zmiany klimatu mogą potencjalnie wpływać na szereg praw
człowieka. Prawo do zdrowia, odpowiedniego standardu życia, w
tym do należytego wyżywienia, ubrania, mieszkania i ciągłej poprawy warunków życia, a także prawo do nie bycia pozbawionym środków przetrwania są zarówno niezależnymi prawami człowieka, jak i
elementami prawa do życia. Wszystkie te prawa są zagrożone w sytuacji, gdy globalne ocieplenie prowadzi do utraty możliwości polowania, łowienia, zbierania plonów oraz gospodarowania
Summary
Developing countries in the Pacific are the first affected by the
global climate change. Islands of these countries are lying only a
few meters above the sea level, so they are particularly sensitive to
even the slightest changes in the climate. Climate change will
cause, that the sea level rise will increase the flooding of islands,
storms, erosion and other phenomena dangerous to coasts, thereby
destroying the infrastructure, settlements and objects, that support
the maintenance of the island communities. Climate change can
potentially affect the range of human rights. The right to health, an
adequate standard of living, including adequate food, clothing,
housing and continuous improvement of living conditions, as well
as the right not to be deprived of life, are both independent human
rights, as well as elements of the right to life. All these rights are
threatened when global warming leads to a loss of hunting, fishing,
harvesting and management.
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Magdalena Skolimowska

Duszpasterstwo wobec przemocy w rodzinie
Wstęp
Problematyka odnosząca się do zagadnień związanych z
przemocą w rodzinie jest rozległa. Dotyczy zarówno ofiar, jak i
sprawców przemocy. W literaturze przedmiotu szczegółowo omawiane są kwestie tak teoretyczne, jak i praktyczne. Przemoc w rodzinie definiuje się na różne sposoby, wymienia jej formy, poruszane zostają kwestie diagnostyczne oraz związane z interwencją
kryzysową, pomocą oraz psychoterapią. Zainteresowanie badaczy
skupione jest również na profilaktyce.
Przemoc w rodzinie stanowi interdyscyplinarny obszar naukowych dociekań i podejmowanych działań. W ramach działania
instytucji państwowych powstają specjalne zespoły powołane w
celu niesienia skutecznej pomocy dla rodzin dotkniętych problemem przemocy. W wyniku współpracy Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji
Narodowej powstał w 2006 roku Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie1. Pomoc niosą również takie instytucje
jak policja czy prokuratura, samorządy lokalne oraz także organizacje pozarządowe2. Rzeczywistość pokazuje jak trudne jest osiągnięcie tego celu. Stąd dalsza refleksja naukowa dotycząca przemocy w rodzinie okazuje się niezbędna.
Niniejsze opracowanie porusza problematykę przemocy w rodzinie w kontekście duszpasterskim. Celem artykułu jest przede
wszystkim pokazanie jakie działania mogą zostać podjęte przez osoby
zaangażowane w duszpasterstwo parafialne, tak, aby z jednej strony
zapobiegać przemocy, z drugiej zaś nieść pomoc w takim zakresie, w
B. Gulla. Wstęp [w:] Dziecko jako ofiara przemocy. Red. B. Gulla, M. Wysocka Pleczyk, Kraków 2009, s. 7
2 Tamże, s. 7.
1
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jakim jest to możliwe w ramach oddziaływań pastoralnych. Niemniej
ważną kwestią jest zasygnalizowanie problemów moralnych przed
jakimi stoją zwłaszcza ofiary przemocy w rodzinie i wskazanie konieczności wypracowania pastoralnych rozwiązań.
1. Definicja przemocy i jej formy
Jedna z definicji przemocy brzmi: „Przemoc to wszystkie nieprzypadkowe akty godzące w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej lub psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji”3. Ze względu
na przejawy przemocy wyróżnia się przemoc fizyczną, psychiczną
oraz seksualną. Pierwsza z nich, przemoc fizyczna, wiąże się z
możliwością uszkodzenia ciała. Niektóre z przejawów przemocy
fizycznej to: „popychanie, policzkowanie, szarpania za włosy, uderzanie pięścią, kopanie, przypalanie papierosem, dusznie, rzucanie
przedmiotami, drapanie, plucie, wykręcanie rąk, napaść z użyciem
broni, krępowanie lub uwięzienie, świadome stwarzanie niebezpiecznych sytuacji, stanowiących zagrożenie fizyczne (np. szybka
jazda samochodem)”4. Skutkiem przemocy fizycznej może być
uszkodzenie ciała oraz wskazanie do konsultacji oraz podjęcia leczenia medycznego. Pod uwagę bierze się zarówno skutki bezpośrednie, jak również skutki odległe w czasie5.
Przemoc seksualna to wymuszanie na danej osobie aktywności seksualnej lub jej kontynuowanie wówczas, gdy osoba nie ma
pełnej świadomości, bez pytania jej o zgodę na podjęcie danej aktywności a także w przypadku, gdy boi się odmówić6. Stosując
przymus sprawca przemocy seksualnej może posłużyć się zarówno
użyciem w sposób bezpośredni siły fizycznej, jak również groźbami oraz szantażem emocjonalnym7.
Wyjaśniając termin przemoc psychiczna, Jerzy Mellibruda,
wymienia jej trzy znaczenia. Według niego przemoc psychiczna:
W. Badura – Madej, A. Dobrzyńska – Mesterhazy. Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków 2000, s. 12.
4 Tamże, s. 14.
5 Tamże, s. 14.
6 W. Badura – Madej, A. Dobrzyńska – Mesterhazy, jw. s. 14 – 15.
7 Tamże, s. 15.
3
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1. Wiąże się z psychologicznym kontrolowaniem ofiary;
2. Pokazuje,
że
sprawca
może
posługiwać
się
oddziaływaniami psychologicznymi, aby skrzywdzić ofiarę;
3. Powoduje uszkodzenia psychiki8.
Przemoc psychiczna może przejawiać się w formie takich zachowań jak: „przymus i groźby, zastraszanie, emocjonalne wykorzystywanie, za które uważa się oskarżanie, upokarzanie, poniżanie, obwinianie i manipulowanie poczuciem winy, wyzwiska,
wmawianie choroby psychicznej, odmawianie współżycia seksualnego, izolowanie poprzez ograniczanie kontaktów z innymi […]”9
oraz wiele innych.
2. Czym jest przemoc w rodzinie?
Przemoc w rodzinie definiowana jest jako „działanie bądź zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z jej członków
przeciwko pozostałym z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez
okoliczności przewagi sił lub władzy, godzące w ich prawa lub dobra osobiste a przede wszystkim w ich życie i zdrowie (fizyczne lub psychiczne),
które powoduje u niech szkody lub cierpienie”10. Przemoc jawi się zatem
jako odebranie człowiekowi jednego z jego podstawowych praw,
jakim jest prawo do wolności.
W rodzinie, gdzie występuje przemoc często zachodzą trzy
charakterystyczne fazy składające się na cykl przemocy. Pierwsza z
nich to faza narastania napięcia oraz agresji u sprawcy przemocy.
W tym czasie jest on mocno poirytowany i wszczyna awantury.
Częściej sięga po alkohol. Ofiara natomiast podejmuje działania,
które mają na celu opanowanie sytuacji i oddalanie zbliżającego się
zagrożenia. Ponosi również koszty psychofizyczne w postaci bólu
żołądka, głowy, bezsenności czy braku apetytu, pojawia się apatia,
silny niepokój. Zdarza się również, że ofiara sama dąży do wybuchu konfliktu, gdyż nie potrafi znieść napięcia związanego z oczekiwaniem na ruch ze strony sprawcy11.

J. Mellibruda. Przeciwdziałanie przemocy domowej, Warszawa 2009, s. 21 -22.
W. Badura – Madej, A. Dobrzyńska – Mesterhazy, jw. s. 15.
10 J. Mellibruda, jw. s. 10.
11 Tamże, s. 25.
8
9
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Druga fazy przemocy w rodzinie to wybuch gwałtownej
przemocy: sprawca atakuje ofiarę, rozładowuje złość, czego skutkiem są zranienia zarówno o charakterze psychicznym, jak również
fizycznym. Ofiara przeżywa szok, jednocześnie próbuje ochronić
siebie oraz uspokoić sprawcę. Pełna jest przerażenia i złości, ale
także bezradności i wstydu a jej ochota do życia znika12. Zdarza się,
że to właśnie w tym czasie, kiedy rozpacz i bezradność ofiary biorą
górę, podejmuje się ona kroków, aby odejść od sprawcy, szukać
pomocy. Ten wysiłek zazwyczaj jednak bywa udaremniony przez
nagłą zmianę postępowania sprawcy13. Rozpoczyna się wówczas
faza trzecia cyklu przemocy.
Ta trzecia faza bywa nazywana również fazą miodowego
miesiąca. W czasie jej trwania sprawca przemocy podejmuje się
prób wytłumaczenia własnego postępowania, podaje różne usprawiedliwienia. Jego postępowanie jest zupełnie inne: przede
wszystkim przeprasza i składa obietnice poprawy, zapewniając, że
już nigdy więcej taka sytuacja się nie powtórzy. Za pomocą takich
gestów jak kupowanie prezentów, okazywanie ciepła i miłości,
przekonuje ofiarę, że zaistniała przemoc była jedynie incydentem,
który faktycznie więcej nie będzie miał miejsca. Miłość ofiary odżywa na nowo i pragnie ona spełniać własne marzenie o szczęśliwym związku14. W sytuacji, gdy małżonkowie mają dzieci pojawia
się dodatkowy argument, aby przebaczyć sprawcy i uwierzyć w
jego zapewniania o zmianie. Niestety faza miodowego miesiąca
prędzej czy później kończy się a w sprawcy przemocy po raz kolejny narasta napięcie i irytacja. Cały cykl rozpoczyna się od nowa15.
Wiedza na ten temat pełni istotne znaczenie dla planowania
oddziaływań o charakterze duszpasterskim. Pomaga ustrzec się
przed typowymi błędami, jakie popełniają osoby starające się pomóc członkom rodzin, gdzie występuje przemoc. Jeden z kluczowych błędów wiąże się z postrzeganiem ofiary przemocy domowej.
Polega on na tym, że oczekuje się od niej, że sama nie tylko zgłosi
Tamże, s. 26.
Tamże, s. 25.
14 Tamże, s. 26.
15 J. Mellibruda, jw. s. 26.
12
13
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się po pomoc, ale także chętnie podejmie współpracę, zrozumie, że
osoba pomagające ma wobec niej dobre intencje oraz nie zrezygnuje z dalszego postępowania skoro zrobiła pierwszy krok w kierunku zmiany16. Posiadając jednak świadomość dotyczącą przebiegu
cyklu przemocy w rodzinie, można z wielkim prawdopodobieństwem przypuszczać, że ofiara przemocy albo wcale nie zgłosi się
po pomoc albo wycofa się w trakcie podjętego postępowania, gdy
sprawca przemocy zapoczątkuje fazę miodowego miesiąca. Przeżycia składające się na ten czas powodują, że ofiara przemocy ulega
demobilizacji17 oraz „przeżywa dwoistość uczuć i obrazów”18, co
oznacza, że myśli i uczucia dotyczące przemocy w rodzinie wyglądają zupełnie inaczej w fazie narastania napięcia oraz w fazie miodowego miesiąca. Zależność ta dotyczy, poza ofiarą przemocy,
również sprawcy, świadków oraz otoczenia19. Osoby udzielające
się w duszpasterstwie i mające kontakt z osobami dotkniętymi
przemocą domową, nie mogą ulec iluzji, że przemoc w rodzinie
kończy się wraz z nastaniem „miodowego miesiąca”.
Przyczyn dla których ofiara przemocy nie podejmuje się
zmiany własnej sytuacji życiowej oraz odrzuca możliwości współpracy z osobami udzielającymi pomocy, jest oczywiście znacznie
więcej niż sam fakt następujących po sobie faz cyklu przemocy.
Należy pamiętać, że na ofiarę przemocy wpływa jej osobista historia życia, rola spełniana w rodzinie, istniejące koalicje i przymierza
wewnątrz rodzinnego systemu, przedłużająca się sytuacja kryzysowa skutkująca pojawieniem się zespołu stresu pourazowego.
Istotne znaczenie odgrywa również fakt, że ofiara doświadcza tak
obciążającego poziomu stresu a jednocześnie nie posiada umiejętności, aby poradzić sobie z nim w skuteczny sposób, co powoduje,
że mechanizmy obronne rodziny zostają wzmocnione oraz pojawia
się wyuczona bezradność20. Szczegółowa charakterystyka wymieB. Gwizdek., Dlaczego trudno jest pomagać rodzinie z problemem przemocy? [w:
]Mapa pomagania. Jak rozpoznać przemoc w rodzinie i skutecznie jej przeciwdziałać. Red. K. Kulesza. Warszawa.
17 J. Mellibruda, jw. s. 26.
18 B. Gwizdek, jw. s. 181.
19 Tamże, s. 181.
20 Tamże, s. 181.
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nionych czynników utrudniających zarówno podjęcie zmiany
przez ofiarę, jak również udzielenie pomocy przez różne osoby i
instytucje, wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Świadomość ich występowania stanowi jednak o efektywności pomocy dla
członków rodzin doświadczających przemocy, w tym również dla
działań o charakterze duszpasterskim.
3. Duszpasterstwo wobec przemocy w rodzinie
Kościół jako wspólnota nigdy nie pozostawał obojętny na
krzywdę człowieka i od samego początku podejmował się dzieł
miłosierdzia. Warto w tym miejscu wspomnieć chociażby biblijną
perykopę o ustanowieniu siedmiu diakonów, których zadaniem
była pomoc dla potrzebujących21. Benedykty XVI w Encyklice Deus
Caritas Est przypominał, że tym co szczególnie wyróżniało pierwszych chrześcijan była wzajemna miłość oraz działalność charytatywna, którą doceniali nawet poganie22. Do dziś diakonia pozostaje
jednym z podstawowych obszarów pastoralnej działalności Kościoła. Z jednej strony stanowi ona zaangażowanie społeczne na rzecz
drugiego człowieka, z drugiej jednak strony jest czymś znacznie
więcej: „jako forma realizacji miłości bliźniego należy do tożsamości chrześcijańskiej”23. Właśnie w tym obszarze można umieścić
duszpasterską troskę wobec rodzin dotkniętych przemocą. Może
ona przybierać formę oddziaływań o charakterze profilaktycznym
lub pomocowym24.
W ramach duszpasterstwa wymienia się następujące działania
o charakterze profilaktycznym: działalność edukacyjna, interwencyjna oraz terapeutyczna podejmowana przez osoby z profesjonalnymi kompetencjami; stosowanie edukacyjnych, informacyjnych,
Dz 6, 1-6.
Benedykt XVI. Encyklika Deus caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI do
biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej. Poznań 2006, nr 22.
23 R. Hajduk. Czynić prawdę. Elementy teologii pastoralnej fundamentalnej. Olsztyn 2010, s. 42.
24 I. Niewiadomska, J. Chwaszcz. Pomoc rodzinom doznającym przemocy fizycznej
i psychicznej. [w:] Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin 2013, s. 651 – 655.
21
22
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alternatywnych, prawnych bądź polegających na udzieleniu
wsparcia strategii na poziome uniwersalnym, skierowanym do rodzin zdrowych; na poziomie interwencji podejmowane działania
mają polegać na redukowaniu czynników ryzyka pojawiania się
aktów przemocy o charakterze incydentalnym oraz wzmacniać zachowania pożądane25. Tak ogólnie zarysowana działalność profilaktyczna może posłużyć jako punkt wyjścia dla formułowania
bardziej szczegółowych planów duszpasterskich wobec zjawiska
przemocy w rodzinie. W zakresie informacyjnych i edukacyjnych
strategii profilaktycznych można wykorzystać takie sposoby, jak:
1. umieszczanie plakatów w kościelnych gablotach z
informacjami czym jest przemoc w rodzinie i gdzie można szukać
pomocy;
2. w podobny sposób można wykorzystać stronę internetową
parafii;
3. poruszanie problematyki przemocy w ramach homilii oraz
w czasie spotkań wspólnot parafialnych;
4. Organizacja warsztatów psychoedukacyjnych z udziałem
profesjonalistów.
Alternatywna oraz polegająca na wsparciu strategia profilaktyczna może zostać prowadzona w ramach duszpasterstwa głównie poprzez tworzenie takich miejsc oraz organizację wydarzeń,
które stanowiłby dla rodzin atrakcyjną formę spędzania wolnego
czasu. Poza tradycyjną działalnością wspólnot o charakterze typowo religijnym i duchowym, warto rozszerzyć pastoralną „ofertę” o
takie miejsca czy wydarzenia jak: kawiarenki, kluby filmowe, rodzinne festyny, bale noworoczne itp. Choć tego typu działalność
może wydawać się odbiegająca od zakresu działalności duszpasterskiej, w rzeczywistości jednak wychodząc naprzeciw ludzkim
potrzebom, stwarza dobrą okazję dla utrzymania więzi z parafią
oraz przekazania wartości. W odniesieniu do podjętego tematu
działalność ta może chociażby uczyć dobrej zabawy bez agresji i
używek, pogłębiać relacje rodzinne i społeczne, zmieniać postawy
wobec określonych kwestii.
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Tamże, s 651-652.

W kwestii pomocy dla członków rodzin, gdzie już występuje
problem przemocy wspólnota kościelna, która nie dysponuje profesjonalnym zapleczem pomocowym ma ograniczone możliwości
działania ze względu na fakt, że dla rozwiązania tak skomplikowanego problemu, jakim jest przemoc w rodzinie potrzeba pracy,
długoterminowej terapii prowadzonej przez specjalistów. Ważnym
zadaniem stojącym przed duszpasterstwem pozostaje natomiast
udzielnie wsparcia o charakterze pozaprofesjonalnym. Dla ofiar
przemocy pomocna w powrocie do równowagi i odzyskania sensu
życia okazuje się możliwość podzielnia się traumatycznymi wydarzeniami. Stąd bardzo ważną rolę w ramach działalności duszpasterskiej może odegrać wspólnota bądź grupa samopomocowa.
Pamiętać należy, że ofiara przemocy dzieląca się tak trudnymi doświadczeniami oczekuje, że społeczność zrozumienie jej sytuacje,
będzie potrafiła spojrzeć na przemoc jej oczami oraz adekwatnie
zareaguje potępiając przemoc26.
Grupa samopomocowa stanowi dla ofiar przemocy istotną
formę wsparcia, gdyż skupiając osoby o podobnych doświadczeniach życiowych przełamuje w ofiarach przemocy poczucie izolacji,
osamotnienia, nierozumienia czy wstydu. Grupy o charakterze samopomocowym działające na teranie parafii mogą być powoływane przez duszpasterstwo rodzin lub działać w ramach struktur tego
duszpasterstwa27.
Stosownym wsparciem i pomocą ze strony duszpasterstwa
powinny zostać objęte dzieci i młodzież. Zarówno te, które stały się
w sposób bezpośredni ofiarą przemocy, jak również będące jej
świadkiem. Ważną rolę w tym względzie spełniają świetlice parafialne, które mogą przyjmować charakter świetlic terapeutycznych.
Ich ogromne znaczenie podkreśliło Dyrektorium Duszpasterstwa
Rodzin28.
Świetlice jako placówki dziennego pobytu dziecka funkcjonują w jak najbliższym środowisku dziecka. Wśród ich podstawoTamże, s. 655.
Tamże, s. 655.
28 Por. Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin. Warszawa 2003, nr 50.
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wych zadań względem dziecka wymienia się: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw
i zajęć sportowych. Podkreśla się także znaczenie stałej współpracy
z rodziną dziecka. Świetlice realizują również zadania o specjalistycznym charakterze. Są nimi: prowadzenie socjoterapii lub innych oddziaływań o charakterze terapeutycznym, korekcyjnym,
kompensacyjnym i logopedycznym. Zalicza się do nich również
interwencję w sytuacjach kryzysowych związanych zarówno z
funkcjonowaniem w obszarze życia rodzinnego, jak również szkolnego czy rówieśniczego29.
Placówka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży ma także
zapewnić im co najmniej jeden posiłek dopasowany do pory dnia i
czasu podczas którego podopieczni przebywają w świetlicy oraz
niezbędne wyposażenie w przedmioty konieczne do przeprowadzenia zajęć. Placówka powinna również zapewnić dzieciom
zgodnie z ich potrzebami, na tyle na ile to możliwe, odzież, obuwie, bieliznę oraz inne przedmioty osobistego użytku30.
Praca na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy ma wspierać rozwój fizyczny, psychiczny i poznawczy dziecka.
W przypadku ofiar przemocy domowej szczególnego znaczenia
nabiera kolejne z zadań, jakie stawia się przed placówkami pobytu
dziennego: zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Obejmując oddziaływaniem dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, pracownicy świetlic powinni uszanować ich potrzeby religijne. Bardzo
ważne jest troska o kontakty dzieci z rodzicami i najbliższymi
członkami rodziny. Będąc uczestnikiem zajęć świetlicowych dzieci
mają uczyć się jak nawiązywać więzi emocjonalne oraz relacje interpersonalne, jak organizować codzienne obowiązki, ale i spędzać
czas wolny. Równie ważne jest uczenie zachowań prozdrowotnych
oraz życiowej samodzielności i odpowiedzialności za własne życie.
Pracownicy świetlic muszą także konsultować z rodzicami lub
opiekunami prawnymi decyzje, które są ważne dla dziecka oraz
29 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19. 10. 2007 w
sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych, Dz. U. Nr 201 poz. 1455 [w:]
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072011455. 17. 05. 2016.
30 Tamże, poz. 1455.
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podejmować się współpracy z innymi podmiotami pracującymi na
rzecz rodzin31.
Świetlice parafialne posiadają swoją własną specyfikę. Próbują bowiem zintegrować funkcje typowe dla placówek pobytu
dziennego z duszpasterskim oddziaływaniem. Dla właściwego i
skutecznego oddziaływania zaproponowałam podstawowe pastoralne wytyczne. W kwestii organizacyjnej zostały one ujęte w sposób następujący:
1. „Świetlice dla dzieci i młodzieży powinny powstawać przy
parafii, w środowisku najbliższym podopiecznym.
2. Należy zadbać o zaangażowanie księży i osób zakonnych
w działalność świetlic.
3. Konieczna jest współpraca z profesjonalistami.
4. Równie ważne jest oddziaływanie nie tylko na podopiecznych, ale również wobec ich rodzin”32.
Dla właściwego łączenia funkcji typowych dla placówek
wsparcia dziennego z oddziaływaniem duszpasterskim wytyczne
sformułowane zostały w sposób następujący:
1. „Podopiecznych świetlic należy otoczyć pomocą duchową i
religijną.
2. Ważne, aby zachęcać zarówno podopiecznych, jak i ich rodziny, do udziału w życiu Kościoła i korzystania z sakramentów.
3. W realizacji podstawowych funkcji świetlicy: opiekuńczej,
wychowawczej, dydaktycznej, profilaktycznej i kompensacyjnej
należy uwzględnić chrześcijańskie wychowanie.
4. Działalność świetlic parafialnych musi uwzględniać specyficzne potrzeby dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach
dysfunkcyjnych”33.
Te podstawowe pastoralne wytyczne stanowią punkt wyjścia
dla sformułowania szczegółowych programów dla działalności
świetlic parafialnych. W przypadku oddziaływań wobec dzieci jako ofiar przemocy należałoby uwzględnić specyficzne okoliczności,
Tamże, poz. 1455.
M. Skolimowska, Wytyczne pastoralne dla funkcjonowania świetlic parafialnych.
[w:] Służyć Bogu w człowieku. Red. Paweł Zięba. Olsztyn 2015, s. 99 -100.
33 M. Skolimowska, jw. s. 99-100.
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jakie są ich udziałem. Inaczej będzie wyglądała pomoc wobec dzieci jako ofiar przemocy, ale które już zostały odizolowane od sprawcy a inaczej wówczas, gdy przemoc jest podejrzewana. W tym drugim przypadku największe znaczenie odgrywa właściwa i szybka
interwencja umożliwiająca ustalenie czy dziecko doznaje przemocy
w rodzinie. Pracownicy świetlic powinni się być zaznajomieni z
regulacjami prawnymi w tym względzie, tak, aby właściwie zaopiekować się dzieckiem wobec którego występuje podejrzenie, iż
jest ofiarą przemocy. W przypadku, gdy podopieczny jest już odseparowany od sprawcy przemocy, pracownicy świetlicy powinni
zapewnić dziecku dostęp do profesjonalnej pomocy terapeutycznej.
Pastoralna działalność wobec przemocy w rodzinie za ważne
zadnie powinna postawić sobie również wypracowanie konkretnych rozwiązań duszpasterskich, zwłaszcza wobec ofiar przemocy,
uwzględniając moralny kontekst wyborów przed jakimi stoją np.
małżonkowie doznający przemocy. I choć zgodnie KPK z kan. 1153
- § 1: „Jeśli jedno z małżonków stanowi źródło poważnego niebezpieczeństwa dla duszy lub ciała drugiej strony albo dla potomstwa, lub w inny
sposób czyni zbyt trudnym życie wspólne, tym samym daje drugiej stronie
zgodną z prawem przyczynę odejścia, bądź na mocy dekretu ordynariusza
miejsca, bądź też gdy niebezpieczeństwo jest bezpośrednie, również własną
powagą”, możliwość ta nie rozwiązuje jednak wielu innych problemów i dramatów przed jakimi stają ofiary przemocy. Równie istotna jest adekwatna interwencja ze strony spowiednika, który z racji
pełnionej posługi może stać się powiernikiem traumatycznych doświadczeń życiowych. Brakuje także rozwiązań duszpasterskich
wobec sprawców przemocy. Kwestie te oraz im podobne dylematy
wymagają dalszej pastoralnej refleksji.
Podsumowanie
Duszpasterską troskę wobec rodzin dotkniętych przemocą
można usytuować w jednym z podstawowych obszarów pastoralnej działalności Kościoła, jaką stanowi diakonia. Może ona przybierać formę oddziaływań o charakterze profilaktycznym lub pomocowym. Działalność edukacyjna, interwencyjna oraz terapeutyczna,
wśród nich takie strategie informacyjne, edukacyjne, alternatywne,
prawne oraz polegające na udzieleniu wsparcia należą do oddzia108

ływań profilaktycznych. Ważnym wymiarem przeciwdziałania
przemocy w rodzinie jest organizacja miejsc i wydarzeń stanowiących atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. W kwestii pomocy istotnym zadaniem stojącym przed duszpasterstwem jest
udzielnie wsparcia o charakterze pozaprofesjonalnym poprzez
działalność wspólnot lub grup samopomocowych.
Streszczenie
Problematyka przemocy w rodzinie została poruszona w kontekście pastoralnym. Głównym celem artykułu jest wskazanie jakie
działania o charakterze profilaktycznym oraz pomocowym mogą
zostać podjęte w ramach duszpasterstwa. Ważną kwestią jest także
zasygnalizowanie problemów moralnych przed jakimi stoją ofiary
przemocy w rodzinie i wskazanie konieczności wypracowania pastoralnych rozwiązań.
Summary
Pastoral work against domestic violence
The problem of domestic violence has been discussed in the
pastoral context. The main aim of the article is to show what preventive and supportive actions can be taken in term of priesthood.
It is an important issue to point out the moral problems that victims
of domestic violence have to face as well as the need to work out
pastoral solutions.
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Aneta Teichman

Etyka w wykonawstwie muzycznym. Poglądy Jana Ekiera
Jan Ekier – redaktor naczelny Wydania Narodowego Dzieł
Fryderyka Chopina pierwszej kompletnej urtekstowej edycji dzieł
polskiego kompozytora, ceniony pianista, pedagog, kompozytor,
chopinolog. Mimo pełnego oddania działalności koncertowej, pedagogicznej i naukowej, znajdował czas i motywację, aby zastanawiać się nad własnym stosunkiem do muzyki i pogłębiać te rozważania. Podstawą refleksji etycznej Ekiera było pytanie o sens własnych działań. Myśli na ten temat kształtowały jego świadomość
jako artysty i człowieka. Pozostawił po sobie wypowiedzi, będące
wyrazem osobistych poglądów. Apelował, ostrzegał, ale przede
wszystkim wyjaśniał własny punkt widzenia.
Rozważania niniejsze dotyczą postawy artysty-muzyka jako
odtwórcy dzieł cudzych. Ten temat był stale obecny w refleksji
Ekiera. Znamienne dla jego myśli było to, że kwestię wolności artystycznej łączył z poczuciem odpowiedzialności muzyka za jakość
własnej pracy, własne poglądy i postawę. Wolność w działalności
artystycznej powinna wiązać się, zdaniem Ekiera, z odpowiedzialnością. Postawa artysty to zależność przywilejów i powinności.
Koniecznością jest więc uchwycenie i zachowanie równowagi –
artysta ma prawo do własnej ekspresji, może więcej niż inni, ale
powinien świadomie kształtować własną postawę i dążenia, czuć
swoje zobowiązania wobec sztuki, a także przewidywać skutki
własnych działań.
Roman Ingarden pisał, że „Osoba, która ma ponosić odpowiedzialność za swój czyn, musi [...] być wolna w swych decyzjach
i swych czynach”1. Zatem czyn człowieka, jego postawa musi wynikać z jego inicjatywy, nie może być skutkiem nacisku, presji,
oczekiwań innych ludzi. Jego decyzja powinna być niezależna od
R. Ingarden, Książeczka o człowieku. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006,
s. 122.
1
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czynników zewnętrznych, choć nigdy nie oderwana od czynników
zewnętrznych, czyli otaczającego świata. Realizacja własnych planów poprzez działanie przypomina raczej umiejętną współpracę z
czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, czyli wymaga
uwzględnienia rzeczywistych warunków i możliwości oraz osobistych potrzeb i motywacji. Mądrość polega na tym, aby wiedzieć,
kiedy i jak zareagować na dany czynnik w sposób właściwy. „Aby
w swojej decyzji i swoim wypływającym z niej działaniu być »niezależną« od otoczenia, osoba musi przede wszystkim mieć w sobie
centrum działania, które umożliwia jej uchwycenia inicjatywy, a
zarazem mieć w swej budowie urządzenia obronne, aby nie przeszkodzono jej w działaniu”2. Skuteczność działania jest to połączenie kilku postaw i umiejętności: „W swych właściwościach i postępowaniu musi być tedy »otwarta« i podatna, a zarazem pod innym
względem chroniona i niewrażliwa [...] Jej bycie chronioną, a zarazem bycie otwartą nie powinno być więc dowolne, ale często musi
być bardzo skomplikowanego, zmieniającego się w rozwoju życia
rodzaju, który czyni ją zdolną do przystosowywania się do zmiennych sytuacji i w rozprawie ze światem realnym nie tylko do ulegania, lecz i do odpowiedzialnego działania i brania odpowiedzialności za swoje działanie”3.
Jan Ekier był przykładem człowieka aktywnego, nastawionego na nieustanny rozwój, zarówno osobowy, jak i artystyczny. Interesowały go wyłącznie sprawy ważne i działania dające wymierny
pożytek, w takie jedynie przedsięwzięcia się angażował. Jego postawa jako artysty i człowieka była wynikiem jego doświadczeń,
myśli, pragnień i ideałów a jego aktywność nie wyczerpywała się w
sferze teoretycznych rozważań.
Działalność muzyczna ma, zdaniem Ekiera, sens, gdy doprowadza do: „odnalezienia jakiejś prawdy artystycznej”4. To wzniosłe
zadanie wymaga odpowiedniego przygotowania, odpowiednio
ukierunkowanej pracy nad własnym warsztatem, a przede wszystTamże, s. 123.
R. Ingarden, Książeczka o...Dz. cyt., s. 123, 124.
4 J. Ekier, O odpowiedzialności pianisty. W: Odpowiedzialność artysty wczoraj – dziś
– jutro. Red. M. Demska-Trębacz. Warszawa 1990, s. 55.
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kim nieustannego samodoskonalenia tak intelektualnego, jak i duchowego. Artysta przede wszystkim powinien poznać siebie samego, umieć określić stopień i zakres swoich możliwości. Powinien
umieć wziąć odpowiedzialność za to, co zostało mu powierzone,
dane w depozyt, czyli unikatowe uzdolnienia. Ekier nieraz przypominał biblijną przypowieść o talentach i tłumaczył, że „zakopanie w ziemi” swego talentu jest przewinieniem. Według Ekiera
wszyscy „jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby swój talent wykorzystać do maksimum”5. Pewne niebezpieczeństwo widział w
nadmiernie rozbudzonej ambicji, pragnieniu dosięgnięcia najwyższych ideałów, nieosiągalnych dla człowieka. Określił to jako „niebezpieczeństwo chęci przeskoczenia samego siebie”6. Ostrzegał, by
poważnie podchodzić do swojego rozwoju osobistego. „Jedna
krańcowa sytuacja to niewykorzystanie swoich możliwości, druga
– to dążenie do takich wyżyn, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć”7. Ekier mówił też o pokorze, którą rozumiał jako akceptację
siebie, swoich uzdolnień i braków, umiejętność poznania i zaakceptowania „prawdy w odniesieniu do samego siebie”8. Muzyk nie
może poprzestać na doskonaleniu własnych umiejętności zawodowych. Jeśli do tego się ograniczy, nie zdoła stworzyć wartości.
Istotne jest, aby nie zgubić swego człowieczeństwa, nie zaprzestać
rozwoju duchowego. Właśnie to kim człowiek jest, jaki poziom się
sobą reprezentuje, w jakim kierunku zmierza odzwierciedla się w
jego grze, w jego twórczości, słowem, we wszystkim, co czyni. Artysta wychodząc na scenę jest więc, w sensie duchowym, nagi i
bezbronny. Ekier wiele razy zaobserwował to, gdy słuchał czyjejś
gry, ale i kiedy sam występował. „W moim wykonaniu znajdują
odbicie zarówno wszystkie rzeczy pozytywne, które nawarstwiły
się we mnie w ciągu życia, jak również wszystkie rzeczy negatywne. Każde więc wyjście na estradę to rodzaj rachunku sumienia
dziwnie przetransportowany na język dźwięków, to jakby przed-

Tamże, s. 52.
Tamże.
7 Tamże, s. 55.
8 Tamże.
5
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smak rzeczy ostatecznych”9. Ekier przypomniał, że o przenikaniu
się tworów materialnych i duchowych wartości mówił także Jan
Paweł II: „Z jednej strony wytwory kultury materialnej wykazują
zawsze uduchowienie materii, poddanie materialnego elementu
duchowym władzom człowieka, innymi słowy jego inteligencji i
jego woli. A z drugiej dzieła duchowej kultury w sposób specyficzny ukazują materializację ducha, wcielenie tego, co duchowe”10.
Skoro człowiek tworzy siłą własnego umysłu, to umysł wpływa na
jakość tego wytworu. Umysł, a także wyobraźnia, duchowość,
wrażliwość na dobro i zło wymagają specjalnego podejścia. Wątek
ten pojawił się także w dyskusjach Ekiera z przyjacielem Tadeuszem Wrońskim. Ten ostatni w jednej ze swoich książek, prawdopodobnie pod wpływem rozmów z Ekierem, pisał: „Chronić trzeba
naszą psychikę przed wszystkim, co może ją zatruć czy też jej zdolność odczuwania stępić [...] artysta, który pracuje głównie sferą
psychiczną nie może bezkrytycznie karmić się byle czym”11.
Ekier głęboko zastanawiał się nad słusznością własnych poglądów. Nie wypowiadał się pod wpływem chwilowego impulsu,
porywu emocji. Prezentował postawę człowieka dojrzałego, wiedział bowiem, że za swoje słowa i czyny ponosi odpowiedzialność.
Zasady, jakimi się kierował dawały mu oparcie i pewność, że zmierza w dobrym kierunku. Dążył do niezależności w swoich poglądach i działaniach. Szczególnie interesowała go postawa artysty
jako odtwórcy dzieł cudzych. Uważał, że aby wydobyć piękno muzyki, trzeba odnaleźć prawdę artystyczną danego dzieła. Dlatego
na pierwszym planie umieścił wierność woli twórcy, wykonawca
nie może postawić siebie wyżej niż kompozytora, nie może uważać, że lepiej rozumie dzieło od jego autora. Kiedy przychodzi czas
na refleksję nad własnym miejscem w procesie wykonawczym,
przed artystą otwiera się możliwość wyboru dobrej lub złej drogi.
Dobra – to długoletnia i trudna praca nad sobą, dogłębne przemyśliwanie koncepcji dzieła, próba wejścia w psychikę twórcy, zła – to
J. Ekier, O odpowiedzialności pianisty. Dz. cyt. s. 55.
Za: J. Ekier, O odpowiedzialności pianisty. Dz. cyt., s. 54.
11 T. Wroński, Zagadnienia gry skrzypcowej. Cz. III – Technologia pracy. PWM,
Kraków 1965, s. 96, 97.
9
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powierzchowne podejście do własnej pracy, nastawienie na efekt,
zamiast na odkrycie prawdy.
Kierując się zasadą poszukiwania i poszanowania prawdy o
kompozytorze i jego dziele, Jan Ekier w okresie swojej dojrzałości
artystycznej zainteresował się problemem znaczenia zapisu nutowego i jego roli w procesie odtwórczym. Rozważał kwestię, na ile
dowolnie można wykonywać ten zapis i czy nie będzie to ze szkodą dla muzyki. Podejście Ekiera do tego zagadnienia od początku
było dość kategoryczne: zapis traktował jako wyraz intencji twórcy
i odzwierciedlenie jego najskrytszych wyobrażeń o dziele. Dlatego
stanowczo sprzeciwiał się wszelkim dowolnościom i zmianom
oryginalnego zapisu nutowego. Doświadczenia z okresu studiów
przyczyniły się, jak stwierdził sam Ekier, do takiego właśnie – już
w wieku dojrzałym – spojrzenia na kwestię pracy z tekstem muzycznym. „W czasach moich studiów, kiedy wciąż jeszcze modne
były różne przeróbki, transkrypcje, jak również dowolne dodatki
do tekstu, czynione przez wielkich pianistów, nie było wymagane
dążenie do wykonywania ściśle autentycznego tekstu. W tej materii
wykazywałem pewną pomysłowość, włącznie ze zdwojeniami
oktaw lewej ręki w kompozycjach Chopina. Zachował mi się też
egzemplarz Koncertu f-moll z »uzupełnieniami« harmonii i figuracji
podyktowanymi przez Profesora. Równocześnie jednak preferował
on pewne wydania, ale raczej ze względów praktycznych (palcowanie, wygodniejszy wyciąg fortepianowy w Koncertach) niż w
aspekcie czystości tekstu”12. Później, jak już wspomniano, Ekier nie
akceptował gry nieprecyzyjnie oddającej tekst nutowy, Mówił o
tym otwarcie, był bowiem przekonany, że taka postawa to lekceważenie woli twórcy, a tego nie mógł zaakceptować. Zastanawiając
się nad znaczeniem i rolą zapisu nutowego w wykonawstwie muzycznym, zdał sobie sprawę z tego, że jest to jedyna droga komunikacji twórcy z odtwórcą.
Podkreślając konieczność wiernego odtworzenia zamierzeń
kompozytora, Ekier próbował opisać cały proces pracy nad utworem. Na początku wykonawca zaznajamia się z zapisem nutowym,
J.Ekier, Moje studia u prof. Zbigniewa Drzewieckiego. [w:] Zbigniew Drzewiecki we
wspomnieniach uczniów i przyjaciół. Akademia Muzyczna, Kraków 1998, s. 82, 83.
12
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dzięki czemu powstaje pierwsze wyobrażenie o brzmieniu dzieła.
„Wybór dzieła, nad którego interpretacją zamierzamy pracować,
często odbywa się pod wpływem rozmaitych zewnętrznych okoliczności. Jednak z chwilą, gdy podejmujemy się jego przygotowania, nie możemy się ograniczyć do chęci przezwyciężenia podstawowych trudności wykonawczych, dalsze postępowanie, związane
z poznawaniem utworu i jego realizacją, powinno być jasno określone i wnikliwe. Ten proces wymaga pełnego zaangażowania intelektualnego i emocjonalnego”13. Odkrycie sensu utworu muzycznego wymaga czasu i nie jest możliwe w przeciągu kilku dni czy
nawet tygodni: „Niejednokrotnie bywa tak, że przeświadczenie o
rozumieniu sensu utworu muzycznego uzyskuje się po wielu latach obcowania z muzyką”14.
Poznawanie dzieła przez artystę to, w rozumieniu Jana Ekiera, etap pośredni między zapisaniem go przez kompozytora a wykonaniem przed publicznością: „Jeśli chodzi o wykonawstwo, w
naszym przypadku o pianistykę, jest to zagadnienie złożone. Występuje ono w relacji wykonawcy do poszczególnych ogniw łańcucha: kompozytor – dzieło – wykonawca – instrument – słuchacz (z
odgałęzieniem – inni wykonawcy w wypadku muzyki zespołowej)”15. I chociaż Ekier był zdania, że za pomocą utworu twórca
nawiązuje relację najpierw z wykonawcą, a potem z innymi odbiorcami jego muzyki, to jednak, aby odtwórca mógł przekazać
intencję kompozytora słuchaczom i wejść z nimi w kontakt poprzez
wykonywaną muzykę, najpierw musi zrozumieć i odczuć ją samemu. Wiedział, że jest to możliwe, i wspomniał o tym w swoim
pierwszym powojennym artykule: „Mogę grać utwór Chopina
»sam dla siebie«, i w tym intymnym muzykowaniu znaleźć pełne
zadowolenie. Mogę grać ten sam utwór w wielkiej sali koncertowej,
czując, a nawet wiedząc z całą pewnością, że nawiązuję najbardziej
bezpośrednią nić porozumienia zarówno z każdym słuchaczem z
osobna, jak i najszerszą publicznością jako jednorodną całością”16.
Fragment rozmowy autorki z prof. J. Ekierem. Warszawa 28.07.2008.
Tamże.
15 J. Ekier, O odpowiedzialności pianisty. Dz. cyt., s. 49, 50.
16 J. Ekier, Czym jest dla mnie Chopin? „Ruch Muzyczny” 1949, nr 5/6, s. 8.
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Co prawda to doświadczenie dotyczyło muzyki Chopina, ale wydaje się, że można je odnieść także do muzyki w ogóle.
W odkrywaniu intencji twórcy artysta, zdaniem Ekiera, nie
może posługiwać się wyłącznie intuicją. Intelekt powinien w działalności muzycznej mieć znaczny udział, choć muzyk nie powinien
ulegać intelektualizmowi totalnemu. Sens dzieła odsłania się dzięki
harmonii między rozumem a uczuciami, co pozwoli wykonawcy
zachować właściwą proporcję między zaprezentowaniem własnej
osobowości a poszanowaniem woli twórcy. Zainspirowany poglądami Nadii Boulanger o wykonawstwie muzycznym, wyrażonymi
podczas wizyty w Warszawie, Ekier powoływał się na jej słowa: „W
swoim wykładzie niezwykle prosto ujęła ona to zagadnienie: »wykonawca może dzieło podnieść, wykonawca może dzieło zniszczyć,
wykonawca może postawić siebie na miejscu kompozytora«”17. I ta
właśnie ostatnia możliwość, czyli postawienie się wykonawcy na
miejscu kompozytora, budziła najsilniejszy sprzeciw Ekiera. Między
twórcą a odtwórcą istniała, jego zdaniem, więź taka jak między
ludźmi sobie bliskimi, ale też różniącymi się znacznie pod względem osobowości, wrażliwości czy temperamentu. „Z tego dopiero
napięcia może wyjść dzieło żywe i naprawdę przekonywające. Nie
wolno tutaj dać się zwieść takim demagogicznym określeniom jak
np. »wykonanie akademickie«, jakie ma rzekomo być cechą wykonania wiernego intencji twórcy i jakie bywa przeciwstawiane wykonaniu »indywidualnemu«. Interpretacje wielkich artystów, takich jak
Artur Rubinstein, Dinu Lipatti, Światosław Richter, Maurizio Pollini,
charakteryzuje całkowita wierność tekstowi autorskiemu, czyste
przekazanie intencji twórców, a równocześnie dzięki indywidualności wykonawców pozostawiają one głębokie i żywe wrażenie, nierzadko pozostające w naszej pamięci na całe życie”18. Chociaż
pierwszeństwo przyznał twórcy dzieła, to rozumiał także i to, że
chęć nadania dziełu indywidualnego rysu własnej osobowości to
naturalna skłonność każdego artysty i nigdy tej potrzeby nie negował, wiedział bowiem z własnego doświadczenia, że osobowość
zawsze szuka swego indywidualnego wyrazu, zawsze chce się
17
18

J. Ekier, O odpowiedzialności pianisty. Dz. cyt., s. 50.
Tamże, s. 51.
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ujawnić, dlatego twierdził, że „osobowość artystyczna to człowiek
utalentowany”19 a talent to dar rozumienia muzyki i przekazywania
jej innym20. Wrażliwość artysty, jego własne spojrzenie na tekst, doświadczenia muzyczne i jego natura zawsze ujawnią się w grze.
„Wydaje się jednak, że pod osobowością czy też indywidualnością
rozumiemy coś bardziej subtelnego. Może jakiś niepowtarzalny odcień talentu artystycznego, może jakieś szczególne proporcje jego
wewnętrznych elementów składowych. Niezwykle to trudna rzecz
do określenia. Tymczasem u osób szermujących tymi terminami spotykamy wiele pewności siebie, wręcz nonszalancji; podciąga się pod
nie wiele różnych rzeczy, a wśród nich chyba na pierwszym miejscu... deformację tekstu. Jeżeli młody adept sztuki pianistycznej gra
utwór w niezgodzie z oryginalnym tekstem, dodaje mu oktawy w
basie, wypełnienia harmoniczne akordów czy przedłużenia gamek,
nieuzasadnione odchylenia temp, nagłe wyskoki dynamiczne, od
razu słyszymy opinie stające w obronie tych operacji w imię tejże
»indywidualności«. Innymi słowy w opinii ludzi powierzchownie
operujących tymi pojęciami ścisłe trzymanie się tekstu, a nawet w
ogóle skupianie uwagi na zagadnieniach tekstowych to wróg numer
jeden »osobowości«”21.
Zapis nutowy traktował Ekier jako utrwalenie wizji twórcy.
Zatem wierność temu zapisowi na wszystkich trzech poziomach, tj.
na etapie odczytania, zrozumienia i wreszcie mistrzowskiej realizacji, jest powinnością każdego odtwórcy. Od dokładności gry, a także od zrozumienia intencji twórcy zależy jakość i trafność interpretacji. „Nie będę szczegółowo rozważał sytuacji, kiedy artysta źle
wykona publicznie jakiś utwór. Jest rzeczą oczywistą, że niszczy on
ten utwór, zniechęcając muzyków danego środowiska – nieraz na
dłuższy czas – do włączania go do ich repertuaru”22. Złe wykonanie to nie tylko gra niedoskonała wykonawczo, ale i niedokładna
realizacja zapisu.

J. Ekier, Grać Chopina. „Kultura” 1980, nr 8, s. 13.
Definicja muzyki wg Jana Ekiera i Henryka Sztompki. Por. J. Ekier, O odpowiedzialności pianisty. Dz. cyt., s. 51.
21 Tamże.
22 J. Ekier, O odpowiedzialności pianisty. Dz. cyt., s. 50.
19
20
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Zdaniem Ekiera, dokładność i sumienność w pracy w połączeniu z uszanowaniem woli twórcy dzieła, to wyraz odpowiedzialności i dojrzałości artysty. „Postawienie się wykonawcy w
miejscu kompozytora – to zagadnienie bardzo delikatne. Otóż staje
się ponownie modnym i częstokroć nadużywanym termin tzw.
indywidualności w wykonawstwie fortepianowym, termin, który
jest spadkiem po romantyzmie. Jednakże to, co we wczesnym romantyzmie było nowością i oryginalnością, pod koniec XIX wieku23
i z początkiem XX wieku zaczęło się stawać często nadużyciem artystycznym i deformacją. Do tych zjawisk należała wielka ilość
przeróbek, w których zmieniano autentyczne harmonie, a nawet
dodawano głosy do genialnych fug Bacha […] wiele dziwactw i
deformacji chronionych jest bezkrytycznie terminem indywidualności”24. Ekier nie mógł zrozumieć i dziwił się też, dlaczego postulat poszanowania woli kompozytora poprzez dokładność w realizacji zapisu, odbierana jest przez niektórych wykonawców jako
ograniczenie swobody artystycznej, a wykonanie możliwie najbardziej wierne tekstowi określane jest wykonaniem akademickim,
czyli jakby gorsze od wykonania artystycznego. W jednym z artykułów krytykujących wykonania akademickie czytamy: „Jego cechą charakterystyczną jest dla mnie to, iż liczy się w nim przede
wszystkim, o ile nie wyłącznie, litera prawa najwyższego, jakim jest
dla muzyka zapis nutowy, nie bierze natomiast pod uwagę ducha
owego prawa. Czasami, raczej rzadko, tego rodzaju wykonawstwo
nie przynosi uszczerbku prezentowanym dziełom […] Wykonywanie muzyki romantycznej od nuty do nuty, już nawet nie z droMieczysław Tomaszewski przypomina o postawie Władysława Żeleńskiego
wobec „dowolnych” zmian w tekście dzieł Chopina: „Żeleński broni Chopina
przed XIX-wiecznymi wydawcami w imię wierności tekstu! »Broń nas tylko,
Boże – woła w 1891 roku – od przerabiania figur Chopinowskich, czego w swoim
wydaniu dopuścił się Klindworth [...] Nie pojmuję doprawdy, czemu ma być
zmieniony charakter Chopinowskiego traktowania fortepianu na sposób Liszta i
Tausiga?«”. Za: M. Tomaszewski, Wstęp. W: Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie. Antologia. PWM, Kraków 1964, s. 35. Tomaszewski przypomina jednocześnie, że „pierwszym obrońcą wierności tekstu Chopinowskiego był Elsner, gdy
oburzał się na skreślenia w partyturze koncertu proponowane Chopinowi przez
Kalkbrennera (list Ludwiki Chopin z 27 XI 1831)”. Za: Tamże, przyp. 1.
24 J. Ekier, O odpowiedzialności pianisty. Dz. cyt., s. 50.
23
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biazgową, a z małostkową pedanterią, koncentrującą się zwykle na
zupełnie nieistotnych drobiazgach, a nie dostrzegającą problemów
naprawdę wielkich, staje się – przynajmniej dla mnie – nie do zniesienia […] Wykonawstwo akademickie ma jeszcze jedną przywarę
absolutnie nieznośną: pianiści tej kategorii demonstrują swą erudycję, swą nieskazitelną wierność literze tekstu”25. Polemizując z opiniami o akademizmie, Ekier wskazał interpretacje najdoskonalszych pianistów, którym wierność zapisowi nutowemu nie przeszkodziła w wyrażaniu również własnych odczuć i przeżyć związanych z treścią utworu. Uważał, że jeśli komuś brakuje inwencji
bądź talentu, musi zdeformować zapis „aby przecież czymś zwrócić na swą grę uwagę słuchacza, czymś zaszokować”26. W innym
miejscu dodał: „To stawianie się wykonawcy na miejscu twórcy jest
obsesją naszych ostatnich konkursów chopinowskich. Mówi się o
osobowości uczestnika wtedy, gdy zaczyna się deformacja [...] Ktoś
powiedział »osobowość – to ozdoba wszechświata«, ale na pewno
nie taka”27. Bardzo ważne dla Ekiera w tej kwestii okazały się poglądy wyrażone przez Józefa Hofmanna, które czasem przytaczał,
gdy tłumaczył, że zapis nutowy nie jest szkicem dzieła czy jakąś
sugestią, tylko jego ostateczną postacią: „Czegóż więcej nam trzeba
– zapytywał Hofmann – dla właściwego zrozumienia utworu –
prócz niego samego? Kompozytor, tworząc swe dzieło, wyraził w
nim wszystkie swoje myśli i uczucia”28. Dla tych, którzy nie potrafili zrezygnować z przedstawiania własnej, odmiennej od wizji kompozytora wersji utworu, Ekier miał pewną radę: „Jeżeli ktoś jest
taką osobowością, że musi zmieniać tekst, to niech raczej sam pisze,
po co znęcać się nad kompozytorem. Nadwyżkę potrzeb twórczych
trzeba realizować na własnych rachunek”29.
Jan Ekier jasno wyraził swoje poglądy na temat sztuki i wykonawstwa i poparł je solidnym uzasadnieniem. Trudno jednak
stwierdzić jednoznacznie, czy rozwiewają one wszystkie wątpliwoJ. Jaroszewicz, Dygresje o stylu chopinowskim. „Ruch Muzyczny” 1970, nr 23, s. 8.
J. Ekier, Grać Chopina. Dz. cyt., s. 13.
27 J. Ekier, Sztuka interpretacji – dyskusja panelowa. [w:] Interpretacja muzyki.
ZKP, AMiFC, ISPAN, Warszawa 1998yt., s. 243.
28 Za: J. Ekier, Grać Chopina. Dz. cyt., s. 13.
29 J. Ekier, Sztuka interpretacji... Dz. cyt., s. 243.
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ści, choćby na temat stosunku wykonawcy do zapisu nutowego i
woli kompozytora, czy są one instrukcją jedyną i najlepszą. Natomiast na pewno dają artystom silny punkt oparcia dla ich osobistych rozważań na ten temat.
Zagadnienia związane ze sztuką – jej tworzeniem i wykonywaniem – często wymykają się jednoznacznym, ostatecznym rozstrzygnięciom, za to w subtelnym i ostrożnym ujęciu mienią się
pełnią barw i możliwości. Czy zatem wykonawca powinien dążyć
do dokładnej realizacji zapisu nutowego i na tym się zatrzymać,
wierząc, że jest dzięki temu bliski ideałowi sztuki? Czy nie powinien pamiętać o tym, że zapis z natury rzeczy jest niedoskonały, nie
w pełni ukazuje myśli, przeżycia i wyobrażenia twórcy? Może zatem wykonawca powinien traktować zapis jako szansę na głębokie
poznanie psychiki twórcy? Myśli i odczucia odtwórcy i kompozytora powinny z pewnością współbrzmieć ze sobą i to jest, prawdopodobnie, ideałem wykonawstwa muzycznego.
Streszczenie
Etyka w wykonawstwie muzycznym to zagadnienie niezbyt
często poruszane w kontekście rozważań i dyskusji o muzyce. Jest
to temat delikatny, ale ważny i wymagający wielostronnego spojrzenia. Artysta bowiem, który podejmuje się wykonywania dzieł
muzycznych powinien być w pełni świadomy swojej roli i odpowiedzialności jaka na nim spoczywa. Zatem określenie własnego
stosunku do muzyki powinno być potrzebą każdego artysty tak
samo jak dążenie do tego, aby wyrazić pełnię treści danego dzieła
w sposób prawdziwy i uczciwy. Poglądy Jana Ekiera są syntezą
jego doświadczeń, obserwacji i przemyśleń. Mogą się one stać inspiracją do własnych poszukiwań dla tych, którzy stoją na rozstajnych drogach życia i pracy artystycznej i z tego powodu warto je
poznać.
Słowa kluczowe: Ekier, etyka, muzyka, odpowiedzialność,
wolność wypowiedzi
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Summary
The issue of ethics in musical performance. The views of Jan Ekier.
The ethics in musical performance is one of the issues that are
rarely mentioned during debates and discussions about music. Although important and requiring a multifaceted approach, it is a
sensitive subject. Artists, who undertake the task of performing
musical masterpieces, need to be fully aware of their role and responsibility. For this reason, defining one's own attitude to music
should be the primary concern for every artist, as much as striving
to fully express the depth of a musical piece of work in a truthful
and authentic way should be. The views of Jan Ekier are the synthesis of his experiences, observations and reflections. For those
artists, who stand at the crossroads of their lives and artistic profession, these opinions may serve as an inspiration and prove to be
invaluable in the search for an individual approach to music performances and beyond.
Keyword: Ekier, ethics, music, responsibility, freedom of expression
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Grzegorz Witkowski1

Słowo - nośnik nadziei
Wprowadzenie
Ratownictwo medyczne jest młodą, prężnie rozwijająca się
dziedzina nauki. Stanowiąca część szeroko rozumianej medycyny
ratunkowej. Początki ratownictwa medycznego w Polsce za sprawą
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przypadają na
25 lipca 2001 roku. Jednak początkowo od 1891 funkcjonowało
,,Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe” które powstało jak sama nazwa mówi, w Krakowie. Az do końca lat 90 XX wieku, funkcjonowało pod nazwą Pogotowia Ratunkowe, którego
głównym celem było niesienie pomocy osobą potrzebującym, na
miejscu zdarzenia1.
Celem artykułu jest:
• Przedstawienie charakteru pracy ratowników medycznych,
• Poruszenie aspektów psychologicznych kontaktu pacjenta, z
ratownikiem
• Przedstawienie niektórych cech ratownika medycznego,
• Opisanie problemów kontaktu personelu medycznego, w
różnych sytuacjach.
Co to ratownictwo medyczne?
Obecnie ratownictwo medycznie jest jednostką służącą do ratowania zdrowia i życia osób będących w stanie zagrożenia, poruszającą się dwoma rodzajami karetek2:
• „P”- w skład której wchodzą 2 lub 3 osoby w zależności od
województwa, kierowca będący jednocześnie ratownikiem
medycznym oraz pielęgniarka ratunkowa lub ratownik medyczny.

1 A. Ryś, J. Jakubaszko., Ratownictwo medyczne w Polsce. „Zdrowie i Zarządzanie” sp. Z o.o. Kraków 2013: s 120 – 200.
2 K. Nadolny., Rekomendacja postępowania w ratownictwie medycznym. Elmed
Media Group, Sosnowiec 2015
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• „S”- w skład w której wchodzi kierowca- ratownik
medyczny, lekarz posiadający tytuł specjalisty, medycyny
ratunkowej, anestezjologii, chirurgii lub innej specjalizacji
posiadający doświadczenie, oraz pielęgniarka ratunkowa lub
ratownik medyczny.
Czynności podejmowane przez ratowników można podzielić
na BLS czyli Basic life support- podstawowe zabiegi ratujące życie,
oraz ALS Advance Life support- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne3. Zespoły ratownictwa medycznego mają bardzo trudne zadanie, ponieważ muszą umieć, porozumiewać się z pacjentem, w
ciężkich warunkach, niejednokrotnie bezpośrednio w miejscu zdarzenia, nie zaważając na warunki atmosferyczne czy godzinę. Nie
jest to jedyny problem, trzeba też wziąć pod uwagę stan pacjenta,
który może być nieprzytomny w ciężkim stanie. Równie często
zdarzają się ludzie pod wpływem środków odurzających, pijani,
nie przejawiający chęci współpracy, pomimo ze ich stan wymaga
natychmiastowej pomocy. Częstą reakcją spotykaną przez ratowników medycznych jest strach przed nieznajomymi osobami, niepewność, brak zaufania, w takich przypadkach reakcją obronną
bardzo często bywa agresja4. Wymienione przypadki są zaledwie
cząstką bardzo różnych reakcji ludzi z którymi ratownicy spotykają
się w codziennej pracy zawodowej, dlatego tak istotne jest wykształcenie osób udzielających pomoc. Prawidłowa postawa , odpowiedni ton głosu, i pewne zachowania mogą wzbudzić chęć
współpracy poszkodowanego. Jeżeli dołożymy do tego pewne
słowa, czy zwroty mające na celu dodanie otuchy pacjentowi, zaważymy znaczną poprawę, nie tylko współpracy poszkodowanyratownik ale i ogólnego stanu pacjenta.

Tamże
P. Słowik P. Rola psychologicznej interwencji w kryzysie wywoływanym przez
chorobę somatyczną i hospitalizację [w:] D. Kubacka – Jasiecka, K. Mudyń (red.)
Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2005: 98-102
3
4
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1. Pierwszy kontakt
• osoba przytomna
Zespół ratownictwa medycznego pierwszy pośredni kontakt z
pacjentem ma podczas rozmowy poszkodowanego z dyspozytorem medycznym. Zadaje on szereg pytań mających na celu ustalenie, charakteru zdarzenia, ilość osób poszkodowanych jaki jest
ogólnego stanu poszkodowanych, oraz określenie sił i środków
niezbędnych na miejscu zdarzenia. Od razu po uzyskaniu takich
informacji dyspozytor przekazuje zgłoszenie ratownikom medycznym, wraz z zgłoszeniem zostaje określony kod wyjazdu w zależności od stanu poszkodowanego, oznaczający wyjazd w trybie natychmiastowym tak zwany na sygnałach, lub w trybie pilnym, nie
wymagający użycia sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Bezpośredni kontakt z poszkodowanym odbywa się w momencie przybycia zespołu na miejsce zdarzenia. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest sprawdzenie bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, złota zasada ratownictwa mówi ze dobry ratownik to żywy ratownik. W
przypadku pominięcia tego działania ratownikowi może coś zagrażać. Niejednokrotnie spotyka się sytuacje gdy ratownicy po
przybyciu na miejsce wezwania zastają zamkniętą bramkę, oraz
groźnego psa broniącego terenu, lub nerwowe reakcje członków
rodziny na pogorszający się stan chorego5. Kolejne działanie podejmowane na miejscu zdarzenia podążają wedle głównego schematu zawierającego badanie przedmiotowe i podmiotowe.
• osobą nieprzytomna
W tym przypadku pierwszy bezpośredni kontakt poprzez
dyspozytora medycznego jest w dużym stopniu utrudniony.
Wzywający pomoc często nie wie co stało się z poszkodowanym,
może to być przypadkowo przechodząca osoba która zobaczyła
nieprzytomnego człowieka. Przez co dane przekazywane zespołowi ratownictwa medycznego bywają bardzo ogólne. Przypadki
gdzie świadek zdarzenia panikuje, obawia się nawet najmniejszego
kontaktu z pacjentem, są częste i uzasadnione. Ratownicy jadący na
miejsce zdarzenia nie wiedzą czy pacjent oddycham, ani co się sta5

A. Ryś., jw.. s 120 – 200.
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ło. Z tego powodu wezwania do osób nieprzytomnych z niewiadomych przyczyn są realizowane w trybie pilnym przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetnych, każda minuta jest na wagę złota. Po przybyciu na miejsce ważne jest szybka reakcja oraz zebranie
szczegółowego wywiadu, jest to jedna z wielu sytuacji gdzie doświadczenie ratownika medycznego odgrywa bardzo znaczącą role6. Na podstawie miejsca zdarzenia, osób będących w otoczeniu
należy szybko i precyzyjnie wyciągnąć wnioski czy jest bezpiecznie, czy w pobliżu poszkodowanego znajdują się osoby będące pod
wpływem alkoholu, mogące stwarzać zagrożenie dla ratowników.
2. Badanie podmiotowe i przedmiotowe
Jest to wspólna część postępowania w przypadku osoby przytomnej jak i nieprzytomnej, szereg ujednoliconych czynności diagnostycznych wchodzący w skład przedszpitalnych procedur ratowniczych. Badnie powinno postępować według następujących
kroków:
1. Ocena wrażeń ogólnych- szybkie przeanalizowanie miejsca
zdarzenia, wygląd ogólny pacjenta, czynniki mogące wpłynąć na
jego obecny stan. Jest to bardzo istotna umiejętność przychodząca z
biegiem czasu, i doświadczenia. Na podstawie tych obserwacji
wprawny ratownik może określić kierunek późniejszych
szczegółowych badań, zmieniając standardową kolejność działania,
aby skrócić czas rozpoznania przyczyn i wdrożyć odpowiednie
leczenie.
2. Wywiad SAMPLE- jest to zastaw pytań które mogą pomóc
nam w odpowiedniej diagnostyce7:
S- symptomy oraz dolegliwości, co boli?, gdzie boli?, jak
długo utrzymuje się ból?
A-Alergie, czy poszkodowany się na coś przewlekle leczy, czy
ma uczulenia, alergie
M- Medykamenty inaczej leki przyjmowane przez pacjenta,
zarówno te przyjmowane na stałe jak i okresowo, warto zwrócić
Słowik., jw. s. 98-102.
K. Nadolny., Rekomendacja postępowania w ratownictwie medycznym. Elmed
Media Group, sosnowiec 2015
6
7
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uważne na powszechnie dostępne lepi przeciwbólowe i przeciwzapalne.
P- przebyte choroby, w tym miejscu warto zapytać o pobyty
w szpitalu, ciąże jeżeli jest to kobieta, choroby przebyte w
niedalekiej przeszłości.
L- Lunch ostatni posiłek, kiedy i co spożywał poszkodowany,
czy mogło to wpłynąć na obecny stan.
E- ewentualności poprzedzające wypadek, czy zdarzenie,
wypadek, zachorowanie, co działo się przed pogorszeniem się stanu.
3. ABCD – Badanie przedmiotowe, pozwalające określić
podstawowe parametry życiowe osoby badanej, nie wymaga
specjalistycznego sprzętu8. Co ciekawe pierwsze trzy kroki (ABC)
są podstawowymi działaniami podejmowanymi przez osoby nie
posiadającymi wykształcenia medycznego, jest to ocena 3
podstawowych parametrów. Działanie ratownika medycznego są
jedynie w nieznacznym stopniu zmodyfikowane i poszerzone.
A- Airway – drożność dróg oddechowych. Stosowana metoda
nazywa się rękoczyn czoło- żuchwa, ponieważ jedną rękę
kładziemy na czole pacjenta, analogicznie dwa palce drugiej ręki na
jego żuchwie, delikatnie odchylając głowę do tyłu, takie działanie
zapewnia
drożność
dróg
oddechowych
nawet
osobie
nieprzytomnej.
B- BreathingOddech,
trzymając
głowę
osoby
poszkodowanej, należy przystawić policzek, oraz ucho do ust
poszkodowanego, jednocześnie patrząc na jego klatkę piersiową.
Jest to postępowanie zgodnie z zasadą widzę, słyszę, czuję, kolejno
widzę unoszenie się klatki piersiowej, słyszę szmery wydychanego
powietrza, oraz czuje oddech na policzku.
C- Circulation- krążenie, sprawdzenie oznak krążenia. Jest to
trudne dla osoby nie posiadającej wykształcenia medycznego
ponieważ polega głownie na sprawdzeniu tętna poszkodowanego,
które jest wyczuwalne na tętnicy szyjnej i promieniowej
jednoczenie. W tym miejscu warto sprawdzić też kolor zabarwienia
J. Soar i wsp., zaburzenia elektrolitowe, zatrucia, tonięcie, przypadkowa hipotermia,
hipertermia, astma, anafilaksja, zabiegi kardiochirurgiczne, urazy, ciąża, porażenie prądem [w:] Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji. Kraków 2015: s. 140 – 223
8
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powłok skórnych oraz nawrót włośniczkowy polegający na kilku
sekundowym uciśnięciu płytki paznokcia lub wewnętrznej części
dłoni, jeżeli krążenie jest zachowane właściwy kolor powróci w
czasie krótszym niż 2 sekundy.
D- Disabilty- dysfunkcje, badamy stan neurologiczny, przy
pomocy badania AVPU, lub skali Glasgow, są to działania
podejmowane wyłącznie przez wykwalifikowanych ratowników
medycznych. Ma na celu określenia charakteru oraz ciężkości
doznanych dysfunkcji neurologicznych.
3. Cechy ratownika medycznego
Znając już schemat postępowania, oraz najprostsze, podstawowe czynności wykonywane na miejscu podczas pierwszego
kontaktu z pacjentem, warto zwrócić uwagę na znaczenie odpowiedniej postawy ratownika medycznego. Paradoksem może wydawać się fakt ze pomimo tak szybkiego rozwoju współczesnej
medycyny, technik ratunkowych oraz możliwości uśmierzania bólu, nadal niezbędny jest odpowiedni kontakt oraz słowa wsparcia.
Odpowiednia postawa , oraz ciepłe słowo uśmierzają ból i cierpienie wiele lepiej niż najlepsze leki przeciwbólowe9. Ważne jest aby
podczas działań pacjent zaufał, czuło ze powierza swoje zdrowie, a
niejednokrotnie życie w dobre ręce, w ręce osoby która wie co zrobić oraz jak pomóc. Aby do tego doszło ratownik medyczny musi
wyróżniać się pewnymi cechami, przede wszystkim powinno być
to, opanowanie, zdecydowanie, pewność siebie, cechy te zauważalne już podczas pierwszych działań. Ich istota polega na przekazaniu pacjentowi uczucia wewnętrznego spokoju, który nie zawsze
będzie odczuwalny od razu, ale na pewno da właściwe podłoże do
dalszych działań. Kolejnymi cechami powinna być umiejętność
współpracy z całym zespołem oraz duży zasób wiedzy ratowników. Połączenie obu tych cech zaowocuje szybkim, i precyzyjnym
rozpoznaniem jednostki chorobowej co w odczuciach pacjenta będzie wielką ulgą. Należy zwrócić uwagę ze zespół przyjeżdżający
do pacjenta składa się zazwyczaj z trzech osób, odpowiedni konJ. Barański, W. Piątkowski (red).: Zdrowie i choroba: wybrane problemy
socjologii. oficyna wydawnicza ATUT, Wrocław, 2002: s. 130-147
9
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takt pomiędzy nimi, szybka wymiana spostrzeżeń oraz wiedzy jest
niezbędna do podejmowania właściwych decyzji. Równie niezbędną cechą ratownika medycznego powinna być empatia, pozwoli
ona zrozumieć medykowi pewne zachowania pacjenta. Osoba poszkodowana bardzo szybko zauważy tą cechę, może być do podświadome działanie jednak postawi ono ratownika medycznego w
dobrym świetle, jaka kogoś komu warto zaufać, pozwalając przełamać pewne bariery psychiczne. Wszystkie te cechy sprawią ze
kontakt osoby poszkodowanej z ratownikiem długo pozostanie w
pamięci tego pierwszego, zapewniając mu niezmiernie istotny spokoju psychicznym. Który to jest niezbędnym czynnikiem zarówno
podczas działań ratunkowych na miejscu zdarzenia, jak i podczas
późniejszego leczenia na oddziale szpitalnym, az w końcu podczas
rehabilitacji, aby pacjent w pełni powrócił do zdrowia.
4. Interakcja z pacjentem
Jest to niezwykle istotny element działań ratowniczych, będący za razem równie trudny i złożony. Skuteczna komunikacja w
dzisiejszych czasach jest bardzo pożądaną umiejętnością niż kiedykolwiek wcześniej. W czasach wzrastającej złożoności wiedzy,
wzrasta potrzeba wyjaśnienia i tłumaczenia pacjentom działań podejmowanych oraz ich rezultatów. Częste spory pojawiają się przez
niewiedzę pacjenta a nie przez jego złą wole. Słowa wypowiadane
przez personel medyczny mogą być źle zrozumiane przez odbiorcę
co jest przyczyną wielu problemów10. W przypadku lekarzy kontakt z pacjentem następuje w wcześniej zaplanowanym miejscu,
zazwyczaj jest odpowiednia ilość czasu aby objaśnić i rozwiać wątpliwości. Ratownicy medyczni mają wiele trudniejsze zadanie, muszą starannie dobierać każde słowo, gdyż zazwyczaj miejsce i czas
kontaktu są niesprzyjające. W procesie przekazywania informacji
biorą udział trzy czynniki 11:

10 R. B. Cialdini., Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. Z o.o. Gdańsk 2014. s. 36 – 73, s. 185 – 222
11 I. Stangierska, W. Horst-Sikorska., Ogólne zasady komunikacji między pacjentem a lekarzem. Wydawnictwo Via Medica, Poznań 2007. s. 57 – 69.
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• Nadawca- w tym przypadku ratownik medyczny chcący
przekazać informacje pacjentowi,
• Odbiorca- osoba potrzebująca pomocy często będąca pod
wpływem silnych emocji, oraz w ciężkim stanie zdrowia,
wymagająca natychmiastowej pomocy.
• Kod- to znaczy sposób przekazywania informacji, takie jak
gest, słowo, postawa
Aby informacja była w odpowiedni sposób przekazana
wszystkie te elementy muszą ze sobą współgrać, tworząc harmoniczną całość. Problemy komunikacyjna zazwyczaj pojawiają się
poprzez bariery powstające pomiędzy czynnikami. Nadawca może
w niewłaściwy sposób wyrażać swoje zamiary, używać fachowego
języka który będzie niezrozumiały dla drugiej osoby. Dlatego równie ważne jak wiedza zawodowa, są właściwe umiejętności komunikacyjne. Kolejny problemem może być odbiorca, pod wpływem
bardzo silnych, niekontrolowanych emocji, a wręcz niechęć do
współpracy z ratownikiem. Problemy może również sprawiać sposób przekazywania informacji, gesty które zaprzeczają słowom,
nieodpowiednia mimika twarzy. Eliminacja wymienionych czynników przyniesie poprawę przekazywania informacji.
5. Reakcja ratownika z poszkodowanym
Z uwagi na specyficzną sytuację najelpeij sprawdzającą się
metodą kontaktu jest wsparcie emocjonalno- informacyjne. Celem
owej metody jest uspokojenie pacjenta poprzez zmniejszenie subiektywnego dyskomfortu oraz wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa. Główne założenia12:
1. Ratownik medyczny powinien być charakterystyczny,
widoczny dla innych ludzi, wyróżniający się z otoczenia. Odzież
zawodowa
ratowników
w
kolorze
fluorescencyjnym
pomarańczowym z emblematami zawodowymi na plecach, oraz
tytułem ratownika medycznego na piesi. Pacjent widząc 3 osobowy
zespół w jednakowym ubiorze od razu zauważa profesjonalizm
zawodowy. Co bardzo mocno pozostaje w pamięci tworząc pewien
wizerunek ratowników medycznych.
12

130

J. Kliszcz., Psychologia w ratownictwie. Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2012.

2. Pierwszy kontakt rozpoczynać powinien się od słów
”Jesteśmy ratownikami medycznymi, jesteśmy tu żeby ci pomóc”.
Należy opowiedzieć poszkodowanemu co się stało, jak doszło do
tego typu sytuacji, jednocześnie cały czas zapewniając ze wszystko
będzie dobrze. Tego typu zachowania mogą wzbudzić poczucie
zaufania i bezpieczeństwa u osoby najbardziej tego potrzebującej.
3. Następnym równie ważnym elementem jest zapewnienie
pacjentowi odpowiedniej intymności. Zbierając wywiad, należy
zredukować liczbę słuchaczy a nawet wyeliminować ją do zera13.
Rozmawiając na przykład z nastolatkiem należy rozważyć
rozmowę w cztery oczy, ponieważ może on krępować rozmawiać
się przy świadkach, nawet jeśli będą to jego rodzice. Niezbędne jest
także okrycie pacjenta, zapewniając mu odpowiedni komfort
cieplny jak i zakrywając elementy ciała które zostały odkryte
podczas wypadku. Ponad to należy pamiętać o możliwie jak
najszybszym przeniesieniu pacjenta do karetki ratunkowej, aby
uniknąć gapiów którzy są nieodłącznym elementem każdego
wypadku, czy interwencji ratunkowej.
4. Należy również dołożyć wszelkich starań aby jak
najszybciej ewakuować potrzebującego pomocy w miejsce
bezpieczne od tragicznych widoków. Pogotowie ratunkowe często
jest wzywane do wydarzeń masowych, gdzie poszkodowanych jest
znacznie
więcej.
Eliminując
traumatyczne
obrazy
poszkodowanemu będzie łatwiej się wyciszyć, uspokoić oraz
skupić koncentracje na ratowniku medycznym co w dużym
stopniu ułatwi współpracę.
5. Komunikacja interpersonalna zakłada ze aby była ona w
największym stopniu efektywna, osoby rozmawiające powinny
przyjąć podobne pozycje ciała. W przypadku kontaktu z pacjentem
może być to ciężkie gdyż zazwyczaj jest w pozycji leżącej14. Należy
jednak maksymalnie zmniejszyć dystans pomiędzy. Stojąc nad

13 A. Czerw, U. Religion, A. Matuszna, K. Lesiak, A. Olejnik, D. Śniadecka.,
Zasady skutecznej komunikacji w placówkach medycznych. Hygeia Public Health
2012: 47(3): s. 247 - 253
14 J. Barański, W. Piątkowski (red).: Zdrowie i choroba: wybrane problemy socjologii. Oficyna wydawnicza ATUT, Wrocław, 2002: s. 130-147
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pacjentem próbując prawidłowo przeprowadzić wywiad mamy
dużo mniejszą skuteczność, niż gdybyśmy uklęknęli, czy też
kucnęli przy nimi. Duzy dystans pomiędzy ratownikiem a
ratowanym może spowodować dyskomfort i poczucie niższości
tego drugiego, co skutkuje zmniejszeniem skuteczności
komunikacji.
6. Czynności które podejmuje ratownik medyczny, wiążą się
z naruszeniem przestrzeni osobistej drugiego człowieka15. Jest to
nieodzowny element sztuki ratunkowej, mogący powodować
znaczny dyskomfort badanego. Większość z nas każde
przekroczenie granic przestrzeni osobistej traktuje jako atak,
nieświadomie aktywując reakcje obronne. Aby tego uniknąć należy
przestrzegać pewnych zasad, należy uprzedzić poszkodowanego
przed każdą czynnością którą będziemy wykonywać, oraz
wykonywać tylko niezbędne czynności mogące naruszyć jego
przestrzeń osobistą.
7. Wspomniany wcześniej kod przekazywania informacji
powinien być jak najbardziej czytelny. Ton głosu powinien
charakteryzować się spokojem, stanowczością jednocześnie będąc
adekwatnym do przekazywanej informacji16. W żadnym wypadku
nie należy się śmiać czy też używać wulgarnych słów, w
niektórych sytuacjach może to być wyjątkowo trudne.
8. Wszelkie informacje przekazywane poszkodowanemu
powinny się opierać na wiedzy powiadanej w chwili mówienia17.
Należy uniknąć spekulacji na temat przyszłości, przewidywań
dalszego przebiegu zdarzeń, czy stawiania przedwczesnej
diagnozy. Karygodne jest również krytykowanie i ocenianie
ratowanych, nie należy poruszać tematu konsekwencji
spowodowanych wypadków.

A. Myłkowska., Satysfakcja pacjenta a jakość obsługi medycznej. ZD Zarz 2002:
s 69 – 73.
16 K. Marcinów, M. Olejniczka., Opinie i oczekiwania pacjentów względem
opieki zdrowotnej. MedRodz 2001: s. 99 - 105
17 R. B. Cialdini., Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. Z o.o. Gdańsk 2014. s. 36 – 73, s. 185 – 222.
15
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Podsumowanie
Aby kontakt pomiędzy osobą udzielającą pomocy a pacjentem
był skuteczny musimy pamiętać o wielu ważnych elementach.
Najważniejsze wydaje się profesjonalne podejście, zachowanie
pewne siebie, emanujące empatia oraz zrozumieniem, ale jednocześnie dające wsparcie osobie potrzebującej. Nie są to jedyne cechy
które powinny charakteryzować ratownika medycznego wszystkie
wymienione w tekście są równie istotne, a jedynie odpowiednie
współgranie wszystkich przyniesie najlepsze efekty. Należy również zwrócić uwagę na zakres wiedzy i doświadczeń który stanowią mocne oparcie dla wszystkich działań ratowniczych. Gdyby
nie wiedza ratowników medycznych nawet najlepsze wsparcie
psychiczne i bierna opieka nad pacjentem nie przynosiła by efektów. Poznając podstawowe działania wchodzące w skład akcji ratunkowej, oraz trudności relacji ratownika i poszkodowanego zawód ratownika medycznego przedstawia się w innym świetle. Na
myśl nasuwają się pewne refleksje, na skuteczny przebieg akcji
wpływ mają również bierni świadkowie zdarzenia, ponieważ ich
zachowanie zgodne z przedstawionymi zasadami może przynieść
poprawę stanu psychicznego pacjenta. Które ma bardzo istotne
znaczenie podczas całego procesu leczenia.
Streszczenie:
W ostatnich latach możemy zaobserwować bardzo szybki
wzrost technik leczenia oraz specjalistycznych przyrządów leczniczo-diagnostycznych. Ratownictwo medyczne stanowi młodą i
trudną sztukę nieodłącznie związaną z medycyną. Artykuł przedstawia podstawowe aspekty kontaktu ratownika medycznego z
pacjentem, rozpoczynając od podstawowych badań wedle schematu. Kładąc szczególny nacisk na znaczenie odpowiedniej postawy
ratownika medycznego, jak również, umiejętności kontaktu z drugą osoba. Z uwzględnieniem dwóch odmiennych sytuacji w zależności od stanu świadomości pacjenta, poruszając trudności komunikacyjne mogące stanąć na drodze do wyleczenia. Oraz przedstawia znaczenie psychologii w codziennej praktyce ratownika medycznego.
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Summary
Word- carrier of hope
In recent years, we can observe a very rapid increase in treatment techniques and specialized devices and medical diagnostics.
Emergency medical is a young and difficult art inherent in medicine. The article presents the fundamental aspects of a paramedic
contact with the patient, starting from basic research according to
the scheme. With particular emphasis on the importance of appropriate attitudes paramedic, as well as skills in contact with the other
person. Taking into account two different situations, depending on
the state of consciousness of the patient, moving the communication difficulties that may stand in the way of a cure. And shows the
importance of psychology in everyday practice paramedic.
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Rozdział II

SŁOWO DROGĄ
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
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Daria Becker-Pestka

Programy realizowane w polskich zakładach karnych –
szansa dla człowieka pozbawionego wolności
Wstęp
Wolność jest znaczącą wartością, oznacza sytuację kiedy
można autonomicznie decydować o dokonywanych wyborach. Jej
ograniczenie wiąże się z utratą swobody, zniewoleniem, brakiem
możliwości samodzielnego podejmowania decyzji, przymusem.
Mamy dzisiaj niemal nieograniczone możliwości: podróżowania,
komunikowania się, podtrzymywania relacji z osobami z całego
świata. Można także mówić o stałym progresie – przede wszystkim
w obszarze związanym z rozwojem nowych technologii. Barierę w
korzystaniu z tych możliwości może stanowić niedostatek środków
finansowych i ograniczenie wolności.
Sytuacja osób przebywających w zakładach karnych jest dosyć
specyficzna. Podstawową dolegliwością, jaką stwarza odbywanie
kary w warunkach izolacji jest ograniczenie wolności – zarówno w
sensie fizycznym, jak i psychologicznym i społecznym. Odosobnienie powoduje oddzielenie skazanego od społeczeństwa i ochronę
przed skutkami możliwych działań przestępczych. Jednocześnie
przebywanie w zakładzie karnym powoduje izolację, uniemożliwia
realizowanie zadań zawodowych, pełnienie ról społecznych i rodzinnych. Nie została jednak stworzona skuteczna alternatywa dla
odbywania kary i przebywania w więzieniu. Chociaż osadzeni nie
znaleźli się w więzieniu bez powodu, to ich swoboda i wolność zostały znacząco ograniczone lub odebrane. Z perspektywy wartości
społecznej to istotny element procesu odbywania kary: odseparować
osadzonych od społeczeństwa i społeczeństwo od nich.
Podejmując rozważania w obszarze resocjalizacji warto postawić pytanie o jej sens. Autorka tekstu wierzy w jej wartość, efektywność i znaczenie nie tylko dla samych skazanych, ale także wartość społeczną podejmowanych działań. W tekście podjęto refleksje
nad stosowanymi rozwiązaniami i programami z zakresu zróżni139

cowanych oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych w Polsce.
Projekty są realną szansą dla człowieka pozbawionego wolności na
powrót do niej – poprzez zmianę zachowań, aktywizację, poprawę
relacji społecznych czy wypracowanie korzystnych nawyków w
zakresie spędzania wolnego czasu. Programy stanowią o rzeczywistym powrocie do wolności, zarówno w czasie ich realizacji, jak i
po zakończeniu trwania projektów i opuszczeniu zakładu karnego.
1. Najważniejsze pojęcia i statystyki penitencjarne
Ze względu na podjętą w opracowaniu problematykę szczególnie ważnym pojęciem jest resocjalizacja. W świetle słownikowej
definicji jest to „oddziaływanie wychowawcze na osoby źle przystosowane do środowiska społecznego w celu umożliwienia im
powrotu do normalnego życia i pracy zawodowej”1.
Readaptacja społeczna to „ponowne przystosowanie się przestępcy do przestrzegania istniejących w społeczeństwie akceptowanych zasad i norm postępowania”2.
W opracowaniach tematycznych występuje także pojęcie
„wychowanie resocjalizujące”. Ma ono odmienne znaczenie niż
termin „resocjalizacja”, która stanowi swoistą odmianę procesu
resocjalizacji. Wychowanie resocjalizujące definiowane jest „jako
świadomy i celowy proces bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania na osoby wykolejone w celu przysposobienia ich do
pełnienia konstruktywnych ról społecznych, w sposób zgodny ze
społecznymi oczekiwaniami”3.
Ważny treściowo obszar związany z poruszaną problematyką
stanowi niewątpliwie kwestia stosowania i doboru metod resocjalizacji. B. Nowak uważa, że pod pojęciem metod resocjalizacji „należy rozumieć systematyczne stosowanie sposobów postępowania ze
skazanymi, polegające na oddziaływaniu na motywację, kształtowaniu i podtrzymywaniu pożądanych zachowań zgodnych z celami wychowania resocjalizacyjnego. Metody resocjalizacyjne to
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Żak, Warszawa 2007, s. 351.
A. Bałandynowicz, Readaptacja społeczna [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2006, s.63.
3 S. Górski, Metodyka resocjalizacji, IWZZ, Warszawa 1985, s. 39.
1
2

140

sposoby dokonywania określonych zmian w osobowości skazanych i w wyniku tego oddziaływania głównie o charakterze korekcyjnym, uzyskiwanie pożądanych zmian w ich zachowaniu. W
procesie resocjalizacji stosuje się metody wychowania z uwzględnieniem różnic między wychowaniem a resocjalizacją”4.
S. Górski uważa, że metody resocjalizacji można podzielić ze
względu na środki, jakimi dysponuje wychowawca realizując zadania korekcyjne. Są walory osobiste własne lub innych osób, sytuacje społeczne, grupy formalne i nieformalne i elementy kultury.
Walory osobiste określonych osób to ich zdolności, talenty, umiejętności i sprawności w różnych dziedzinach. Sytuacje społeczne
oznaczają relacje między jednostkami a innymi ludźmi bądź instytucjami. Grupy formalne i nieformalne definiowane są jako grupy
osób mające swój cel, normy, określoną strukturę. Elementy kultury to jej różne wytwory i wzory. Mając na uwadze przedstawione
kryterium podziału metod można wyodrębnić metody pośredniego
i bezpośredniego oddziaływania wychowawcy na podopiecznego.
Do kategorii metod wpływu bezpośredniego można zaliczyć oddziaływania przy wykorzystaniu walorów osobistych, metody
wpływu pośredniego obejmują wpływ za pomocą pozostałych
trzech rodzajów środków5.
Definiując najważniejsze pojęcia związane z resocjalizacją należy zwrócić uwagę na jej determinanty. W. Kędzierski bardzo
trafnie zauważa, że wśród nich można wymienić takie czynniki jak
prizonizacja, biurokracja, brak woli poprawy osób skazanych, przeludnienie cel, nadmierne obciążenie wychowawców, niewystarczająca ilość właściwie przygotowanej kadry. Autor podkreśla, że w
obecnej rzeczywistości więzienie „nie uczy aktywności, kreatywności i samodzielności, tak potrzebnych w funkcjonowaniu społecznym, prowadzi natomiast do ubezwłasnowolnienia, bezradności i
automatyzmu w zachowaniach, czyniąc więźniów biernymi podmiotami oddziaływań instytucji wykonującej karę pozbawienia

B. Nowak, Metody resocjalizacji,
http://www.cossw.pl/file/redir.php?id=5857, s.122-123.
5 S. Górski, Metodyka resocjalizacji, op. cit, s. 137-138.
4
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wolności”6. Przywołany badacz krytycznie wypowiada się na temat druków indywidualnych programów oddziaływań, które zdaniem W. Kędzierskiego przygotowywane są w trakcie innych
czynności wykonywanych w stosunku do skazanych7.
Niezależnie od przyjętej perspektywy należy zaznaczyć, że
podstawą projektowania oddziaływań resocjalizujących jest właściwie postawiona diagnoza. Stawianie diagnozy dla potrzeb resocjalizacji jest bardzo skomplikowane, złożone i trudne. Wymaga od
diagnosty merytorycznej wiedzy, sprawności w zakresie posługiwania się metodami, technikami i narzędziami badawczymi, odpowiednich cech osobowych. Diagnozowanie wymaga indywidualnego podejścia, nie ma możliwych do wykorzystania schematów.
W pedagogice diagnoza „jest procesem wieloaspektowego poznania rzeczywistości wychowawczej”8. Ma charakter diagnozy pełnej,
rozwiniętej, cechuje ją wymiar praktyczny i decyzyjny. Diagnoza
zorientowana jest na dokonanie rozpoznania właściwych stanów
wychowawczej rzeczywistości jak również zaburzeń w jej różnych
domenach9.
Pisząc o resocjalizacji warto wspomnieć o regulacjach prawnych. Istotnym rozwiązaniem jest Ustawa z dnia 6 czerwca 1997
roku Kodeks karny wykonawczy. (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997
roku Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. 1997 nr 90 poz. 557 z
późn. zm.). Wspomniany akt normatywny reguluje zasady wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia,
w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem
wolności.
Na zakończenie tej części tekstu przywołane zostaną informacje
statystyczne. Z danych za 2015 rok wynika, że 31.12.2015 r. w polskich
więzieniach przebywało 70 836 skazanych. Średni wymiar
prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności (bez kary
W. Kędzierski, Determinanty resocjalizacji penitencjarnej – wybrane aspekty [w:]
F. Kozaczuk (red.), Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, Wyd. Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 53.
7 Tamże, s. 61.
8 E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, PWN, Warszawa 2009, s. 19.
9 Tamże, s. 19.
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dożywotniego pozbawienia wolności) wynosił 40,93 miesiąca,
natomiast średni wymiar prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia
wolności (bez kary dożywotniego pozbawienia wolności i kary 25 lat
pozbawienia wolności) 33,71 miesiąca. W zakładach karnych i
aresztach śledczych doszło do 215 aktów samoagresji, w tym 173 prób
samobójczych. W roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowały 154
szkoły i oddziały szkolne. Liczba osadzonych objętych nauczaniem w
szkołach przywięziennych i pozawięziennych wyniosła 4 413. Szkoły
przywięzienne i pozawięzienne ukończyło 391 osób, w tym 104
maturzystów. Z danych wynika, że pracowało 36,1% osadzonych.
Średnia płaca skazanych wynosiła 1 191,09 złotych. W dniu 31.12.2015
r. w polskich więzieniach pracowało 29 404 osób, w tym 27 542
funkcjonariuszy i 1 862 pracowników10. Trzeba zaznaczyć, że za
każdą z tych liczb stoją ludzkie problemy – zarówno osób
osadzonych, jak i ich rodzin ale także społeczeństwa. Oprócz
ludzkiego dramatu istotny element stanowią koszty materialne
związane z utrzymaniem osób przebywających i opuszczających
więzienia. Trwająca długo izolacja przyczynia się do formowania
niesprzyjających postaw i ich utrwalania. Pozbawienie wolności
utrudnia lub wręcz uniemożliwia pełnienie ról rodzinnych i
zawodowych a także aktywny udział w życiu społecznym.
2. Programy realizowane w polskich zakładach karnych –
szansa dla człowieka pozbawionego wolności
Pewnym rozwiązaniem stosowanym w polskim systemie penitencjarnym są programy i projekty do resocjalizacji skazanych.
Działania podejmowane w ich ramach skupione są wokół zróżnicowanych obszarów aktywności człowieka. Są to oddziaływania:
redukujące deficyty wychowawcze, psychokorekcyjne, edukacyjne
przez kulturę.
Obecnie w zakładach karnych i aresztach śledczych w Polsce
realizowanych jest około 650 programów, którymi objętych jest 30
000 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Oddziaływania mają w założeniu przygotować osadzonych do życia na
10

Roczna informacja statystyczna za rok 2015,
http://sw.gov.pl/Data/Files/001142rdeb/rok-2015.pdf, dostęp 25.02. 2016.
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wolności – istotne jest, aby po opuszczeniu zakładu karnego nie
popełnili przestępstwa i przestrzegali norm i zasad społecznego
współżycia.
Uniwersytet Więzienny – droga do wolności to program, którego realizację rozpoczęto w 2004 roku. Obejmuje zakres edukacyjny i korekcyjny. Jest realizowany między innymi przez wychowawcę oddziału, oddziałowych, kierownika oddziału penitencjarnego w Białymstoku. W oddziale aresztu śledczego karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego
odbywają kobiety. Podejmowane w ramach programu działania
obejmują edukację w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwprzemocowej, aktywizacji zawodowej, promocji zdrowia i
zdrowego stylu życia, rekreacji ruchowej oraz formacji religijnej.
Od początku trwania programu następowały w nim zmiany służące jego poprawie i doskonaleniu. Istotne było dopasowanie założeń
programu do potrzeb i oczekiwań uczestników oraz możliwości
aresztu11.
Celem projektu jest zorganizowanie zajęć edukacyjnoinformacyjnych oraz podjęcie działań w zakresie przygotowania
skazanych kobiet do życia na wolności. Wśród celów szczegółowych wymienić można między innymi:
• zmniejszenie negatywnych konsekwencji wynikających z
izolacji więziennej wobec skazanych,
• wyrobienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
oraz ciekawego spędzania wolnego czasu,
• promowanie zdrowego stylu życia,
• wzbudzenie w skazanych potrzeby ułożenia właściwych i
społecznie akceptowanych relacji z innymi ludźmi,
• zapewnienie pomocy prawnej,
• poprzez
zainteresowanie
problemami
społecznymi
uwrażliwianie kobiet na potrzeby innych ludzi i ich problemy12.

11 L. Moroz, Uniwersytet Więzienny – droga do wolności [w:] M. Marczak (red.),
Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce,
OW Impuls, Kraków 2009, s. 101-105.
12 Tamże, s. 101-105.
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W programie uczestniczą kobiety odbywające karę pozbawienia wolności bez względu na wiek, problemy, zainteresowania,
potrzeby czy poziom rozwoju intelektualnego. Projekt ma długofalowy charakter, jest na bieżąco aktualizowany po realizacji każdego, trwającego rok kalendarzowy cyklu. Wśród metod i technik
oddziaływań w indywidualnych i grupowych formach wykorzystywane są warsztaty, ćwiczenia, rozmowy, prezentacje prac pisemnych i twórczości własnej osadzonych, elementy socjoterapii,
klub dyskusyjny, metody audiowizualne, wykłady, seminaria, prelekcje, zajęcia ruchowe. W czasie realizacji programu wykorzystywane są takie materiały jak sprzęt audiowizualny i gastronomiczny, elementy do wykonywania prac ręcznych, pomoce biurowe.
Realizatorzy przewidują, że każda z uczestniczek otrzyma
„indeks” uczestnictwa w programie a także dyplom po jego ukończeniu. Po zakończeniu aktywności w blokach profilaktycznych
uczestniczki otrzymają zaświadczenie, natomiast udział oraz efekty
uczestnictwa w programie zostaną odnotowane w dokumentacji
osobopoznawczej w części B.
Oczekiwanym efektem realizacji programu jest zmiana w
sposobie funkcjonowania skazanych po opuszczeniu zakładu karnego. Chodzi o zdobycie stosownych umiejętności pozwalających
na poradzenie sobie z negatywnymi emocjami, stresem, ale także
poszukiwaniem pracy. Ważne jest także uzyskanie sprawności w
obszarze stosownych nawyków higienicznych, przyswojenie zawodu, wykształcenie odpowiedzialności za własne wybory i decyzje życiowe13.
Według danych z 2011 roku w Polsce żyje około 4,7 miliona
osób niepełnosprawnych14. Uczestnictwo w programie „Duet” pozwala osobom osadzonym umiejętności w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, co w dalszej perspektywie czasowej może zaowocować znalezieniem pracy w placówkach opiekuńczych.
Projekt umożliwia odbudowanie pozytywnego systemu wartości,
poczucia sensu i celu życia. Można przyjąć, że to ważny element
Tamże, s. 101-105.
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,78,dane-demograficzne,
22.02.2016.
13
14

dostęp
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przygotowania do życia na wolności. Realizacja Program Duet odbywa się przy współudziale Domu Pomocy społecznej i Aresztu
Śledczego w Krakowie-Podgórzu. Rozpoczęła się w 2002 roku. W
projekcie biorą udział skazani uzależnieni od alkoholu, którzy pracują bez wynagrodzenia przez 30 godzin w tygodniu. Ich praca
polega na pomocy pracownikom placówki w wykonywaniu codziennych obowiązków związanych z codziennym życiem podopiecznych. Skazani towarzyszą osobom niepełnosprawnym w ich
zwykłych aktywnościach a także biorą udział w zajęciach terapeutycznych. Istotnym elementem pracy podejmowanym przez Dom
Pomocy Społecznej jest integracja podopiecznych Domu ze środowiskiem lokalnym. Dzięki osadzonym możliwe było zrealizowanie
zajęć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym. Ich
przykładem jest wycieczka do ogrodu botanicznego, wyjście na
basen czy do kawiarni15.
Warto podkreślić, że jednym z oczekiwanych efektów jest pogłębienie motywacji osadzonych do powstrzymania się od używania alkoholu i innych substancji. Bardzo ważne jest również zapoczątkowanie procesu readaptacji a także stworzenie skazanym
możliwości przezwyciężenia skutków przestępstwa poprzez stworzenie im pozytywnej życiowej motywacji, zdobycie nowych zasobów i umiejętności w obszarze opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Program opiera się na dobrowolności udziału, oparciu pracy
leczniczej na edukacji i psychoterapii przy rezygnacji ze środków
farmakologicznych. Celem ogólnym projektu jest przekonanie
uczestników, że są w stanie wytrzymać bez spożywania alkoholu i
zażywania innych substancji psychoaktywnych a także mają w sobie wystarczające siły do dokonania modyfikacji swojego dotychczasowego życia i siebie.
Wśród celów szczegółowych wyróżniono między innymi:
uczynienie w więźniu wsparcia dla osoby niepełnosprawnej, zdobycie przez osadzonych konkretnych umiejętności w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przerwanie monotonii i izolaM. Rozwadowska-Suruła, T. Szarek, Duet [w:] M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, OW Impuls, Kraków 2009, s. 58-61.
15
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cji życia podopiecznych domu pomocy społecznej i osób skazanych, odbudowanie pozytywnego systemu wartości.
Można przyjąć, że oprócz już wymienionych podejmowana
przez osadzonych aktywność polega na:
• wykonywaniu codziennych obowiązków stosownie do
rytmu życia jego mieszkańców,
• uczestnictwie skazanych wraz z podopiecznymi w planowo
zorganizowanych zajęciach o charakterze terapeutycznym różnego typu,
• wsparciu w zajęciach o charakterze kulturalnorekreacyjnym.
Oczekiwane efekty dotyczą pogłębienia motywacji uczestników projektu do powstrzymania się od picia alkoholu i zażywania
substancji psychoaktywnych, kształtowania pewności, że są zdolni
do dokonania zmiany swojego życia, wytwarzania u skazanych
postaw aprobowanych społecznie zgodnych z obowiązującymi
normami, rozpoczęcie procesu readaptacji społecznej, umożliwienie osadzonym przezwyciężania konsekwencji przestępstwa poprzez wytworzenie w nich pozytywnej motywacji życiowej, rozwijanie lub zdobycie nowych umiejętności w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, zapewnienie indywidualnej opieki podopiecznym Domu Pomocy Społecznej oraz przełamanie izolacji i
monotonii mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz skazanych
przez wzajemne kontakty, stworzenie twórczej wizji zawodowej
poprzez zaangażowanie w projekt pracowników wymienionych
instytucji16.
Niestandardową koncepcję resocjalizacji skazanych realizuje
Zakład Karny w Gdańsku Przeróbce, który prowadzi program
„Więźniowie w hospicjum”.
W programie biorą udział skazani, którym do odbycia kary
pozostał rok. Cel ogólny programu to wyposażenie osób skazanych
w certyfikat, który podniesie ich wartość rynkową, zwiększenie
motywacji i poczucia własnej wartości a także skłonienie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia po wyjściu z więzienia.
Wśród celów szczegółowych wyróżniono między innymi poszerzenie szans osadzonych na znalezienie pracy po wyjściu z za16

Por.M. Rozwadowska-Suruło, T. Szarek, Duet, op. cit, s. 57-61.
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kładu karnego, przeszkolenie do wolontariatu, zwiększenie jakości
psychospołecznego funkcjonowania osób osadzonych w zakładach
karnych oraz sprawdzenie programu reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób przed opuszczeniem więzienia poprzez
przygotowanie dla nich programu wolontariatu uzupełnionego
kursem sanitariusza i działaniami o charakterze doradczoszkoleniowym.
Program przebiega w określonych etapach. W latach 20022003 osadzeni uczestniczyli w pracach remontowo-budowlanych i
porządkowych przy zakończeniu budowy Domu hospicyjnego w
Gdańsku. W latach 2004-2005 skazani wykonywali prace związane
z budową Centrum Wolontariatu Hospicyjnego. Od 2003 roku
więźniowie uczestniczą w pracach w zakresie wspierania codziennej działalności gospodarczej Hospicjum. Od 2004 roku zakres realizowanych zadań uległ poszerzeniu – skazani są zaangażowani w
wolontariat medyczny, świadczą pomoc w opiece nad pacjentami.
Osadzeni angażują się w wolontariat dobrowolnie, sami wykazują zainteresowanie udziałem w pracach na rzecz Hospicjum.
Mogą zdobyć nowe doświadczenia i poszerzyć zakres umiejętności
i kwalifikacji. Pracują przy współpracy z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów. Za realizację projektu odpowiedzialne są osoby zatrudnione w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce oraz
pracownicy gdańskiego Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza.
Warto podkreślić, że w ciągu pierwszych pięciu lat współpracy Zakładu Karnego z Hospicjum w program zaangażowało się
ponad 400 osadzonych. Ponad 40 osób zostało przeszkolonych i
skierowanych do świadczenia opieki nad pacjentami oddziałów w
Hospicjum. Zarówno zespół pracowników Hospicjum, jak i Zakładu Karnego bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat programu. Cytowane w publikacjach deklaracje osadzonych świadczą o
tym, że jego cele zostały zrealizowane17.

17 M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy ., op. cit., s. 69-73; R. Socha,
Tam, gdzie miękną twardziele,
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/205636,1,wiezniowie
-pomagaja-w-hospicjum.read, dostęp 24.02.2016.
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Żyjemy w czasach swobodnego komunikowania się i przemieszczania, dostępu do wiedzy i możliwości jej poszerzania. Osoby przebywające w zakładach karnych mają w tym zakresie znikome możliwości. Znajomość języka obcego pozwala na nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, określa niemal nieograniczone możliwości dostępu do wiedzy i nowoczesnych technologii.
Propozycją wykorzystującą ten obszar jest program „Nauka języka
angielskiego”. Jego realizatorami są wychowawca ds. kulturalnooświatowych, dyrektor zakładu karnego oraz kierownik działu penitencjarnego. Zajęcia przewidziane programem odbywały się w
czytelni, Sali dydaktycznej lub w centrum kulturalno-oświatowym.
Lektorat prowadzony był w formie wykładów i ćwiczeń, odbywał
się dwa razy w tygodniu w 2007 roku przez cały rok kalendarzowy. Celem programu była nauka konwersacji i budowania łatwych
zdań zarówno pytających, jak i oznajmujących przy wykorzystaniu
tekstu napisanego w języku angielskim. W założeniu program miał
umożliwić skazanym:
• nabycie umiejętności poprawnego budowania zdań w
języku angielskim,
• poradzenie sobie w sytuacjach związanych z życiem
zawodowym, społecznym,
• zyskanie umiejętności poradzenia sobie z komunikowaniem
się w środowisku obcojęzycznym po opuszczeniu zakładu karnego,
• rozwijanie własnej aktywności18.
Wśród zakładanych efektów programu należy wymienić
między innymi aktywizację zawodową skazanych, pobudzanie
aktywności osadzonych w zakresie poszerzania wiedzy z języka
angielskiego, formowanie szacunku do kultury i tradycji europejskich, poznanie podstawowych zasad posługiwania się językiem
angielskim.
Program realizowany był przy wykorzystaniu podręcznika do
nauki języka angielskiego. Zajęcia prowadziły osoby dysponujące
odpowiednimi kwalifikacjami i wiedzą w zakresie języka angielS. Kot, Nauka języka angielskiego [w:] M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, OW Impuls, Kraków 2009, s. 270-272.
18
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skiego. Nadzór nad nimi sprawowali wychowawca ds. kulturalnooświatowych, dyżurny, funkcjonariusze posługujący się biegle językiem angielskim19.
Aktywność sportowa pozwala na utrzymanie właściwej kondycji psychofizycznej, sprzyja poprawie wyglądu i samopoczucia
skazanych. Podejmowana aktywność fizyczna jest istotnym czynnikiem redukującym napięcia psychiczne i fizyczna, osłabia agresję
i frustrację. W Areszcie Śledczym w Inowrocławiu realizowany jest
program „Przez sport do wolności”. Działania osób odpowiedzialnych za jego prowadzenie skupione są wokół przygotowania osadzonych (w sumie 30 osób) do wypełniania ról społecznych a także
wywoływania trwałych zmian w ich postawach, osobowości, zachowaniu. Szczegółowe cele projektu obejmują takie kwestie jak:
• formowanie zdolności motorycznych, redukcja skłonności
agresywnych i lęku, zapewnienie aktywnego spędzania wolnego
czasu (cele długofalowe),
• rozwój
psychofizyczny,
modelowanie
umiejętności
społecznego współżycia, wpojenie zasad rywalizacji i „fair play”,
propagowanie gier zespołowych jako formy wypoczynku
czynnego, zwiększenie poczucia własnej wartości (cele doraźne)20.
Program realizują pracownicy działu penitencjarnego wraz ze
sportowcami, działaczami sportowymi, trenerami, instruktorami
sportowymi oraz byłymi skazanymi. Bardzo interesujące są zasady
trwania programu. Skazani uczestniczą w nim od momentu złożenia deklaracji o przystąpieniu do Klubu Olimpijczyka „Paragraf”
aż do opuszczenia zakładu karnego. O ile osadzeni wykazują zainteresowanie kontynuowaniem zajęć mogą w nich uczestniczyć
również po opuszczeniu jednostki.
W programie wykorzystywane są takie metody i techniki oddziaływań jak zajęcia sportowe, rekreacji ruchowej, udział w imprezach sportowych i spotkaniach ze sportowcami, pogadanki z
psychologiem, seanse o tematyce sportowej. Wśród wykorzystyTamże, s. 270-272.
M. Budny, Przez sport do wolności [w:] M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne
programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, OW Impuls,
Kraków 2009, s. 312-313.
19
20
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wanych form należy wymienić konkursy, rozgrywki sportowe, pogadanki, spotkania, sprawdziany wiedzy, pokazy sportowe, rozgrywki, turnieje, mecze. Realizując program pracownicy Aresztu
współpracują z licznymi podmiotami pozawięziennymi. Najważniejszym z nich jest Polski Komitet Olimpijski21.
Podsumowanie i wnioski
Przedstawione w tekście programy są jedynie wybranymi
przykładami oddziaływań stosowanych w polskich zakładach karnych. Wykorzystywane rozwiązania obejmują między innymi oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze, wzmacniające role
społeczne poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi czy zwierzętami, aktywizację zawodową. Bardzo ważne są programy z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, aktywizacji
kulturowej, kultury fizycznej i sportu czy rozwijania twórczości
własnej skazanych. Warto podkreślić wielostronność projektowanych działań, możliwe do osiągnięcia zaprojektowane cele programów czy walory w obszarze aktywizacji skazanych w różnych sferach. Ze względu na ograniczone ramy tekstu nie jest możliwe
przybliżenie wszystkich rozwiązań. Trzeba pamiętać, że podejmowane przedsięwzięcia skutkują wywołaniem zmiany u osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Projektowane rozwiązania są jednym z filarów resocjalizacji w
ramach oddziaływań penitencjarnych, przygotowują skazanych do
życia na wolności. Powrót do społeczeństwa może się wiązać z koniecznością szukania pracy, powrotu do rodziny, nawiązania relacji
z innymi osobami, odzyskaniem kontroli nad własnym życiem i
wzięciem za nie odpowiedzialności. Podjęcie wyzwania realizacji
programu sprzyja przygotowaniu do funkcjonowania w warunkach wolnościowych.
Autorce tekstu nasuwają się następujące wnioski:
• realizowane programy przybliżają uczestników do
wartościowego i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w
warunkach wolnościowych,
21

Tamże, s. 313-315.
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• programy pozwalają nie tylko przygotować skazanych do
życia na wolności, ale także poprzez kontakt ze światem
zewnętrznym, konfrontowanie się z nim umożliwiają oswojenie
społeczeństwa z obecnością osób pozbawionych wolności, które w
przyszłości opuszczą zakłady karne,
• uczestnictwo w programie wymusza dyscyplinę, określony
reżim, przyjęcie odpowiedzialności za wykonywane zadania,
• dzięki uczestnictwu w programach skazani nabywają
umiejętności aktywnego i wartościowego spędzania czasu
wolnego, co jest istotnym elementem codzienności w warunkach
wolnościowych,
• biorąc udział w programach osadzeni dostają wyraźny
sygnał: świat nie stoi w miejscu, należy podążać za rzeczywistością;
osadzeni uczą się zasad uczciwej rywalizacji,
• programy są „drogą do wolności”, bo do funkcjonowania w
niej przygotowują
• projekty powodują jasne wytyczenie celu zmiany, jej zakresu
i ukazują osobom osadzonym sens podejmowanego wysiłku,
• skazani uczą się budowania i podtrzymywania relacji
społecznych, rodzinnych, rozwiązywania problemów,
• programy
pozwalają
na
rozpoznanie
konsekwencji
podejmowanych przez siebie działań – na przykład przemocowych,
wyznaczenie innych możliwości rozwiązywania problemów.
Zdaniem autorki należy także zadać pojawiające się pytania:
• Czy przekonanie o słuszności stosowanych rozwiązań,
swoista wiara w sens resocjalizacji penitencjarnej stanowi
wystarczające uzasadnienie do wykorzystania programów
korekcyjnych i tworzenia nowych?
• Jak w obiektywny i „mierzalny” sposób ocenić wartość
projektów resocjalizacyjnych dla skazanych wychodzących na
wolność?
• Czy programy korekcyjne wykorzystywane w polskich
więzieniach wzmacniają u osób osadzonych przekonanie
przybliżania do wolności?
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Streszczenie
Prezentowany tekst dotyczy programów resocjalizacji realizowanych w polskich zakładach karnych. Aktualnie w zakładach
karnych i aresztach śledczych w Polsce realizowanych jest około
650 programów, którymi objętych jest 30 000 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Tekst jest poświęcony rozwiązaniom, które mają zwykle charakter autorski i przygotowują skazanych do życia na wolności. Podstawową dolegliwością, jaką stwarza przebywanie w zakładzie karnym jest ograniczenie wolności.
Opisane projekty przyczyniają się do zmniejszenia społecznego
nieprzystosowana i przygotowują do życia poza więzieniem. Są
adekwatne do potrzeb odbiorców, realizuje je personel więzienny.
Wśród programów znajdują się projekty uwzględniające bardzo
szeroki wachlarz oddziaływań i potrzeb osób odbywających karę
pozbawienia wolności. Bardzo ważne jest to, aby po opuszczeniu
zakładu karnego skazani nie popełnili przestępstwa i przestrzegali
norm i zasad społecznego współżycia.
Abstract
Programmes implemented in Polish prisons - a chance for man deprived of liberty
Presented text refers to rehabilitation programs implemented
in Polish prisons. Now in prison in Poland the staff realize about
650 programs. About 30 000 prisoners are included and participate
in these programs. The text is devoted to solutions that tend to be
proprietary and prepare convicts for life in the wild. The basic
complaint offered by being in prison is a restriction of freedom.
Described projects contribute to reducing the social unadapted and
prepare for life outside prison. Are adequate for the needs of the
customers, it realizes prison staff. Among the programs are projects
addressing a wide range of impacts and the needs of people imprisoned. It is very important, that people after leaving prison will not
commit crime again. It is also important to observe the norms and
principles of social coexistence.
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Ewa Depa

Wolność słowa i człowieka
Konflikt między pracownikiem a pracodawcą

Wstęp
Konflikt pomiędzy pracownikiem i wolnością słowa a kierownikiem w przedsiębiorstwie jest jednym z najbardziej problematycznych obszarów w zakresie funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa w państwie. Tego rodzaju konflikt jest bardzo
trudny do rozwiązania, chociażby z uwagi na to, że już na samym
jego początku to pracownik znajduje się na z góry przegranej pozycji. Próby zdyscyplinowania pracownika zapewne przyniosą zamierzony skutek, ale jego motywacja i chęć do wykonywania zadań będzie żadna. Przyczyną tego chociażby może być brak wolności słowa osoby zatrudnionej w wypowiedzeniu własnej opinii.
Warto by było zadać sobie pytanie; czy wolność słowa w przedsiębiorstwie zawsze ma zastosowanie i dotyczy we wszystkich przypadkach? Jest to oczywiste że nie. Najlepszym rozwiązaniem było
by , gdy to pracodawca pierwszy wyciągnie rękę i postarał się wyjaśnić sprawę z pracownikiem1. Dobrze by było aby pracodawca
pozwolił pracownikowi wyrazić swoje zdanie, opinie czy też pretensje. Dzięki takiej postawie pracodawcy konflikt mógł by zostać
rozwiązany. Pracownik i pracodawca oczekują tego samego: pieniędzy i satysfakcji. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną pracę. Pracodawca ze sprzedaży tego, co wytwarza. Różnią
się jednak w poglądach na sposób zarobienia odpowiedniej kasy i
bycia zadowolonym2. Pracodawca - przedsiębiorca - to przede
wszystkim człowiek, który tworzy koszta. Koszta swojego własnego funkcjonowania jako przedsiębiorcy. Koszta funkcjonowania
trzeba zmniejszać. Dlatego pracodawca szuka na to wszelkich możliwych sposobów. Legalnych albo nielegalnych. Pracownik chce
przede wszystkim więcej zarabiać oraz mieć prawo do wypowia1
2

J. R. Edelmann, Konflikty w pracy, Gdańsk 2001, s. 11.
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dania własnych oraz podejmowania drobnych decyzji. Nie godzi
się na ograniczanie jego wolności słowa. Pracownik ceni się często
bardziej, niż faktycznie jest warty jako pracownik. Często oczekuje,
że opłacany będzie nie za swoja pracę, a za wartość, którą w swoim
mniemaniu ma3. Oprócz pieniędzy, prawa do wypowiedzi pracownik ma prawo korzystać z możliwości doszkalanie się. Konflikt
powstaje w momencie, gdy pracodawca uważa, że nie stać go na
sfinansowanie czasu na rozwój pracownika.
Z czasem wiąże się możliwość robienia rzeczy fajnych. Na
ogół nowych. Z punktu widzenia pracodawcy doskonale jest, kiedy
jego pracownicy są maksymalnie wydajni i to przez długi czas.
Większa wydajność to mniejsze koszta, więc większe pieniądze dla
pracodawcy. Pracownik jednak może czuć się wykorzystywany.
Zwłaszcza jeśli za większą wydajnością nie idzie większa pensja.
Albo nie tyle większa, ile by chciał. Pracownik który nie może podejmować samodzielnie decyzji lub ma ograniczoną swobodę w
czynach i mowie nie przyniesie zamierzonych korzyści dla przedsiębiorstwa.
Zdarza się, że pracodawca chce zatrudnić bardzo dobrego
specjalistę. Jest gotowy zapłacić bardzo dużo. Mimo dużego kosztu, jeden dobry i drogi specjalista opłaca się bardziej, niż dwóch
kiepskich pracowników. Jednak istnieje pewne zagrożenie. Dobry
specjalista zna swoją wartość i on sam chce podejmować decyzje.
Chce posiadać wolną rękę w różnych kwestiach oraz nie pozwoli
sobie na ograniczanie jego decyzji i form wypowiadania się. Im
więcej taki spec umie, tym mniej czasu potrzebuje, żeby się douczać. Po drugie specjalista na ogół jak wino - im starszy, bardziej
doświadczony, tym lepszy. Więcej problemów rozwiązał, więc lepiej umie to robić. Może pozwolić sobie więcej w wypowiedziach
niż inni. Dla niego wolność słowa jest cechą bezcenną Może dzielić
się tą umiejętnością z innymi. Po trzecie dobry specjalista odchodząc z firmy zabiera całą swoją wiedzę. Jej zdobycie kosztuje i nie
zawsze da się ją odtworzyć.
Motywacja, prawo do wypowiadania się, wolność słowa jest
przedmiotem badań wielu nauk zajmujących się interpretacją
3
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ludzkich zachowań, np. socjologii, etyki czy psychologii. Do podstawowych założeń dotyczących tej kwestii zaliczy można:
- motywacje powszechnie uznaje się jako coś pozytywnego,
-wolność słowa jest jednym z czynników składających się na
efektywność człowieka,
1. Motywacja oraz wolność słowa
Motywacja oraz wolność słowa może mieć różny stopień oddziaływania na człowieka w związku z jego dążeniem do celu, stąd
mówi się o sile motywacji. Siła motywacji jest uzależniona od wartości i atrakcyjności celu oraz od subiektywnego przekonania jego
osiągnięcia. Termin motywacja oraz wolność słowa rozumiany jest
różnie przez różnych autorów. Najczęściej jednak określa się nim
czynniki, które nadają energię zachowaniu osobnika i ukierunkowują je, lub inaczej, że jest to stan gotowości człowieka do podjęcia
określonego działania. W tym znaczeniu motywacja odnosi się do
przeżyć psychicznych człowieka, od których zależy możliwość i
kierunek jego aktywności oraz stanowi proces, który steruje czynnościami tak aby doprowadziły do osiągnięcia określonego celu.
Motywacja oraz prawo d wypowiadania się stanowi wewnętrzną silę człowieka, która uruchamia i organizuje jego zachowanie skierowane na osiągnięcie zamierzonego celu. Motywacja
może być:
1. wewnętrzna - pobudza do działania, które ma wartość samo w sobie; jej przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie
do czegoś;
2. zewnętrzna - stwarza zachętę do działania, które jest w jakiś
sposób nagradzane, lub które pozwala uniknąć kary. Takiej motywacji sprzyja system nagród i kar oraz zbiór przepisów regulujących tok postępowania;
3. pozytywna - polega na stworzeniu pracownikowi perspektyw coraz lepszego urzeczywistniania jego celów w miarę spełniania oczekiwań pracodawcy (np. wyższe pobory, bardziej intratne
stanowisko, większa samodzielność pracy itp.);
4. negatywna - opiera się na lęku, który pobudza do pracy
przez stwarzanie poczucia zagrożenia (np. przesunięcie do mniej
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płatnej pracy, groźba utraty części wynagrodzenia w razie gorszego wykonania zadań, obniżenie uznania itp.)4.
Istnieje wiele teorii motywacji. Jednym z teoretyków, którzy
zajmowali się motywacją był Frederick Taylor, który stworzył tradycyjny model motywacji. Inny uczony - Elton Mayo, który opracował model stosunków współdziałania. Zauważył ,że nuda i powtarzalność wielu zadań obniżają motywację, zaś kontakty towarzyskie przyczyniają się do powstania i utrzymania motywacji.
Wynika z tego wniosek, że kierownicy mogą motywować pracowników ,poprzez uznanie istnienia ich potrzeb społecznych i zapewnienie im poczucia własnej wartości oraz prawa do wypowiadania
się . W tym modelu zakładano ,że pracownik uzna autorytet kierownika w zamian za traktowanie go na równi oraz że będzie miał
wpływ na sytuację w firmie. Kolejnym teoretykiem był Douglas
McGregor , który stworzył model zasobów ludzkich. Krytykował
obydwa wcześniejsze poglądy na motywację mówiąc, że nadmiernie upraszczają one ten termin, uznając za istotny tylko jeden czynnik, taki jak pieniądze albo stosunki społeczne. Wyróżnił dwie teorie: Teorię X i Y5.
Teoria X zakłada, że ludzie z natury uważają pracę za konieczność i starają się jej unikać. Według tego poglądu ludzie wolą
żeby nimi kierować, nie chcą brać na siebie żadnej odpowiedzialności i nie chcą zabierać głosu. W efekcie praca ma dla nich znaczenie drugorzędne, a kierownicy muszą ich do pracy zmuszać. Teoria
Y zakłada że praca jest czymś równie naturalnym jak zabawa czy
wypoczynek. Według tej teorii ludzie chcą pracować i mogą z tej
pracy osiągnąć wiele satysfakcji. We współczesnym życiu przemysłowym nie korzysta się w pełni z całego potencjału zasobów ludzkich. Aby wykorzystać ich pęd do pracy, chęć bycia kreatywnym,
kierownicy powinni stwarzać klimat dający szanse na doskonalenie
się i wykazywanie. Należy pozwolić ludziom podejmować decyzje
i wyrażać swoje poglądy na dany temat. Współcześnie Landy i
Becker podzielili poglądy na motywację na pięć różnych kategorii:
teorię potrzeb, teorię oczekiwań, teorię sprawiedliwości, teorię wy4
5
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znaczania celów i teorię wzmocnienia. Teoria potrzeb skupia swoją
uwagę na tym czego potrzeba człowiekowi do prowadzenia zadowalającego poziomu życia. Zgodnie z teorią potrzeb człowiek ma
motywację, jeżeli jeszcze nie osiągnął określonego poziomu zaspokojenia potrzeb. Zaspokojona potrzeba nie jest czynnikiem motywującym. Istnieje również podział potrzeb ze względu na ich ważność w życiu człowieka. Taką hierarchię opracował Abraham
Maslow, przedstawił on motywacje człowieka w postaci 5 potrzeb,
od najbardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych do najwyższej, jaką jest potrzeba samorealizacji. Według Maslowa, człowieka
motywuje dążenie do zaspokojenia potrzeby dominującej, czyli
najsilniej przez nią odczuwanej w tej chwili. Zaczynając od potrzeb
podstawowych , człowiek powoli odczuwa pragnienie zaspokojenia potrzeb wyższych szczebli. Po zaspokojeniu wszystkich potrzeb, pracownika motywuje potrzeba samorealizacji. Będzie on
dążył do rozwoju swojej osobowości, do zwiększania swojego zakresu odpowiedzialności oraz samo decydowaniu. W tym punkcie
pojawiają się cechy indywidualne pracowników. Dla niektórych
sposobem na samorealizację będzie wykonywanie pracy o wysokiej
jakości, podczas gdy u innego tę samą potrzebę zaspokoi zaproponowanie jakiegoś pożytecznego pomysłu. Stosowanie teorii potrzeb
w praktyce jest trudne. Kierownik pracuje w złożonej sieci stosunków międzyludzkich , a każdy z pracowników jest indywidualnością. Poza tym, potrzeby tej samej osoby mogą ulegać zmianom6.
Według teorii sprawiedliwości w przypadku motywacji ważnym czynnikiem jest indywidualna ocena. Teoria sprawiedliwości
mówi o tym że motywacja jednostki jest skutkiem odczuwania
przez nią zadowolenia z tego, co otrzymuje w zamian za poniesiony wysiłek. W życiu codziennym pracownicy często wykorzystują
teorię sprawiedliwości porównując swoje zarobki i wysiłki z zarobkami i wysiłkami innych.
Według teorii oczekiwań poszczególne osoby mają
motywację, jeżeli dostrzegają sprzyjającą im kombinację tego, co
dla nich jest ważne, i tego, czego oczekują jako nagrody za ich
wysiłek. Zachowanie danej osoby w pewnym stopniu zależy od
6
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rodzaju oczekiwanych wyników. (Niektóre z nich są nagrodami
wewnętrznymi, nagrodami odczuwanymi bezpośrednio przez
daną osobę. Przykładami są: świadomość własnych osiągnięć,
większy szacunek dla samego siebie, zadowolenie ze zdobycia
nowych umiejętności, prawo do wypowiedzi. Natomiast nagrody
zewnętrzne, takie jak premia, pochwała albo awans, uzyskuje się
od kogoś innego, na przykład od kierownika lub od zespołu
roboczego).
Teoria oczekiwań uwzględnia też pewne dynamiczne cechy
osobowości. Oczekiwania mogą z czasem zmieniać się z pozytywnych w negatywne. Jeżeli odczuwaliśmy frustrację w wyniku niezadowalających nagród otrzymywanych za zachowania w przeszłości,
lub niemożności i ograniczenie prawa do wolności słowa to możemy
stracić wiarę w to, że potrafimy przewidzieć wyniki naszych działań.
Według tego poglądu dobrowolne zachowanie reakcja danej osoby
wobec danej sytuacji lub bodźca prowadzi do określonych skutków.
Jeżeli takie skutki są pozytywne, osoba ta w przyszłości zapewne podobnie zareaguje na podobne sytuacje. Jeżeli skutki są nieprzyjemne,
będzie skłonna zmienić swoje zachowanie, żeby ich uniknąć. Odwrotną stroną medalu jest to, że ludzie starają się osiągać cele w pracy, bo nauczyli się, że mają wtedy szansę na nagrodę. Nosi to nazwę
prawa efektu. Teoria wzmocnienia wiąże się z doświadczeniami
człowieka dotyczącymi dawnych bodźców-reakcji- skutków. Zgodnie
z tą teorią człowieka cechuje motywacja, chęć wypowiadania się na
dany temat, jeżeli jego reakcje na bodźce są konsekwentne i zgodne z
dotychczasowymi wzorami zachowań. Teorię wzmocnienia do zmiany zachowań ludzkich.
Wielu ludzi niepokoi myśl o ,,modyfikacji zachowań", wynika
z niej, że zachowanie jednostki jest podporządkowane jej poprzednim doświadczeniom i obecnemu środowisku. To wydaje się
sprzeczne z powszechnie występującym przekonaniem, że człowiek wybiera sposób postępowania według własnej woli.
Pewien pogląd na ten spór można uzyskać w wyniku badań
przeprowadzonych na początku lat siedemdziesiątych nad znaczeniem poczucia; że się sprawuje kontrolę nad sytuacją. Prace na potrzebie wynagrodzenia, te zyskały nazwę "badań nad przyciskami".
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Z tych badań, przeprowadzanych przez Davida Glassa, Jerome'a Singera i ich współpracowników, wynika, że ludzie wykonujący polecenia pracują znacznie wydajniej, jeżeli w jakimś stopniu sprawują kontrolę nad sytuacją. W jednym z eksperymentów
podzielono uczestników na dwie grupy i polecono im wykonać
serię nudnych, powtarzających się zadań, przy czym niektórych nie
dało się wykonać. W tle był hałas, składający się z głosów ludzi
mówiących po hiszpańsku i ormiańsku , głośnej pracy maszyn i
stukotu maszyny do pisania. Jedna z grup otrzymała przycisk,
umożliwiający wyłączenie hałasu; powiedziano jej, że może się nim
posłużyć, ale jedynie wtedy, kiedy hałas będzie już nie do zniesienia. Druga grupa nie otrzymała takiego przycisku.
Zgodnie z przewidywaniami grupa dysponująca przyciskiem
pracowała znacznie wydajniej niż grupa bez przycisku; jej członkowie usiłowali rozwiązać pięć razy więcej nierozwiązywalnych
łamigłówek i popełniali mniej błędów w powtarzających się zadaniach. Jednakże nikt w tej grupie nie skorzystał z przycisku. Wystarczyła im świadomość, że sprawują kontrolę nad sytuacją i w
razie potrzeby mogą z tego skorzystać.
Teoria wyznaczania celów skupia uwagę na procesie wyznaczania samych celów. Według psychologa Edwina Locke'a naturalna ludzka skłonność do wyznaczania celów i dążenia do ich osiągania jest przydatna jedynie wtedy, kiedy dany człowiek zarazem
rozumie i akceptuje określony cel oraz ma prawo do wyrażania
własnych opinii.
2. Motywacja człowieka
Człowiek ma motywację, kiedy postępuje w sposób prowadzący go do osiągnięcia wyznaczonego celu, który został przez
niego zaakceptowany i uznany za możliwy do osiągnięcia. Christopher Earley i Christine Shalley opisują proces wyznaczania celów w kolejnych czterech fazach:
1. ustalenie wzorca do osiągnięcia;
2. ocena, czy da się ten wzorzec osiągnąć;
3. ocena, czy wzorzec jest zgodny z osobistymi celami;
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4. przyjęcie wzorca, a tym samym wyznaczenie celu; zachowanie zmierzające do jego osiągnięcia7.
Badania wykazują, że kiedy cele są konkretne i stanowią wyzwanie, to skuteczniej służą jako czynniki motywacyjne zarówno w
działaniu indywidualnym, jak i zespołowym. Z badań wynika także, że zaangażowanie, prawo do wyrażania własnych poglądów i
motywacja pracowników osiągają wyższy poziom, kiedy uczestniczą oni w wyznaczaniu celów. Pracownicy potrzebują jednak dokładnych informacji zwrotnych o swojej efektywności. Mogą one
im pomóc w dostosowaniu metod pracy do zadań i zachęcić do
wytrwałości w dążeniu do celów.
Podsumowując teorie motywacji różnią się pod względem tego, na co kładą nacisk i pod względem wynikających z nich przewidywań. Teorie potrzeb i sprawiedliwości zajmują się zadowoleniem i niezadowoleniem ludzi. Teoria wzmocnienia zajmuję się
sposobem, w jaki skutki określonych zachowań wpływają na powtarzanie tych zachowań. Teoria oczekiwań określa proces wyboru
różnych możliwych kierunków działania w zależności od oczekiwanych korzyści związanych z każdym z nich. Teoria wyznaczania
celów skupia uwagę na procesie wyznaczania celów i sposobu, w
jaki sam cel wpływa na motywację8.
Motywujący posługuje się nagrodą w dwojaki sposób: może
obiecać nagrodę pod warunkiem że kontrolowany zrobi to, czego
od niego oczekuje czyli odbiera mu prawo do własnego podejmowania decyzji. Podobnie, również karanie, by skutecznie wpłynęło
na zachowanie, wymaga spełnienia pewnych warunków: kara musi być odczuta przez kontrolowanego jako rzeczywiście ograniczająca, szkodliwa, niechciana – to znaczy musi budzić odrazę na tyle
mocno, by to prowadziło do eliminacji niepożądanego zachowania.
Zarówno kary jak i nagrody powinny mieć charakter zwykłego następstwa postępowania właściwego czy niewłaściwego, a nie
– jak to niestety często bywa – charakter objawów zadowolenia lub
niezadowolenia zarządzającego. Krytyka kar oparta jest nie tyle na
wynikach badań naukowych, ile raczej jest rezultatem pewnych
7
8
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J. Reykowski, Teoria motywacji a zarządzanie, Warszawa 1975.
K. Piotrowski, M. Świątkowski, Kierowanie zespołami ludzi, Warszawa 200, s. 23.

założeń pozanaukowych, a ściślej mówiąc etycznych. Ponieważ
stosując kary zadajemy ból, produkujemy strach, stawiamy organizm w sytuacji konfliktowej. Niezasłużone nagrody i niesprawiedliwe, mocne kary mogą wyrządzić dużo zła. Zarówno nagroda jak
i kara stanowią subtelne środki oddziaływania, trzeba więc pamiętać o tym, że źle zastosowane mogą wyrządzić niepowetowane
szkody. Nie da się jednoznacznie powiedzieć co jest lepsze – nagradzanie czy karanie, bo „sens tak wielu ludzkich spraw ogranicza się do sensu pytań”.
3. Skutki konfliktów
Skutkiem konfliktów w pracy pomiędzy pracownikiem a
pracodawcą poza brakiem prawa do wypowiadania się może być
również dyskryminacja. Dyskryminacja jest działaniem, które w
sposób odmienny (mniej korzystny) kształtuje lub może kształtować
sytuację pewnych pracowników lub ich grup z powodów całkowicie
pozamerytorycznych, pozbawionych związku z pracą. Przyczyną
takich działań jest przynależność danej osoby do określonej grupy
połączonej pewnymi, najróżniejszymi, ale wspólnymi cechami – np.
osoby niepełnosprawne, osoby należące do mniejszości seksualnych,
religijnych, kobiety, a także, co często się zdarza, np. osoby niskiego
wzrostu, otyłe itp. W praktyce mamy do czynienia z dyskryminacją
pośrednią i bezpośrednią. Dyskryminowanie bezpośrednie
występuje, gdy pracownik z jednej lub kilku przyczyn wskazanych
wyżej był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji
mniej korzystnie niż inni pracownicy. Dyskryminowanie pośrednie
występuje, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia,
zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują
dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść
wszystkich albo znacznej liczby pracowników należących do grupy
wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w
paragrafie 1 art. 183a Kodeksu pracy, jeżeli dysproporcje te nie mogą
być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami. Do często
występujących zjawisk dyskryminacji zalicza się molestowanie i
molestowanie seksualne9.
9

H. J. Kratz, Mobbing. Rozpoznanwanie, reagowanie, zapobieganie, Warszawa 2007.
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4. Czynniki decydujące o dobrej atmosferze i bezkonfliktowości w miejscu pracy
Zgodnie z polskim prawem pracy mobbing oznacza działania
lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko
pracownikowi, polegają one na uporczywym i długotrwałym psychicznym lub fizycznym nękaniu lub zastraszaniu, wywołując u
niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Mogą też powodować lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go
lub wyeliminowanie z zespołu pracowników. Osobie mobbingowanej odbiera się prawo do wyrażania własnego zdania ,,zamyka
mu się usta, ogranicza prawo do wolności słowa i obdziera z człowieczeństwa,, Zachowania mobbingowe powiązane z pracą to: wyznaczanie niedorzecznych terminów wykonania pracy, nakładanie
obciążeń nie do opanowania, nadmierne kontrolowanie pracy,
przydzielanie bezsensownych zadań lub nieprzydzielanie ich w
ogóle, groźby utraty zatrudnienia, zwodzenia (np. obietnicami
awansu), pomijanie w obiegu informacji. Do mobbingu personalnego należy: czynienie obraźliwych uwag, dokuczanie, rozsiewanie
nieprawdziwych plotek i kłamstw, stałe krytykowanie, robienie
"kawałów", zastraszanie, oczernianie, przykre aluzje, upokarzanie,
izolowanie pracownika od reszty pracowników lub okraniczanie
przepływu informacji. W definicji mobbingu wiele zwrotów jest
niedookreślonych – np. uporczywe, długotrwałe nękanie, a ich doprecyzowanie cały czas następuje w orzecznictwie sądowym. Przykładem jest orzeczenie jednego z Sądów Okręgowych, gdzie jednorazowe działania przełożonego zostały uznane za zjawisko mobbingu. Takie stanowisko sądu – zdaniem Stowarzyszenia – jest
prawidłowe, ponieważ w przepisach nie wprowadzono granicy
czasowej, której przekroczenie może pozwalać na uznanie danego
działania za zjawisko mobbingu. Każdy przypadek mobbingu powinien być rozpatrywany indywidualnie.
Ze statystyk Stowarzyszenia wynika, iż mobbing występuje
najczęściej ze strony przełożonego, bardzo rzadko ze strony pracownika, mniejszym stopniu między współpracownikami. Mogą to
być również działania ze strony pracowników w stosunku do przełożonego – np. udzielanie informacji telefonicznych o nieobecności
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przełożonego w pracy, podczas gdy jest on obecny, likwidowanie
napływającej do niego drogą elektroniczną poczty. Takie przypadki
jednak spotykane są bardzo rzadko.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu z
nas bez względu na kolor skóry, status majątkowy czy zajmowane
stanowisko wolność wypowiedzi. Oznacza to że każdy z nas ma
prawo do wyrażania swoich poglądów opinii bez znaczenia jakie
konsekwencje tego poniesie. Wszyscy jesteśmy wolni i mamy prawo do wolności słowa. Co nie oznacza że wolność słowa pozwala
nam obrażać, poniżać i ,,obdzierać innych z człowieczeństwa tylko
dlatego, że dany nam został ten bezcenny przywilej ,,wolność słowa,,. Nigdy nie powinniśmy zapominać że nasza wolność słowa
kończy się tam gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Czy
wolno nam krytykować, czy też obrażać innych tylko dlatego że
nam się tak podoba?. Czy zastanawiamy się wtedy co musi czuć
ten który doświadcza tych krzywd na własnej skórze?
Może w dzisiejszych czasach gdy żyjemy w ciągłym pośpiechu, gdy z trudem znajdujemy czas dla przyjaciół, rodziny, najbliższych powinniśmy się zatrzymać i zastanowić co jest dla nas najważniejszą wartością w życiu. Warto było by się zastanowić, aby
przemykający między palcami czas nie odebrał nam tego najważniejszego, za czym zatęsknimy.
Streszczenie.
Konflikt między pracownikiem a kierownikiem w przedsiębiorstwie jest jednym z najbardziej problematycznych obszarów w
zakresie funkcjonowania społeczeństwa w państwie. Konflikt jest
bardzo trudny do rozwiązania, chociażby z uwagi na to, że już na
samym jego początku to pracownik znajduje się na z góry przegranej pozycji. Przyczyną tego może być brak wolności słowa, ograniczenia w wypowiedzeniu własnej opinii osoby zatrudnionej w
przedsiębiorstwie.
Kluczowe słowa: konflikt, pracownik, pracodawca, wolność
słowa
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Summary
The conflict between the employee and employer in the
enterprise is one of the most problematic area in the functioning of
society in the country. The conflict is very difficult to solve, due to
the fact that already at the same beginning employee is on the
worst position. The reason of this conflict could be the lack of
freedom of speech, restrictions of speaking own opinion of
employee working at enterprise
Key words: conflict, employee, employer, freedom of speech
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Justyna Kopałka – Siwińska

Kilka uwag o odpowiedzialności członków zarządu
spółki z o.o. za zobowiązania spółki
Wstęp
Kodeks spółek handlowych reguluje szereg przypadków, w
których członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność w związku
z pełnieniem stanowiska polegającego na prowadzeniu spraw
spółki. Odpowiedzialność ta dotyczy, przede wszystkim, działań
lub zaniechań członków zarządu wymierzonych w samą spółkę i to
spółka jest podmiotem uprawnionym do występowania po stronie
powodowej w ewentualnym procesie. Jednakże, kodeks spółek
handlowych przewiduje także odpowiedzialność członków zarządu względem osób trzecich, przy czym istnieje tylko jeden przepis
nakładający na członków zarządu odpowiedzialność za zobowiązania samej spółki – art. 299 k.s.h. W literaturze przedmiotu podnosi się, iż ta surowa odpowiedzialność członków zarządu wynika
z przyjętej konstrukcji prawnej spółki z o.o., która w zasadzie wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność wspólników. Skoro zatem to
członkowie zarządu, a nie wspólnicy zobowiązani są do prowadzenia spraw spółki, oni też winni ponosić odpowiedzialność za
swe wadliwe działania lub zaniechania. Art. 299 k.s.h. stanowi w
istocie przejaw przekłucia welonu korporacyjnego czego dowodem
jest fakt, iż członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania osoby trzeciej – spółki, która jest przecież osobą prawną i sama powinna ponosić odpowiedzialność za swe zobowiązania. Warto także zaznaczyć, iż art. 299 k.s.h. stanowi element oryginalny polskiego prawa spółek, nieposiadający odpowiednika w
innych systemach prawnych1, co czyni tę instytucję nader wyjątkową. Z jednej strony, bowiem, stanowi ona przejaw przełamania
kapitałowego charakteru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
W. Pyzioł., A. Szumański., I. Weiss., Prawo spółek, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2014, s. 564
1
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oraz przerzucenia odpowiedzialności za jej zobowiązania na osoby
trzecie, zaś w z drugiej strony, daje członkom zarządu możliwość
uwolnienia się od odpowiedzialności, prowadząc, tym samym, do
niezaspokojenia wierzycieli spółki.
Niniejszy artykuł stanowi jedynie próbę ogólnego omówienia
odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki. W
żadnym razie nie ma on na celu wyczerpania zagadnień związanych z w/w odpowiedzialnością, a jedynie sygnalizuje pewne
istotne problemy. W szczególności, z uwagi na rozpiętość materiału, w sposób ogólny został omówiony charakter prawny odpowiedzialności, o której mowa w art. 229 k.s.h., tym bardziej, iż zarówno
w doktrynie, jak i orzecznictwie rysuje się na tym tle spór, którego
wnikliwe przeanalizowanie, z uwagi na ograniczenia rozpiętości
artykułu, nie mogły zostać szczegółowo przedstawione.
1. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania
spółki z o.o. – uwagi ogólne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółka kapitałowa, odpowiada względem osób trzecich za zaciągnięte zobowiązania, całym swoim majątkiem. Jak trafnie zauważają Weiss i Szumański2, konsekwencją powyższego jest wniosek, iż wspólnicy w
zasadzie nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. Należy
jednakże wskazać, iż kodeks spółek handlowych przewiduje przypadki, gdy wspólnicy mogą być „pociągnięci do odpowiedzialności”, co nie stanowi jednak typowego przykładu odpowiedzialności
za zobowiązania, jaką ponosi sama spółka. Jak bowiem wskazują
w/w autorzy, w razie upadłości, wspólnicy ryzykują tylko wniesionymi do spółki wkładami oraz pożyczkami, jeżeli udzielili ich
spółce w terminie 2 lat, licząc od dnia zawarcia umowy pożyczki3.
Zasada braku odpowiedzialności wspólników majątkiem osobistym za zobowiązania spółki z o.o. jest konsekwencją charakterystycznej struktury organizacyjno-prawnej spółki, bowiem wspólnicy mają pośredni lub bezpośredni wpływ na powołanie organu
menedżerskiego, tj. zarządu, który prowadzi sprawy spółki i ją re2
3
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Tamże, s. 541 i n.
Tamże, s. 541.

prezentuje. W ocenie Weissa i Szumańskiego4, wobec faktu, iż polski ustawodawca nie przewidział odpowiednika art. 3751 k.s.h. w
przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy
spółki z o.o. nie mają możliwości wydawania wiążących poleceń
członkom zarządu, co z kolei oznacza, iż odpowiedzialność za
działania spółki powinni ponosić członkowie zarządu, zaś wspólnicy jedynie w wyjątkowych przypadkach. Jak z kolei wskazuje
Szajkowski i Tarska5, członkowie zarządu spółki z o.o. mają jasno
zarysowany zakres kompetencji oraz są względnie niezależni w
prowadzeniu działalności spółki. Owa względność wynika z faktu,
iż członkowie zarządu mogą zostać w każdej chwili odwołani ze
swojej funkcji. Z kolei konsekwencją w/w niezależności jest ich
osobista odpowiedzialność w razie naruszenia reguł prowadzenia
spraw spółki.
Odpowiedzialność członków zarządu może mieć charakter
odszkodowawczy lub być odpowiedzialnością za zobowiązania.
Co więcej, członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność
względem samej spółki, jak i względem osób trzecich. Do pierwszej
kategorii odpowiedzialności należy odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przy tworzeniu spółki (art. 292 k.s.h.) oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone bezprawnym działaniem lub zaniechaniem (art. 293 k.s.h.). Z kolei do odpowiedzialności względem osób trzecich należy zaliczyć odpowiedzialność za zobowiązania w razie podania fałszywych danych (art. 291 k.s.h.), odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki (art. 116 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa) oraz odpowiedzialność za zobowiązania spółki (art. 299 k.s.h.)6.
Niniejszy artykuł poświęcony jest odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, o której mowa w art. 299
k.s.h. i stanowi krótką charakterystykę najważniejszych zagadnień
Ibidem, s. 542.
S. Sołtysiński., A. Szajkowski., A. Szumański., J. Szwaja., A. Herbet., M. Tarska.,
Kodeks spółek handlowych. Tom II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do
artykułów 151-300, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 952 i n.
6 Tak m.in. K. Kopaczyńska-Pieczniak., Biblioteka prawa handlowego (red. naukowa Kidyba A.). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, LEX a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2013, s. 755 i n.
4
5
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tej odpowiedzialności, w szczególności dotyczących przesłanek
odpowiedzialności oraz okoliczności z niej zwalniających. Podkreślenia wymaga, iż zagadnienia przedstawione w treści niniejszego
artykułu nie stanowią wyczerpania tematu, a są jedynie próbą zarysowania zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków
zarządu za zobowiązania spółki.
2. Przesłanki odpowiedzialności z art. 299 k.s.h.
Zgodnie z art. 299 § 1 k.s.h., „Jeżeli egzekucja przeciwko spółce
okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej
zobowiązania7”. A zatem, jak trafnie wskazuje Szajkowski i Tarska8,
przesłankami odpowiedzialności członków zarządu na podstawie
art. 299 k.s.h. jest bezskuteczność egzekucji do majątku spółki oraz
fakt istnienia zobowiązania9. Jak podkreśla Kidyba10, w orzecznictwie oraz literaturze11 powszechnie przyjęta jest szeroka wykładnia
pojęcia „bezskuteczność egzekucji”, odnosząca się do niewątpliwej
nieściągalności wierzytelności od samej spółki, tj. stanem, w którym z okoliczności sprawy bezspornie wynika, że spółka nie ma
żadnego majątku, z którego wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie swojej wierzytelności. Istotnym jest wskazanie, iż przesłanką
odpowiedzialności członków zarządu z art. 299 k.s.h. jest bezskuteczność egzekucji do całego majątku spółki i to na wierzycielu ciąży obowiązek udowodnienia tej okoliczności12. Na aprobatę, zatem,
zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 czerwca
1992 roku (I ACz 183/92), zgodnie z którego treścią „bezskuteczność egzekucji, o której mowa w art. 298 k.h. [obecnie art. 299
k.s.h.], musi odnosić się do całego majątku spółki, a nie tylko do jej
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych,
Dz.U.2013.1030. ze zm.
8 Sołtysiński., jw. s. 954 i n.
9 Z. J. Roszewski., Glosa do uchwały SN z dnia 15 czerwca 1999 roku, III CZP
10/99, s. 42 i n.
10 A. Kidyba., Kodeks spółek handlowych. Komentarz LEX. Tom I. Komentarz do
art. 1-300 k.s.h., LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 1360 i n.
11 m.in. Sołtysiński., jw. s. 954 i n.
12 J. Strzępka (red.)., Kodeks spółek handlowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 630 i n.
7
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części13”. Jednakże, powyższe nie oznacza, że postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce musi być wszczęte w każdej sytuacji. Jak
bowiem zauważają Szajkowski i Tarska14, w przypadku gdy z okoliczności sprawy wynika jednoznacznie, że spółka nie ma żadnego
majątku, z którego wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie wierzytelności, nie ma konieczności uprzedniego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Z kolei enigmatyczne pojęcie „okoliczności sprawy” wyjaśnia Sąd Najwyższy w rozstrzygnięciu z dnia 26
czerwca 2003 roku (V CKN 416/01), w którym wskazał, iż „ustalenie przewidzianej w art. 298 § 1 k.h. przesłanki bezskuteczności egzekucji
może nastąpić na podstawie każdego dowodu, w którego wynika, że spółka
nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego
członków zarządu”15.
Próby wskazania przykładowych dowodów bezskuteczności
egzekucji podjął się Kidyba16, wskazując m.in. na następujące okoliczności:
• postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenia
kosztów postępowania (art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego
2003 - Prawo upadłościowe17);
• postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania (art. 361 pkt 1 ustawy Prawo
upadłościowe);
• postanowienie komornika o umorzeniu postępowania (art.
824 § 1 pkt 3 k.p.c.18)19;

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 1992 roku, sygn.
akt: I ACz 183/92, opubl. OSA 1993, nr 4, poz. 28.
14 Sołtysiński., jw. s. 954 i n.
15 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2003 roku, sygn. akt: V CKN
416/01, opubl. OSNC 2004, nr7-8, poz. 129.
16 Kidyba., jw. s. 1361 i n.
17 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 - Prawo upadłościowe, Dz. U.2015.233. ze zm.
18 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego,
Dz.U.2014.101. ze zm.
19 Tak też m.in. SN w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt: IV CSK
355/10, opubl. Biul. SN 2011, nr 4, s. 10.
13
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• sprawozdanie finansowe spółki, wskazujące na to, że majątek
spółki nie wystarcza na pokrycie wierzytelności przysługującej osobie
dochodzącej roszczenia od członków zarządu;
• wykaz majątku obejmujący składniki, z których mogłaby być
przeprowadzona egzekucja, wraz z ich wyceną, z której wynika, iż
należność wierzyciela nie znajdzie pełnego zaspokojenia w drodze
egzekucji20.
Z powyższego wynika jednoznacznie, iż okoliczności uzasadniające zaistnienie stanu bezskuteczności egzekucji nie muszą mieć
charakteru formalnego, a wręcz nie jest konieczne każdorazowe uzyskiwanie postanowienia komornika (lub innego stosownego organu),
potwierdzającego bezskuteczność egzekucji. Co więcej, jako trafny
ocenić należy pogląd Kidyby21, zgodnie z którym wierzyciel nie musi
nawet wszczynać postępowania egzekucyjnego, jeżeli możliwe jest
wykazanie, przy pomocy innych, mniej formalnych dowodów, że
ewentualna egzekucja byłaby bezskuteczna, a wierzyciel nie uzyskałby zaspokojenia. Konsekwencją powyższego, a w mojej ocenie także
przesłanki istnienia zobowiązania, będzie konieczność uzyskania
przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce nawet w
przypadku, jeżeli zamierza udowodnić bezskuteczność egzekucji w
oparciu o inne, aniżeli „formalne” dowody22.
Oprócz przesłanki bezskuteczności egzekucji oraz istnienia zobowiązania, kolejną istotną okolicznością jest fakt, iż zgodnie z treścią
art. 299 k.s.h., odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą
członkowie zarządu. Warto przy tym zaznaczyć, iż w doktrynie istnieją sprzeczne poglądy co do tego, czy odpowiedzialność z art. 299
k.s.h. dotyczy wyłącznie członków zarządu czy też innych osób. Jak
bowiem wskazuje Kidyba23, odpowiedzialnymi na podstawie w/w
przepisu są, obok członków zarządu, także likwidatorzy spółki. Autor
ten nie uzasadnia jednak swojego stanowiska opierając się jedynie na

20 Tak też m.in. R. Szarek., Glosa do uchwały SN z dnia 15 czerwca 1999 roku,
III CZP 10/99, PPH 2000, nr 6, s. 49.
21 Kidyba., jw. s. 1361 i n.
22 Odmiennie Kidyba., jw. s. 1362.
23 Kidyba., jw. s. 1359 i n.
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orzecznictwie24. Zdanie odmienne prezentują Weiss i Szumański, w
ocenie których art. 299 k.s.h. ma zastosowanie wyłącznie do członków
zarządu spółki z o.o. i nie może być stosowany per analogiam także do
likwidatorów spółki. W mojej ocenie, drugie z w/w stanowisk uznać
należy za słuszne. Przeważającym argumentem w tej kwestii jest fakt,
iż interpretacji dokonanej przez Kidybę przeczy wykładnia literalna
omawianego przepisu. Gdyby bowiem ustawodawca chciał pociągnąć do odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. także jej
likwidatorów, nie wątpliwie zawarłby regulację tej treści bezpośrednio w tym artykule, tak jak uczynił to w przypadku odpowiedzialności za szkody wyrządzone bezprawnym działaniem lub zaniechaniem
(art. 293 k.s.h.).
3. Charakter prawny odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. –
uwagi ogólne
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
ma charakter posiłkowy (subsydiarny)25, w stosunku do odpowiedzialności spółki za jej zobowiązania, bowiem członkowie zarządu
spółki z o.o. mogą być pociągnięci do odpowiedzialności dopiero w
razie stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z całego majątku
spółki. A zatem, jak trafnie wskazują Weiss i Szumański26, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki stanowi
przełamanie zasady, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
jako podmiot prawa – osoba prawna, powinna sama, własnym majątkiem, odpowiadać za swoje zobowiązania. W konsekwencji in24 Tak też m.in. SN w uchwale z dnia 28 lutego 2008 roku, sygn. akt: III CZP
143/07, LEX nr 346311, SN w uchwale z dnia 28 stycznia 2010 roku, sygn. akt: III
CZP 91/09, opubl. Biul. SN 2010, nr 5, s. 13. Ale odmiennie SN w wyroku z dnia
6 lipca 2007 roku, sygn. akt: III CSK 2/07, opubl. OSNC-ZD 2008, nr 3, poz. 63.
25 Zdaniem A. Kidyby odpowiedzialność członków zarządu, o której mowa w
art. 299 k.s.h. ma jedynie charakter posiłkowy, gdyż członkowie zarządu ponoszą
ją wyłącznie w razie stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. W
ocenie w/w autora, przyjęcie, iż przedmiotowa odpowiedzialność ma charakter
subsydiarny skutkowałoby uznaniem, iż członkowie zarządu ponoszą ją razem ze
spółką. W ocenie A. Kidyby pojęć subsydiarnej i posiłkowej odpowiedzialności
członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. nie należy utożsamiać.
26 W. Pyzioł., A. Szumański., I. Weiss., Prawo spółek, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2014, s. 556 i n.
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stytucja odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania
spółki z o.o. stanowi substytut tzw. przekłucia welonu korporacyjnego (piercing the corporate veil – PCV), a zatem sytuacji, w której
osoby trzecie (członkowie zarządu) przejmują odpowiedzialność za
zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli27. Warto dodać, iż z
przykładem PCV mamy także do czynienia w przypadku odpowiedzialności wspólnika spółki z o.o., tj. gdy wspólnik dominujący
określonej spółki zależnej wydaje polecenia bezpośrednio jako
wspólnik czy pośrednio przez swoich nominatów w zarządzie lub
radzie nadzorczej spółki zależnej, które są niekorzystne gospodarczo dla spółki zależnej28.
W związku z analizą charakteru subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, istotne do rozważenia jest zagadnienie, którzy konkretnie członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki
w razie stwierdzenia bezskuteczności egzekucji przeprowadzanej z
jej majątku. Jak wskazują Weiss i Szumański, odpowiedzialność z
art. 299 k.s.h. dotyczy osoby prawidłowo powołanej na funkcję
członka zarządu, która pełniła tę funkcję w czasie właściwym dla
ogłoszenia upadłości spółki. Co więcej, dla przyjęcia odpowiedzialność członka zarządu istotne jest także wskazanie, iż pełnił on
tę funkcję w sposób rzeczywisty i nie został z niej odwołany. Jednakże, ze względu na deklaratywny charakter wpisu do KRS, fakt
dokonania lub nie wpisu prawidłowo powołanego członka zarządu
nie ma żadnego znaczenia dla w/w odpowiedzialności. Konsekwencją powyższego, jak wskazują autorzy, jest brak odpowiedzialności osoby bezpodstawnie wpisanej do KRS jako członek zarządu spółki z o.o., czy też osoby pełniącej funkcję członka zarządu,
pomimo braku prawidłowego powołania na tę funkcję. Nadto, jak
wskazuje Strzępka29, jeżeli członek zarządu spółki z o.o. złoży rezygnację z pełnionej funkcji, to może ona zostać nieprzyjęta wyłącznie z ważnych powodów. Jednakże, w razie biernego zacho27 Tak m.in. Pyzioł, Tamże, s. 564 i n, A. Kappes., Odpowiedzialność członków
zarządu za zobowiązania spółki z o.o., Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2009;
28 Szerzej: Pyzioł., jw.
29 Strzępka., jw. s. 634 i n,
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wania się walnego zgromadzenia, które nie zajmie stanowiska w
kwestii złożonej rezygnacji, członek zarządu nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h. za zobowiązania spółki powstałe w okresie, gdy faktycznie nie pełnił już on czynności członka zarządu.
Co więcej, podkreślenia wymaga fakt, iż odpowiedzialność z
art. 299 k.s.h., oprócz swojego posiłkowego charakteru, jest także
odpowiedzialnością osobistą, co oznacza, że członkowie zarządu
odpowiadają za zobowiązania spółki majątkiem osobistym, oczywiście z zachowaniem reżimów małżeńskiego ustroju majątkowego łączącego danego członka zarządu i jego małżonka.
Nadto, art. 299 k.s.h. wskazuje także, iż odpowiedzialność
członków zarządu za zobowiązania spółki ma charakter solidarny.
Warto przy tym wskazać, iż nie chodzi o solidarność ze spółką (tak,
jak ma to miejsce np. w przypadku odpowiedzialności za podanie
fałszywych danych, o której mowa w art. 291 k.s.h.). Konsekwencją
powyższej cechy, jak podkreślają Weiss i Szumański, jest fakt, iż w
przypadku uzyskania przez wierzyciela zaspokojenia od konkretnego członka zarządu, to taki członek zarządu wstępuje na podstawie art. 518 § 1 k.c.30 w prawa zaspokojonego wierzyciela, stając
się tym samym wierzycielem spółki31.
4. Charakter prawny odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. –
odszkodowawczy czy gwarancyjny?
W zakresie regulacji art. 299 k.s.h. najwięcej wątpliwości zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie budzi uznanie w/w odpowiedzialności za odpowiedzialność o charakterze odszkodowawczym
lub gwarancyjnym. Dwie powyższe koncepcje są w zasadzie równie
popularne znajdują poparcie zarówno wśród przedstawicieli doktryny, jak i orzecznictwa. Nie mniej jednak, warto przyjrzeć się, pokrótce,
każdej z nich. Jednocześnie wskazuję, iż z uwagi na fakt, że charakter
prawny odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki nie jest zagadnieniem przeważającym w niniejszym artykule, roz-

30
31

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz. U.2016.380. ze zm.
Pyzioł., jw. s. 568 i n.
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bieżności dotyczące odszkodowawczego lub gwarancyjnego jej charakteru zostaną omówione jedynie ogólnie.
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż aktualnie dominującą w orzecznictwie jest koncepcja zgodnie z którą odpowiedzialność
z art. 299 k.s.h. ma charakter odszkodowawczy. Jak wskazuje Kidyba32, stanowisko to zostało ugruntowane w uchwale składu siedmiu
sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 roku33, w której
Sąd Najwyższy przyjął, że członkowie zarządu ponoszą na podstawie art. 299 k.s.h. odpowiedzialność odszkodowawczą ex delicto.
Zgodnie z tym stanowiskiem, odpowiedzialność członków zarządu
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter sankcji za
prowadzące do bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce nieprawidłowości w kierowaniu jej sprawami, czego wyrazem miałoby być
niezłożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości.
Koncepcja ta odpowiada także przeważającemu obecnie w orzecznictwie stanowisku, zgodnie z którym odpowiedzialność z art. 299
k.s.h. stanowi przypadek deliktowej odpowiedzialności na zasadzie
winy34. Charakterystyczny dla w/w charakteru odpowiedzialności
jest fakt, iż wierzyciel, któremu nie udało się wyegzekwować należności od spółki, nie musi na zasadach ogólnych dowodzić wysokości
doznanej szkody, a zupełnie wystarczającym jest przedłożenie przez
niego tytułu egzekucyjnego stwierdzającego istnienie zobowiązania
spółki. Z kolei, jeżeli członek zarządu nie wykaże, że szkoda wierzyciela była niższa od niewyegzekwowanego świadczenia, to poniesie
wobec wierzyciela odpowiedzialność do wysokości tego zobowiązania35. Jak wskazuje Kidyba, z przyjęcia odszkodowawczego charakteru odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. wynika domniemanie, na
rzecz wierzyciela, poniesienia szkody w wysokości niewyegzekwowanej wobec spółki wierzytelności36. Co więcej, jak wskazuje ten
autor, domniemaniami objęte są również związek przyczynowy
Kidyba., jw. s. 1344 i n.
Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 7 listopada 2008 roku, sygn.
akt: III CZP 72/08, opubl. OSNC 2009, nr 2, poz. 20.
34 Tak m.in. SN w uchwale z dnia 7 grudnia 2006 roku, sygn. akt: III CZP
118/06, opubl. OSNC 2008, nr 9, poz. 136.
35 Kidyba., jw. s. 1344 i n.
36 Tamże, s. 1344 i n.
32
33
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między szkodą wierzyciela, a niezłożeniem we właściwym czasie
wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zawinienie przez członka zarządu niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości37. A zatem, jak
zostało to wskazane w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2007 roku, sygn. akt: V CSK 55/0738, przyjmując koncepcję odszkodowawczą, wierzyciel musiałby udowodnić jedynie przesłankę
bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Nie musiałby zatem
wykazywać powstania szkody, ani jej wysokości. Zdaniem krytyków w/w koncepcji, powyższe stanowi podstawową sprzeczność z
istotą odpowiedzialności odszkodowawczej, gdyż wykazanie szkody i jej wysokości to podstawowa przesłanka, której spełnienie wymaga udowodnienia przez wierzyciela w toku prowadzonego postępowania39.
Zdaniem zwolenników40 drugiej z przedstawionych koncepcji, która znalazła poparcie głównie u przedstawicieli doktryny,
charakter odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania
spółki z o.o. należałoby kwalifikować jako gwarancyjny, przy czym
chodzi o odpowiedzialność gwarancyjną zbliżoną do poręczenia.
Zgodnie z omawianą koncepcją zabezpieczeniu miałby podlegać
określony rezultat, który zależy bezpośrednio od spełnienia świadczenia przez dłużnika na rzecz beneficjenta gwarancji, przy czym,
w przypadku art. 299 k.s.h., quasi-gwarancyjna odpowiedzialność
ma wynikać nie z umowy, a z ustawy. Jak wskazuje Kidyba41, za
przyjęciem gwarancyjnego charakteru odpowiedzialności człon-

Ibidem, s. 1344 i n., a także m.in. SN w wyroku z dnia 21 lutego 2002 roku,
sygn. akt: IV CKN 793/00, opubl. OSNC 2003, nr 2, poz. 22, SN w wyroku z dnia
14 lutego 2003 roku, sygn. akt: IV CKN 1779/00, opubl. OSNC 2004, nr 5, poz. 76.
38 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2007 roku, sygn. akt: V CSK
55/07, opubl. OSNC-ZD 2008, nr 1, poz. 24.
39 A. Mariański., A. Karolak., Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 19.
40 Tak m.in. A. Kappes., Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania
spółki z o.o., Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2009; A. Mariański., A. Karolak.,
„Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
41 Kidyba., jw. s. 1351 i n.
37
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ków zarządu za zobowiązania spółki, Sąd Najwyższy42 wskazał
dwie przesłanki:
• fakt odpowiadania członków zarządu za zobowiązania
spółki,
co
zakłada
istnienie
związku
między
ich
odpowiedzialnością, a istnieniem tego zobowiązania w chwili
nieuregulowania przez wierzyciela zaspokojenia z majątku spółki;
• fakt istnienia konieczności wykazania bezskuteczności
egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, co jest równoznaczne z
przeprowadzeniem dowodu z nieotrzymania świadczenia od
dłużnika;
Jak zauważa Kappes, mając na względzie powyższą konstrukcję oraz fakt, że członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki, a odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny,
to w drodze analogii należy także przyjąć możliwość zastosowania
art. 35 k.s.h., gdyż ten przepis dotyczy sytuacji najbardziej zbliżonej43. Oznaczałoby to, że członkowie zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością mogą przedstawić wierzycielowi zarzuty
przysługujące spółce wobec wierzycieli. W przeciwnym razie, jak
zauważa Kidyba44, i tak już surowa, względem członków zarządu,
odpowiedzialność z art. 299 k.s.h. przekroczyłaby wszelkie granice
możliwej dolegliwości.
Omawiając charakter prawny odpowiedzialności członków
zarządu spółki z o.o., o której mowa w art. 299 k.s.h. warto podkreślić, iż zdaniem Kidyby45, obie powyższe koncepcje są niewłaściwe.
W ocenie tego autora, argumenty przemawiające przeciwko koncepcji odszkodowawczej są zasadne. Z kolei przeciwko koncepcji
gwarancyjnej przemawia fakt, iż art. 299 k.s.h. nie stanowi pełnej
gwarancji zaspokojenia wierzyciela, przede wszystkim dlatego, iż
członkowie zarządu mogą zwolnić się z odpowiedzialności, po
wykazaniu przez nich zaistnienia przesłanek ekskulpacyjnych, o
których będzie mowa w dalszej części artykułu. A zatem, jak wska42 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2007 roku, sygn. akt: V CSK
55/07, LEX nr 251525.
43 Kappes., JW. s. 203.
44 Kidyba., jw. s. 1352 i n.
45 Tamże, s. 1352 i n.
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zuje Kidyba, możliwość zwolnienia się członków zarządu z odpowiedzialności przeczy uznaniu jej za gwarancję dla wierzycieli.
Jednocześnie autor podnosi, iż jego zdaniem odpowiedzialność z
art. 299 k.s.h. ma charakter represyjny46, gdyż jest to odpowiedzialność za zawinione niezgłoszenie w ustawowo przewidzianym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, wskutek którego egzekucja
okazała się bezskuteczna, a wierzyciel poniósł szkodę wynikłą z
powyższego zaniechania, a nie z samej bezskuteczności egzekucji.
Jak bowiem wskazuje Kidyba, odpowiedzialność członków zarządu nie bierze się z samego faktu bezskuteczności egzekucji, gdyż
na gruncie prawa spółek trudno mówić o zjawisku bezskuteczności
egzekucji, które miałoby pozostawać w oderwaniu od zasad prowadzenia działalności przez spółkę i obowiązków członków jej zarządu.
Wydaje się, iż stanowisko zaprezentowane przez Kidybę jest,
w tej kwestii, przekonujące. W mojej ocenie, bowiem, koncepcja
odszkodowawcza, jak również gwarancyjna nie są w pełni przekonujące, a argumenty podnoszone przeciwko nim należy uznać za
słuszne. Charakter odpowiedzialność członków zarządu z art. 299
k.s.h. nie daje się bowiem umieścić w ramach odpowiedzialności
odszkodowawczej czy gwarancyjnej w całości, co, moim zdaniem,
przeczy jednoznacznemu przyjęciu którejś z w/w koncepcji. Z kolei koncepcja represyjna zdaje się najpełniej odzwierciedlać zarówno przyczyny odpowiedzialności członka zarządu, jak i konsekwencje wadliwego prowadzenia spraw spółki, nie bagatelizując
przy tym możliwości zwolnienia się członków zarządu z odpowiedzialności.
1. Przesłanki zwalniające członków zarządu z odpowiedzialności
Na wstępie wskazać należy, iż poprzez określenie „złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości” autor rozumie także wydanie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o
zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.
Tak też m.in. K. Osajda., Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 92 i n.
46
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Jak zostało to wskazane powyżej, art. 299 § 2 k.s.h. przewiduje
możliwość zwolnienia się członków zarządu z odpowiedzialności
za zobowiązania spółki w przypadku bezskuteczności egzekucji
prowadzonej z jej majątku. Zgodnie bowiem z art. 299 § 2 k.s.h.,
„Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa
w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w
postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie
wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo
niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody”47.
a) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie

Pierwszą przesłanką, której spełnienie może skutkować zwolnieniem członka zarządu z odpowiedzialności, o której mowa w
art. 299 k.s.h. jest złożenie wniosku o głoszenie upadłości we właściwym czasie lub wykazanie, że we właściwym czasie wydano
postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.
Podstawą ogłoszenia upadłości spółki jest jej niewypłacalność, tzn.
stan, w którym spółka nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub też stan, w którym zobowiązania spółki
przekraczają jej wartość jej majątku, niezależnie od tego czy na bieżąco wykonuje ona swoje zobowiązania. Jak zauważa Kidyba48, sąd
może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w
wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma
niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa spółki, chyba, że niewykonanie zobowiązań
ma charakter trwały albo oddalenie wniosku mogłoby spowodować pokrzywdzenie wierzycieli. Istotnym jest wskazanie, iż członek zarządu nie ma obowiązku wykazania, iż to on złożył wniosek

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, Dz.
U.2013.1030. ze zm;
48 Kidyba., JW. s. 1369 i n.
47
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o ogłoszenie upadłości, a jedynie, iż zostało to uczynione we właściwym czasie. Co więcej, w orzecznictwie49 zarysował się pogląd,
zgodnie z którym odpowiedzialność członka zarządu, o której
mowa w art. 299 k.s.h. wyłącza także samodzielnie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, mimo obowiązującej w danej spółce
zasad reprezentacji łącznej50.
Celem ustalenia dnia, w którym spółka stała się niewypłacalna niezbędna jest bieżąca kontrola interesów i majątku spółki, co
może zostać ocenione jako zaostrzenie odpowiedzialności członków zarządu, gdyż członkowie zarządu zobowiązani będą do bezustannej i stałej kontroli działalności spółki oraz jej sytuacji finansowej, a uchybienie temu obowiązkowi może rodzić ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jednocześnie należy dodać, iż
badając, kiedy ziściły się przesłanki do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, członkowie zarządu nie powinni kierować się subiektywnym przekonaniem o przyszłej sytuacji
finansowej spółki, lecz wyłącznie kryteriami obiektywnymi, dotyczącymi jej rzeczywistej kondycji finansowej51.
Kodeks spółek handlowych nie precyzuje pojęcia „właściwego czasu” w jakim członkowie zarządu mieliby złożyć wniosek o
ogłoszenie upadłości. Pomocniczo należy zatem stosować przepisy
ustawy Prawo upadłościowe, która w znowelizowanym art. 21 stanowi, iż „Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości,
zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości52”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 roku, sygn. akt: II CSK
225/08, opubl. Biul. SN 2009, nr 2, s. 11.
50 Tak też m.in. (red. Włodyka S.), Prawo spółek handlowych. Tom 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1012, teza 418.
51 Tak też m.in. SN w wyroku z dnia 2 czerwca 2011 roku, sygn. akt: I CSK
574/10, LEX nr 950714.
52 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe, Dz.U.2015.233.
ze zm.
49
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b) brak winy

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki została oparta na zasadzie winy. Co więcej, art. 299
§ 2 k.s.h. przewiduje domniemanie winy członków zarządu w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie.
Dlatego też, celem zwolnienia się z odpowiedzialności, członek zarządu może próbować wykazać swój niezawiniony brak kontaktu z
finansami i księgowością spółki53. Jak wskazują Giezek i Wnuk54,
przyczyny braku winy mogą być różne, począwszy od dłuższej
nieobecności członka zarządu, obejmującej czas, w którym miałby
być złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, a na podstępnym
wprowadzenie w błąd członka zarządu co do wyników finansowych spółki kończąc. Oczywistym jest także, iż od odpowiedzialności uchylą się także ci członkowie zarządu, którzy wykażą, że w
czasie pełnienia przez nich funkcji, stan finansowy spółki nie uzasadniał złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednakże należy
wskazać, iż członek zarządu nie może skutecznie zwolnić się z odpowiedzialności podnosząc, iż nie posiada on wykształcenia niezbędnego do prawidłowego wykonywania swej funkcji lub też argumentując, iż, w przypadku zarządu wieloosobowego, pomiędzy
członkami zarządu istniał podział obowiązków tego rodzaju, że on
nie był odpowiedzialny za realizację nieuregulowanego zobowiązania lub sprawdzania stanu finansowego spółki55.
c. brak szkody po stronie wierzyciela spółki
Kolejną przesłanką w oparciu o którą członkowie zarządu
mogą zwolnić się z odpowiedzialności z art. 299 k.s.h jest brak
szkody wierzyciela, pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie
upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postę-

Kidyba., jw. s. 1372 i n.
J. Giezek., D. Wnuk., Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach prawa handlowego, Wydawnictwo Profi, Warszawa 1994, s. 51.
55 Tak m.in. Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 16 czerwca 2015 roku,
sygn. akt: I ACa 20/15, LEX nr 1771297 .
53
54
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powaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Jak trafnie wskazuje Kidyba56, o szkodzie wierzyciela można mówić w sytuacji, gdy
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spowodowałoby zaspokojenie wierzyciela w części większej niż w przypadku zaniechania
tego obowiązku. W tym znaczeniu, rozmiarem szkody będzie różnica pomiędzy tym, co wierzyciel mógłby uzyskać, gdyby wniosek
o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie, a rzeczywistym
stanem zaspokojenia roszczeń. A zatem, niejednokrotnie będzie
można mieć do czynienia w sytuacją, w której, z uwagi na ilość
wierzycieli i przysługujące im pierwszeństwo zaspokojenia, konkretny wierzyciel nie uzyska jakiegokolwiek zaspokojenia, nawet
mimo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie lub po tym terminie, co będzie z kolei skutkowało uwolnieniem
się członków zarządu od odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. względem tego wierzyciela. Co więcej, jeżeli pozwany członek zarządu
wykaże, że to, co wierzyciel uzyskałby w wyniku dopełnienia
przez zarząd prawem nałożonych obowiązków, przedstawia
mniejszą wartość aniżeli wysokość dochodzonego roszczenia, roszczenie to, w pozostałej części, winno ulec oddaleniu57.
Warto zaznaczyć, iż wierzyciel, celem skierowania powództwa przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o., nie ma obowiązku
udowadniania poniesienia jakiejkolwiek szkody wynikającej z niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie.
Będzie on jedynie zobowiązany do wykazania bezskuteczności egzekucji prowadzonej z całego majątku spółki. Jednakże, jak zaznaczył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lutego 2011 roku, sygn.
akt: III CNP 26/1058, przesłanki braku szkody wierzyciela nie można rozumieć tak, że każdy przypadek niezgłoszenia przez członka
zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości będzie skutkował poniesieniem szkody przez wierzyciela spółki. Jak podkreśla Kidyba59,
Kidyba., jw. s. 1373 i n.
Podobnie: J. Giezek., D. Wnuk., Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach
prawa handlowego, Wydawnictwo Profi, Warszawa 1994, s. 52.
58 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 roku, sygn. akt: III CNP
26/10, LEX nr 785273.
59 A. Kidyba., „Spółka z o.o. Komentarz”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 947.
56
57
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brak szkody wierzyciela może prowadzić do zwolnienia członka
zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki jedynie w
przypadku, gdy ocenie poddawane są skutki niezłożenia wniosku
o ogłoszenia upadłości, wobec obrony podjętej przez członka zarządu, powołującego się na przesłanki zwalniającego go z odpowiedzialności. Z kolei, dowodzenie przez pozwanego członka zarządu braku szkody wierzyciela może okazać się niezwykle trudne
w procesie sądowym.
Zakończenie
Odpowiedzialność członków zarządu, o której mowa w art. 299
k.s.h. jest instytucją szczególną. Stanowi bowiem substytut przekłucia
welonu korporacyjnego (PCV), polegającego na przerzuceniu odpowiedzialności za zobowiązania spółki na osoby trzecie. Niewątpliwie
ma to na celu ochronę wierzycieli spółki, którzy ponieśli szkodę w wyniku wadliwego działania lub zaniechania członków zarządu prowadzących sprawy spółki. Nie mniej jednak, z uwagi na niezwykłą surowość odpowiedzialności członków zarządu, polski ustawodawca zdecydował się umożliwić im uwolnienie się od odpowiedzialności, po
wykazaniu zaistnienia określonych w art. 299 § 2 k.s.h., przesłanek. W
praktyce jednak, udowodnienie przez członka zarządu zaistnienia którejkolwiek z nich jest niezwykle trudne, a przeważające w tej kwestii
orzecznictwo nakazuje wąską interpretację przesłanek ekskulpacyjnych. Z jednej strony działanie to ma na celu ochronę wierzycieli spółki, z drugiej zaś prowadzi do obciążenia członków zarządu, a więc
osób trzecich względem spółki, odpowiedzialnością za jej zobowiązania, którą ponoszą całym swoim majątkiem osobistym, a zatem w zasadzie w sposób nieograniczony. Dlatego też zarówno w doktrynie, jak
i w orzecznictwie zarysował się spór dotyczących charakteru prawnego w/w odpowiedzialności. Zdaniem większości przedstawicieli doktryny ma ona bowiem charakter gwarancyjny, podczas gdy w ocenie
orzecznictwa, jest to charakter odszkodowawczy.
Streszczenie:
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki,
o jakiej mowa w art. 299 k.s.h. stanowi element oryginalny polskiego prawa spółek, nieposiadający odpowiednika w innych syste184

mach prawa. Zgodnie z treścią w/w przepisu, „Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”. A zatem, członkowie zarządu, jako osoby
trzecie względem spółki, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jej zobowiązania, gdy w wyniku podejmowanych
przez nich wadliwych czynności lub zaniechać egzekucja z całego
majątku spółki będzie bezskuteczna. Aktualnie w orzecznictwie
oraz w literaturze powszechnie przyjęta jest szeroka wykładnia
pojęcia „bezskuteczność egzekucji”, odnosząca się do niewątpliwej
nieściągalności wierzytelności od samej spółki, tj. stanem, w którym z okoliczności sprawy bezspornie wynika, że spółka nie ma
żadnego majątku, z którego wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie swojej wierzytelności. Należy wskazać, iż odpowiedzialność
członków zarządu uruchamia się dopiero w razie stwierdzenia
bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce, co świadczy o jej posiłkowym charakterze. Co więcej członkowie zarządu odpowiadają
solidarnie, co nie oznacza, że odpowiadają oni solidarnie ze spółką.
Z uwagi na fakt, iż odpowiedzialność członków zarządu z art. 299
k.s.h. stanowi przerzucenie odpowiedzialności za zobowiązania
spółki na osoby trzecie, ustawodawca umożliwił członkom zarządu
zwolnienie się z niej, poprzez wykazanie zaistnienia przesłanek
ekskulpacyjnych, do których należą: wykazanie przez członka zarządu, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie
upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o
otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu
układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z
jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie
upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Mając na względzie treść przepisu art. 299 k.s.h., w
doktrynie oraz w orzecznictwie zarysował się spór co do charakteru tej odpowiedzialności. Aktualnie przeważającym stanowiskiem
w orzecznictwie jest koncepcja odszkodowawcza, podczas gdy
doktryna stoi na stanowisku, iż odpowiedzialność ta ma charakter
gwarancyjny.
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Summary
Liability of board members for the company's obligations, as referred to in Article 299 of the Polish Commercial Companies Codes is
an original element of the Polish company law, wsich does not have
an equivalent in other legal systems. According to the aforementioned
rule, "If the execution against the company proves ineffective, board
members are jointly and severally liable for its obligations." Thus,
board members, as a third party in relation to the company, can be
held liable for its obligations, when taken as a result of their faulty
actions or waive, the execution of all the assets of the company will be
ineffective. Currently the jurisprudence and literature generally
adopted a wide interpretation of the concept of "ineffectiveness of execution", referring to the undeniable uncollectible receivables from the
company itself, ie. a condition in which the facts of the case clearly
shows that the company has no assets from which the creditor would
have received satisfaction of his claim. It should be noted that the responsibility of board members runs only if it finds the ineffectiveness
of enforcement against the company, which shows her as the auxiliary
character. Moreover, board members are jointly and severally liable,
which does not mean that they shall be diable jointly and severally
with the company itself. Due to the fact that the responsibility of the
board members of the art. 299 is shifting the responsibility for the
company's obligations to third parties, the legislature has allowed
board members to become free from it, by demonstrating the existence of re leasing premise, which include: demonstration by a member of the board, that in due time the application for bankruptcy was
made or at the same time issued a decision on the opening of restructuring proceedings or with the approval of the proceedings in support
of the approval, or the failure to report the bankruptcy petition was
not his fault, or that despite the failure to submit an application for
bankruptcy and the failure to issue a decision on the opening of restructuring proceedings or non-approval system in the proceedings
on the approval of the creditor suffered no damage. Having regard to
the content of art. 299, the doctrine and jurisprudence outlined a dispute as to the nature of this responsibility. Currently, the predominant
position in the case law is the concept of the nature of compensation,
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while doctrine is of the opinion that this responsibility play a guarantee role to the creditors of the company.
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Olga Nowak

Społecznie uzasadniony interes a naruszenie dóbr osobistych
1. Wprowadzenie
Dobra osobiste człowieka i ich ochrona stanowi niezwykle
istotne zagadnienie zarówno w doktrynie praw, jak i judykaturze.
Wynika to z faktu, że według niektórych należą one do najcenniejszych wartości w życiu człowieka1 a ich ochrona jest jednym z najważniejszych zadań prawa we współczesnym świecie2. Należy jednak pamiętać o tym, że istnieją okoliczności wyłączające bezprawność, a co za tym idzie także odpowiedzialność, w przypadku naruszenia dóbr osobistych. Zaliczamy do nich między innymi interes
społecznie uzasadniony, który ma szczególnie istotne znaczenie w
kontekście naruszeń dóbr takich jak przede wszystkim cześć i dobre imię. Interpretacja wskazanego pojęcia wydaje się być w ocenie
niektórych przedstawicieli doktryny najtrudniejszym zadaniem w
kontekście wszystkich okoliczności włączających odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych3.
Wskazane zagadnienie może być analizowane na gruncie
różnych gałęzi prawa. Niniejsze opracowanie dotyczy wyłącznie
kwestii interesu społecznie uzasadnionego na gruncie prawa cywilnego. Z uwagi na fakt interdyscyplinarnego charakteru publikacji rozważania rozpocznę od ogólnej charakterystyki dóbr osobistych. Następnie przedstawione zostaną najważniejsze informacje
dotyczące bezprawności jako przesłanki odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Ostatnia część poświęcona będzie
kwestii pojęcia interesu społecznie uzasadnionego.
J. Matys, Ewolucja środków ochrony dóbr osobistych w kodeksie cywilnym, [w:]
Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie, red. J. Balcarczyk,
Warszawa 2012, s. 35.
2 A. Cisek, Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław 1989, s. 3.
3 K. Świecka, Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych
przez prasę, Warszawa 2010, s. 113.
1
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2. Ogólna charakterystyka dóbr osobistych
Na gruncie polskiego prawa cywilnego podstawowym przepisem dotyczącym dóbr osobistych jest art. 23 kodeksu cywilnego4.
Statuuje on, że dobra osobiste człowieka, jak w szczególności
zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. W literaturze przedmiotu
podkreśla się, że uregulowanie wskazanej kwestii w kodeksie cywilnym ma charakter bardzo ogólny5 i nie można traktować go jako definicji dóbr osobistych6. Wskazany katalog nie stanowi wyczerpującego zestawienia dóbr osobistych, na co jednoznacznie
wskazuje sformułowanie „w szczególności”. Nowe kategorie dóbr
osobistych mogą być wypracowane w doktrynie i judykaturze.
Zgodnie z art. 24 § 1 k.c. ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej
treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w
kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego
lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Według § 2 wskazanego przepisu jeżeli wskutek naruszenia
dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Przepisy te nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym (§ 3). Na mocy art. 43 k.c. przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych znajdują zastosowanie także w odniesieniu
do osób prawnych. Ochrona dóbr osobistych osoby prawnej obej4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014
r. poz. 121); później określana skrótem k.c.
5 J. Sadomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa 2003, s. 7.
6 A. Puchała, [w:] Dobra osobiste, red. I. Lewandowska-Malec, Warszawa 2014, s. 40.
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muje w zasadzie dobra związane z jej funkcjonowaniem i zapewniające jej niezakłócone działanie, w szczególności takie jak jej nazwa (firma), znak towarowy, opinia handlowa, tajemnica korespondencji. Dobrem osobistym osoby prawnej jest też jej dobre imię
rozumiane jako dobra sława, marka, renoma, ugruntowana pozycja. Wykluczone natomiast zostało przypisywanie osobie prawnej
dóbr osobistych, które związane są z posiadaniem sfery odczuć,
takich jak np. godność. Podkreślić należy, iż ochrona dóbr osobistych osoby prawnej zależy jedynie od obiektywnie stwierdzonego
faktu naruszenia jej dóbr osobistych działaniem bezprawnym7.
Pomimo wskazanych przepisów w doktrynie podkreśla się, że
tematyka ochrony dóbr osobistych jest trudna i złożona8. Jest to implikacja fakt, że ustawodawca nie przewidział definicji legalnej tego
pojęcia9. Zgodnie z poglądami wyrażonymi w literaturze pojęcie to
nie poddaje się ścisłej definicji10. Nie ma wątpliwości co do tego, że
zaliczane są one do kategorii wartości11. Pojęcie to pozostaje w ścisłym
związku z przyjętymi w danym państwie czy kręgu kulturowym zasadami ochrony praw jednostki do poszanowania jej godności ludzkiej i rozwijania osobowości12. Naturę i granice poszczególnych dóbr
osobistych wyznaczają przeważające w danym społeczeństwie zapatrywania prawne, moralne i obyczajowe13. Przeważająca aktualnie w
doktrynie i orzecznictwie koncepcja obiektywna14, akcentuje znaczeWyr. SA w Białymstoku z dnia 6 listopada 2015 r. I ACa 585/15 Lex nr 1936805.
A. Szpunar, Kilka uwag o ochronie dóbr osobistych, Przegląd Sądowy 2003, nr 1, s. 28.
9 A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1970, s. 154.
10 W. Czachórski, Dobra osobiste i ich ochrona. Uwagi de lege ferenda i de lege lata,
[w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zbigniewa Radawńskiego, Poznań 1990, s. 13
11 A. Cisek, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011, s. 55.
12 Z. Bidziński, J. Serda, Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w praktyce sądowej, [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, red. J. S. Piątowski,
Ossolineum 1986, s. 7.
13 Wyr. SA w Warszawie z dnia 11 września 2015 r., VI ACa 1356/14, Lex nr 1934373.
14 Por. m. in. A. Cisek, Dobra …, s. 39; A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 106; Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009, s. 156;
J. Chaciński, Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych, Lublin 2004, s. 105. Zwolennikiem teorii przeciwnej, tj. subiektywnej był S. Grzybowski, który wykazywał, że
przedmiotem ochrony w przypadku dóbr osobistych są te niemajątkowe wartości,
7

8
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nie ocen społecznych przy konstruowaniu pojęcia dóbr osobistych15.
Zgodnie z tą koncepcja są to uznane przez system prawny wartości,
obejmując fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność, godność i pozycję w społeczeństwie, stanowiące przesłankę
samorealizacji osoby ludzkiej16 oraz wyraz jego odrębności psychicznej i fizycznej oraz możliwości twórczych17. Zgodnie ze stanowiskiem
Sądu Najwyższego stanowią one ogół czynników, których celem jest
zapewnienie obywatelowi rozwoju jego osobowości, ochronę jego
egzystencji i zapewnieni mu prawa do korzystania z tych dóbr, które
są dostępne na danym etapie rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa, a które sprzyjają zachowaniu cech odrębności i związaniu
ze społeczeństwem, w którym żyje18. Szczególny związek dobra osobistego z naturą człowieka wyłącza możliwość ujmowania w tych
kategoriach dóbr innego rodzaju, wprawdzie wpływających na jakość
ludzkiego bytowania, ale pochodzących z zewnątrz, niewywodzących się z istoty człowieczeństwa19. Należy pamiętać, że przysługują
one każdemu człowiekowi od urodzenia do chwili śmierci20, w tym
także małoletniemu, choremu psychicznie, ubezwłasnowolnionemu,
skazanemu za przestępstwo, czy prowadzącemu działalność ocenianą
negatywnie przez społeczeństwo21. Wynika to z faktu, że ich źródłem
jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka22.
jakie przedstawiają uczucia ludzkie, niezmącony stan spokoju psychicznego (S.
Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957, s. 19); indywidualne wartości uczuć, stanu uczuć życia psychicznego
człowieka (tamże, s. 78).
15 A. Puchała, s. 42.
16 Z. Radwański, Prawo …, s. 156 (por. m. in. A. Szpunar, Ochrona…, s. 106,
107; P. Księżak, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafranicka, P.
Księżak, Warszawa 2014, s. 260.
17 A. Cisek, [w:] Komentarz … , s. 56.
18 Wyr. SN z dnia 10 czerwca 1977 r., II CR 187/77, Legalis nr 20141.
19 Wyr. SA w Krakowie z dnia 2 października 2015 r. I ACa 585/15 Lex nr 1934468.
20 J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste, Warszawa 2009, s. 21. Odmienną koncepcję w zakresie wygasania dóbr osobistych wraz ze śmiercią człowieka prezentuje J. Mazurkiewicz (zob. m. in. Non omnis moriar : ochrona dóbr
osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław 2010).
21 Tamże, s. 26.
22 W. Jedlecka, Godność człowieka jako podstawa aksjologiczna porządku prawa UE,
[w:] Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, pod red. B. Bana-
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Dla uznania naruszenia dobra osobistego konieczna jest analiza konkretnego stanu faktycznego z punktu widzenia rozsądnego
człowieka, a nie wyłącznie subiektywne przekonanie o tym fakcie
osoby zainteresowanej23. Przyjęcie wskazanej wyżej koncepcji
obiektywnej pozwala na oddalania powództw ludzi nadwrażliwych i przeczulonych na swoim punkcie, którzy najbanalniejszą
przykrość czy niedogodność gotowi są odczuwać jako największą
udrękę24. Podkreślenia wymaga, że nie można zakładać, że każdy
przypadek naruszenia dóbr osobistych wymaga ustalenia, że naruszenie dóbr spowodowało określoną reakcje społeczną25. Decydujące znaczenie w tym zakresie mają w konkretnym przypadku zapatrywania moralne, prawne i obyczajowe istniejące w danym społeczeństwie26. Podkreślenia wymaga konieczność zachowania należytych proporcji oraz umiaru i dlatego nie można nadużywać instrumentów prawnych właściwych ochronie dóbr osobistych dla
przypadków drobnych, incydentalnych, dotyczących wyłącznie
subiektywnych przeżyć, gdyż taki sposób postępowania prowadziłby do niedopuszczalnego deprecjonowania samego przedmiotu
ochrony27. Wynika to z faktu, że dobra osobiste podlegają ochronie
nie z tego powodu, że dana osoba przywiązuje do nich subiektywne doniosłe znaczenie, ale dlatego, że system prawny uznaje i
aprobuje potrzebę ich ochrony28.
Prawa podmiotowe osobiste, służące ochronie dóbr osobistych, są prawami bezwzględnymi, co oznacza, że każdy może żąszak, A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski , Wrocław 2013, s. 171. Zgodnie z
art. 30 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 t. (Dz. U. Nr 78, poz. 94 ze zm.) przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest
obowiązkiem władz publicznych.
23 Wyr. SA w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r., I ACa 1621/14, Legalis nr
1242498.
24 Wyr. SN z dnia 16 stycznia 1976 r., II CR 692/75, OSNCP 1976, nr 11, poz. 251.
25 Wyr. SN z dnia 23 marca 2005, I CK 639/04, Legalis nr 260341.
26 A. Szpunar, Ochrona …, s. 106.
27 Wyr. SA w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. I ACa 29/15, Legalis nr 1336545.
28 B. Gawlik, Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawo wynalazcze 1985, z. 41, s. 139.
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dać, aby inne osoby nie naruszały jego dóbr osobistych. Mają one
charakter niemajątkowy, ale mogą pośrednio wpływać na sytuację
ekonomiczną podmiotu29. Oznacza to, że dobra te nie dają się
wprost wyrazić w kategoriach ekonomicznych30. W związku z powyższym nie podlegają one dziedziczeniu.
3. Bezprawność działania jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych
Możliwość występowania z roszczeniami związanymi z zagrożeniem lub naruszeniem dóbr osobistych uwarunkowana jest
bezprawnością prowadzących do tego czynów. Pojęcie bezprawności było od dawna przedmiotem sporów w doktrynie prawa cywilnego31. Obecnie rozumiana jest ona jako ujemna ocena zachowania
się opartą na sprzeczności tego zachowania z szeroko pojętym porządkiem prawnym, a więc na sprzeczności z obowiązującymi
przepisami ustawy bądź regułami wynikającymi z zasad współżycia społecznego32. Bezprawność stanowi kwalifikację przedmiotową czynu, abstrahującą od elementu zawinienia33. Irrelewantne są
także okoliczności takie jak zachowanie się sprawcy, jego właściwości, stan psychiczny czy wola34. Z uwagi na konieczność
uwzględnienia kryteriów obiektywnych nawet przekonanie działającego w dobrej wierze sprawcy, że broni on społecznie uzasadnionego interesu wyłącza jedynie winę sprawcy, nie wpływa natomiast na bezprawność jego działania35.
Pozycja osoby poszkodowanej przez naruszenie dóbr osobistych jest wzmocniona przez wyrażone w art. 24 k.c. domniemanie
bezprawności, które skutkuje przerzuceniem ciężaru dowodu, że
A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne, Warszawa 2008, s. 115.
A. Cisek, [w:] Komentarz …, s. 56.
31 K. Święcka, s. 92.
32 M. Sośniak, Bezprawność zachowania jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej
za czyny niedozwolone, Kraków 1959, s. 103.
33 J. Sadomski, s. 42.
34 A. Puchała, s. 209.
35 Wyr. SN z dnia 6 grudnia 1967, II CR 318/67, Gazeta Sądowa i Penitencjarna 1968, nr 10, s. 2; Wyr. SA w Łodzi z dnia 28 października 2015 r., I ACa
586/15, Lex nr 1927568.
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działanie nie jest bezprawne na naruszającego dobra osobiste36.
Ciężar dowodu spoczywa bowiem nie na tym, kto powołuje się na
domniemanie, ale na tym, kto kwestionuje.
Domniemanie bezprawności wyłączają określone okoliczności, do których zalicza się działanie na podstawie przepisu prawnego, zgodę uprawnionego, obronę koniczną, stan wyższej konieczności, nadużycie prawa podmiotowego oraz dozwoloną krytykę w interesie społecznym37. Należy oczywiście pamiętać, że lista
tych kontratypów38 nie jest regulowana ustawowo a nawet nie jest
jednolicie ujmowana w doktrynie39. Tego typu przesłanki wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych konstruowane są w
orzecznictwie i literaturze prawniczej na kanwie wykładni pojęcia
bezprawności, o którym mowa w art. 24 § 1 zdanie pierwsze k.c.40
4. Interes społecznie uzasadniony jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych
Podobnie jak w przypadku dóbr osobistych, tak i w przypadku społecznie uzasadnionego interesu brak jest definicji legalnej
tego pojęcia. Należy uznać za słuszny pogląd, zgodnie z którym
podjęte dotychczas próby konstruowania definicji społecznie uzasadnionego interesu niewiele wyjaśniają, ponieważ jedno nieostre
pojęcie zastępują innymi41. Pojęcie to jako pierwszy wprowadził do
doktryny polskiego prawa cywilnego S. Grzybowski, który uznał ją
za jedną z przesłanek wyłączających bezprawność naruszenia dobra osobistego42. Obecnie działanie w obronie uzasadnionego inte-

A. Kawałko, H. Witczak, s. 120.
Tamże, s. 120-122.
38 Pojęcie kontratypu zostało wypracowane na gruncie prawa karnego. Rozumiane jest ono jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu. Bywa ono
wykorzystywane także na gruncie prawa cywilnego.
39 M. Czajkowska-Dąbrowska, Kilka uwag na temat praw podmiotowych osobistych, Państwo i Prawo 1987, nr 7, s. 89.
40 Wyr. SA w Krakowie z dnia 20 października 2015 r., I ACa 921/15, Lex nr
1956896.
41 J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste, Warszawa 2009, s. 46.
42 A. Pązik, Obrona interesu społecznego jako przesłanka wyłączająca bezprawność naruszenia dobra osobistego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2010, z. 109, s. 117.
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resu jest najczęściej podnoszoną okolicznością mającą na celu
usprawiedliwienie naruszenia dóbr osobistych43.
Należy zauważyć, że w doktrynie pojawiały się także głosy
krytyczne w sprawie uznania społecznie uzasadnionego interesu za
okoliczność wyłączającą bezprawność przy naruszeniu dóbr osobistych. Pogląd taki argumentowany jest brakiem uzasadnienia takiej
koncepcji w obowiązujących przepisach prawa. Koncepcja dopuszczająca taką możliwość miałaby implikować istotne osłabienie
ochrony dóbr osobistych co jest trudne do pogodzenia z ogólnym
założeniem polskiego systemu prawnego44. Zgodnie z tym poglądem społecznie uzasadniony interes może stanowić okoliczność
legalizującą naruszenie wartości niemajątkowych jedynie w przypadku przepisów, które expressis verbis regulują ochronę dóbr osobistych45. Według niektórych uznanie interesu społecznego za okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dobra osobistego
powoduje erozję modelu kontratypizacji w odniesieniu do ochrony
dóbr osobistych, ponieważ brak bezprawności przestaje być tylko
wyjątkiem46. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie w judykatach jednolicie uznaje się tę okoliczność za wyłączającą bezprawność przy
naruszeniu dóbr osobistych informacja ta podana jest jedynie z
uwagi na poprawność metodologiczną.
Należy wskazać, że niektórzy przedstawiciele doktryny stoją
na stanowisku, że do określenia omawianej przesłanki wyłączającej
bezprawność naruszenia dobra osobistego nie należy posługiwać
się określeniem „interes społeczny”, ponieważ jest to termin z
gruntu prawa karnego o węższym charakterze47. Nie sposób nie
zgodzić się z tym poglądem, jednakże biorąc pod uwagę częste
używanie tych pojęć zamiennie należy dopuścić taką możliwość48.
J. Sadomski, Naruszenie …, s. 50.
Z. Radwański, s. 171.
45 A. Pązik, Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego, Warszawa 2014, s. 301.
46 J. Sadomski, Konflikt zasad - ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa 2008, s. 20-21.
47 A. Żurawik, „Interes publiczny”, „interes społeczny” i „interes społecznie uzasadniony”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 2, s. 68.
48 Zob. m.in.: A. Kawałko, H. Witczak, s. 122; Z. Radawński, s. 171.
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Zgodnie z poglądami przedstawicieli większości przedstawicieli doktryny, jak i judykatury, działanie w celu obrony uzasadnionego interesu odgrywa szczególnie istotną rolę w dziedzinie
mediów49. Może on dotyczyć między innymi działalności politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej50. Działanie w obronie
uzasadnionego interesu może stanowić okoliczność wyłączającą
bezprawność w przypadku naruszenia różnego typu dóbr osobistych, jednakże należy zauważyć, że najczęściej związane jest z naruszeniem czci51.
Sformułowanie podstawowych dyrektyw wykładni interesu
społecznego jako cywilistycznego kontratypu jest niezwykle w celu
uniemożliwienia jego nadmiernie rozszerzającej wykładni i ograniczenia dowolności sądownictwa w tym zakresie52. Do tej pory sądy
ograniczają się niestety wyłącznie do konstatacji, że dane zachowanie stanowi, bądź nie stanowi obrony społecznie uzasadnionego
interesu53.
Należy wskazać, że powołując się na wyłączenie bezprawności przy naruszeniu dóbr osobistych należy wskazać sprecyzowany
interes społeczny, który miałby być broniony przez osobę naruszającą dobra osobiste54. Pozwala to na ocenę w okolicznościach konkretnego przypadku czy rzeczywiście możliwe jest powoływanie
się na ten kontratyp. Przykładowo można wskazać, że w przypadku publikacji pasowych uzasadniony interes społeczny wyraża się
przede wszystkim w urzeczywistnianiu zasad jawności życia publicznego i prawa społeczeństwa do informacji. Interes ten dotyczy
zasadniczo sfery życia publicznego, w ramach której można mówić
zarówno o istnieniu potrzeby ważnej w demokratycznym społeczeństwie otwartej debaty publicznej, jak i o prawie do uzyskania
K. Święcka, s. 114.
Tamże, s. 121.
51 I., Dobosz, Działanie w obronie uzasadnionego interesu jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dób osobistych, [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim
prawie cywilnym, red. J.S. Piątowski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź
1986, s. 297.
52 A. Pązik, Wyłączenie …, s. 326.
53 Tamże, s. 297.
54 Tamże, s. 327.
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informacji realizowanym przez środki masowego przekazu55. Takim społecznie pożądanym celem może być także wywołanie debaty historycznej i dążenia do odsłaniania tego, co nazywa się "prawdą historyczną". Aby jednak można było uznać, że publikowanie
wypowiedzi będących formą udziału w historycznej dyskusji celowi takiemu rzeczywiście służy, musi ono czynić zadość wymogowi
profesjonalnej rzetelności56.
Przy analizie tej okoliczności wyłączającej bezprawność badać
należy czy ze względu na realizację społecznych interesów celowa
była konkretna ingerencja w dobra osobiste, a także jej intensywność oraz zakres57. Istotna jest forma tego typu wypowiedzi. Powinna ona być stosowna i powściągliwa, prezentowana w określony sposób (jest w pełni racjonalną, rzetelną i logiczną interpretacją
faktów) i jej zasadniczym celem nie jest poniżenie lub deprecjacja
społeczna osoby, do której odnoszą się komentowane fakty, znane
opinii społecznej58. Z orzecznictwa sadowego wynika, że działanie
podjęte w obronie uzasadnionego interesu społecznego w ramach
krytyki prasowej nie obala domniemania bezprawności w razie
podania faktów nieprawdziwych i użycia określeń obraźliwych59.
Treść wypowiedzi stanowiącej potencjalne naruszenie dóbr
osobistych powinna być badana w świetle ogólnie obowiązujących
reguł znaczeniowych języka, przy założeniu przeciętnej kompetencji językowej odbiorcy danego komunikatu60. Istotne znaczenie ma
także zachowanie samego pokrzywdzonego, ponieważ nikt nie
może wymagać dla siebie większego uszanowania dóbr osobistych
od własnej dbałości o ich nienaruszalność61.
Nieprawdziwa informacja nie może nigdy realizować ważnego
interesu społecznego. Interesu tego nie wolno mylić z motywami, którymi kierował się dziennikarz, przekazując zebrany materiał. Istnienie
Uchw. SN z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, OSP 2005, nr 12, poz. 144.
Wyr. SN z dnia 24 lutego 2004 r., III CK 329/02, OSNC 2005/3/48.
57 J. Barta, R. Markiewicz, s. 177.
58 Wyr. SN z dnia 14 grudnia 2012 r., I CSK 249/12, Lex nr 1620387.
59 Wyr. SN z dnia 20 listopada 2002 r., II CKN 1033/00, Lex nr 77049.
60 J. Szczechowicz, Prawne aspekty ochrony dóbr osobistych, Media-kulturakomunikacja społeczna 2012, nr 8, s. 165.
61 Wyr. SN z dnia 24 sierpnia 1988 r., I CR 194/88, Lex nr 8904.
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tego interesu nie może być oceniane z punktu widzenia złych lub dobrych intencji. Rzetelność dziennikarska stanowi najlepszą gwarancję
zarówno prawidłowej realizacji zadań prasy, jak i respektowania
praw osób, których publikacja dotyka62. Krytyka powinna być rzeczowa i rzetelna, a więc - odnosić się do poddających się ocenie zdarzeń sprawdzonych co do swej zgodności z rzeczywistością porównania ich z pożądanym w tym zakresie wzorcem. Wyrażane oceny
powinny być adekwatne do wyniku dokonanych porównań i nie mogą mieć formy uwłaczającej godności, lub czci względnie dobremu
imieniu osób krytykowanych. Miarą stopnia dolegliwości rozpowszechniania określonych faktów lub negatywnych ocen pod kątem
naruszenia dóbr osobistych jest sposób odczuwania przez większość
rozsądnie myślących ludzi, których wyrazicielem, w razie poddania
określonych faktów i ich oceny pod osąd sądu, jest orzekający sąd63.
Na działanie w obronie uzasadnionego interesu społecznego, które to
działanie wyłącza bezprawność naruszenia dóbr osobistych, sprawca
naruszenia może powoływać się tylko wtedy, gdy ściśle sprawdził
dane zamieszczone w materiale prasowym64. Implikuje to stwierdzenie, że powołanie się na publikację lub wypowiedź innej osoby może w okolicznościach konkretnej sprawy - okazać się niewystarczające do
odparcia zarzutu braku bezprawności naruszenia dóbr osobistych65.
Podsumowanie
Biorąc pod uwagę powyższe informacje należy zauważyć, że
społecznie uzasadniony interes w kontekście wyłączenia bezprawności naruszenia dóbr osobistych jest zagadnieniem niezwykle interesującym. Problemy praktyczne związane z tym zagadnieniem
wynikają z niedookreślenia tego pojęcia. Z uwagi jednak na jego
specyfikę należy zastanowić się czy precyzowanie tego pojęcia
przyniosłoby oczekiwane rezultaty. Jako klauzula generalna może
być wykorzystywana w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i analizowana przez pryzmat zasad doświadczenia życiowego
Wyr. SA w Łodzi z dnia 28 października 2015 r. , I ACa 586/15, Lex nr 1927568.
Wyr. SA w Łodzi z dnia 15 września 2015 r., I ACa 231/15, Lex nr 1842732 .
64 Wyr. SA w Poznaniu z dnia 15 lipca 1997 r., I ACa 332/97, Lex nr 62601.
65 Wyr. SN z dnia 28 maja 1999 r., I CKN 16/98, OSNC 2000, nr 2, poz. 25.

62

63

199

i logicznego myślenia. W ocenie autorki aktualne rozwiązanie
przyjmowane przez orzecznictwo sądowe pozwala na skuteczne
wykorzystanie tej klauzuli.
Streszczenie
Ochrona dóbr osobistych odgrywa istotną rolę w każdym porządku prawnym. Niniejszy artykuł koncentruje się wokół zagadnienia społecznie uzasadnionego interesu jako przesłanki wyłączającej bezprawność przy naruszeniu dóbr osobistych. Na tym tle
rodzi się wiele problemów teoretycznych i praktycznych. Nie ma
definicji legalnej tego pojęcia, więc istotne znaczenie odrywają w
tym zakresie orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.
W nich odnajdujemy podstawowe informacje dotyczące kwalifikacji danego zdarzenia w tych kategoriach.
Summary
Protection of personal rights an important role in every legal
order . This article focuses on the issues of socially legitimate interest as a condition for excluding the unlawfulness of the violation of
personal rights. This has caused a lot of theoretical and practical
problems . There is no legal definition of this concept, so crucial
break away in this respect the judgment of the Supreme Court and
courts of appeal . In them we find the basic information about the
qualifications of the events in these categories .
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Agata Pizoń

Dyskryminacja ze względu na płeć
Wstęp
Chciałabym przybliżyć Państwu problem który nadal nie jest
rozwiązany w naszym cywilizowanym i potencjalnie tolerancyjnym świecie, a chodzi mi o dyskryminację ze względu na płeć. Jest
to bardzo często przemilczany, a jakże ważny temat dla każdej z
płci. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że dyskryminowanymi osobami
są zarówno kobiety jak i mężczyźni w wielu płaszczyznach życia.
Działania mające na celu dyskryminację którejś z płci nie uzasadnione jest obiektywnymi przesłankami. Ujawnia się w sytuacji, w
której kobiety dyskryminują inne kobiety, a mężczyźni dyskryminują innych mężczyzn, może też zdarzyć się, że obie płci dyskryminują siebie wzajemnie.
Dyskryminacja może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Z dyskryminacją bezpośrednią ze względu na płeć mamy do
czynienia, kiedy kobieta lub mężczyzna jest traktowana/y mniej
korzystnie ze względu na swoją płeć niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba, o odmiennej płci, w porównywalnej sytuacji.
Dyskryminacja pośrednia polega na tym, że na skutek pozornie
neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić dyskryminujące
dysproporcje lub szczególnie niekorzystna sytuacja dla kobiety lub
mężczyzny ze względu na przynależność do określonej płci, chyba
że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. Przejawami dyskryminacji ze względu na płeć są min.:
utrwalanie stereotypów dotyczących społecznych i kulturowych
wzorców zachowania mężczyzn i kobiet, opierających się na przekonaniu o niższości lub wyższości jednej z płci.
Przykładami dyskryminacji ze względu na płeć są min.:
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1. Niekorzystne suma wynagrodzenia za pracę lub innych
warunków zatrudnienia
Kobiety chętniej "wypychane" są na tzw. Samo zatrudnienie zamiast zawierania umowy o pracę dającej określone korzyści i
zabezpieczenia, często zmuszone są do założenia własnej firmy i
wystawiania faktur za wykonaną pracę (lub prace na umowę zlecenie czy o dzieło; niekiedy pracodawca zawiera umowę o pracę na
kwotę minimalną, a resztę wypłaca na podstawie umowy o dzieło).
Zdarza się, że pracodawcy tłumaczą kobietom, że tak będzie lepiej
dla samych zatrudnionych, choć jest tak wygodniej tylko dla właściciela firmy. ZUS często odmawia wypłaty zasiłku macierzyńskiego, gdy umowa o pracę została zawarta na krótko przed zajściem w ciążę lub przed porodem albo z firmą, z którą kobietę łączą
stosunki rodzinne np. z firmą prowadzoną przez teściową lub siostrę. Często spotykane są też przypadki naruszenia prawa pracy na
skutek korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.
Występują też przypadki dyskryminacji w zakresie możliwości korzystania z urlopu ojcowskiego
2. Pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych
świadczeń związanych z pracą, pominięcie przy typowaniu do
udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
Mniej chętnie niż mężczyźni zatrudniane są na stanowiskach
menadżerskich co związane jest ze stereotypem tym, że kobieta nie
będzie dawać sobie rady na tak wymagającym stanowisku, co jest
błędne, ponieważ kobiety jak najbardziej nadają się na tego typu
stanowiska, są sumienne, pracowite, ułożone.
Domaganie się od kandydatki na pracownika zaświadczenia
lekarskiego stwierdzającego, że kandydatka nie jest w ciąży lub
odmowa zatrudnienia bezdzietnej mężatki w obawie, iż zdecyduje
się na macierzyństwo, czego konsekwencją może być długa nieobecność w pracy- Kobiety bardzo często podczas rozmowy kwalifikacyjnej pytane są o to, czy posiadają dzieci i czy planują dzieci.
Informacja ta jest istotnym elementem branym pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Rekrutujący nazywają to
nawet "skuteczną rekrutacją"! Zdarzają się niekiedy drastyczne
przypadki- zobowiązania kobiety w treści umowy o pracę, że nie
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zajdzie w ciążę w wyznaczonym okresie od zawarcia umowy, a
jeśli mimo wszystko tak się zdarzy- poniesie straty pieniężne,
umowną karę w określonej wysokości! Niekiedy takie zobowiązanie nie jest treścią pisemnej umowy, lecz składane jest w formie
ustnej. Zdarza się, że nawet jeżeli przyszły pracodawca, deklaruje,
że nie jest to dla niego istotne, czy kobieta ma dziecko, czy nie, to
zadaje takie pytanie by móc zatrudnić osobę nie posiadającą dzieci.
Jest to obawa, że kobieta porzuci swoje stanowisko, bądź będzie
mniej opłacalna. Pracodawcy nie chcą też płacić urlopu macierzyńskiego, kobieta nie będzie pracować, a dostawać pieniądze jest to
nie opłacalne dla pracodawcy.
3. Rozwiązanie stosunku pracy po urodzeniu przez kobietę
dziecka
Kobiety bardzo często są zwalniane z pracy po okresie urlopu
macierzyńskiego lub wychowawczego, nie dopuszcza się ich w
ogóle do pracy po zakończeniu tych urlopów. Jest tak ponieważ
pracodawca zdaje sobie sprawę, że kobieta będzie koncentrować
się na dziecku, które w okresie gdy jest małe będzie często chorować, co wiąże się z urlopem, często płatnym, kobieta nie pracuje, a
dostaje pieniądze, co jest dla pracodawcy nie do przyjęcia. Nie zauważa się, że gdyby nie taki naturalny obraz świata, ludzie biorą
ślub, mają dzieci, nie było by nas.
4. Kobiety i męźczyźni są częstymi ofiarami mobbingu i molestowania seksualnego
Przejawem dyskryminowania jest też zachęcanie innych do
dyskryminacji ze względu na płeć, a także każde nieakceptowane
zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci
pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności
lub poniżenie albo upokorzenie drugiej osoby. Molestowanie seksualne może wyrażać się w konkretnych czynach, słowach oraz w
tworzeniu bądź umożliwianiu powstawania nieprzyjemnej atmosfery o podtekście seksualnym. Molestować seksualnie mogą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jednak zarówno ze względu na
stereotypy płciowe, (według których to mężczyzna jest stroną inicjującą kontakty seksualne), jak i strukturę władzy (molestującym
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jest zazwyczaj ktoś na wyższym lub równorzędnym stanowisku), o
wiele częściej jego ofiarą padają kobiety. Molestowanie przybiera
czasem formę lekceważenia lub nadmiernej poufałości. W takiej
sytuacji pracownik powinien postawić się i zgłosić takie sytuacje na
policję, nikt bezkarnie nie powinien naruszać naszej przestrzeni
osobistej czy znęcać się nad nami psychicznie, bo tak można nazwać mobbing, nie chcemy słuchać o treściach erotycznych, ani o
nich rozmawiać z pracodawcą czy innym pracownikiem firmy.
5. Różnicowanie wynagrodzeń przy braku usprawiedliwionych obiektywnych przyczyn.
Najczęściej jest tak, że kobiety dostają mniejsze wynagrodzenie za pracę na tym samym stanowisku co mężczyźni. Kobiety pracują czasem nawet ciężej niż płeć przeciwna, lecz mimo to pracodawca nie docenia ich równo z mężczyznami.
Często w sprawach które są sporne jeśli chodzi o dyskryminację powoływany jest pełnomocnik. Spraw w zakresie których interweniuje Pełnomocnik, sprawy te dotyczą najczęściej :
• trudności w godzeniu pracy i życia prywatnego
• nierówności w sferze zatrudnienia kobiet i mężczyzn
• występowania zjawiska molestowania seksualnego i mobbingu w zakładach pracy
• naruszaniem godności kobiet w przekazach prasowych
oraz reklamowych,
Dyskryminacja która jest najczęściej spotykana ze względu na
płeć to min.:
• odmowa zatrudnienia kobiety ze względu na możliwość
zajścia w ciążę w okresie zatrudnienia;
• przyznanie kobiecie niższego niż mężczyźnie wynagrodzenia za wykonanie pracy o tej samej wartości;
• molestowanie seksualne w miejscu pracy przez przełożonego lub współpracownika.
Z dyskryminacją ze względu na płeć mamy do czynienia zarówno wtedy, gdy dana osoba jest gorzej traktowana, ponieważ
należy do określonej płci (dyskryminacja bezpośrednia), jak i wtedy, gdy płeć nie jest oficjalnym kryterium nierówności – np. wów206

czas, kiedy pozornie neutralne prawo, polityka czy praktyka dają
negatywny efekt dla osób należących do określonej płci (dyskryminacja pośrednia).
Dyskryminacja ze względu na płeć może przejawiać się w
formie mechanizmów dyskryminujących kobiety lub mężczyzn,
jako całe grupy oraz w formie dyskryminacji konkretnej osoby ze
względu na jej płeć.
Dyskryminacja ze względu na płeć związana jest ze stereotypami dotyczącymi płci, co oznacza uogólnionymi przekonaniami
dotyczącymi tego, jakie są kobiety i jacy są mężczyźni. Posługiwanie się stereotypami w relacji z konkretną osobą jest niesprawiedliwe, może być również krzywdzące. Dyskryminacją jest także
wygłaszanie wszelkich generalizujących komentarzy i żartów opartych na stereotypach płci oraz ocenianie kobiet (i mężczyzn) przez
pryzmat ich urody i publiczne komentarze na ten temat. Dyskryminujący charakter mają również negatywne komentarze i złośliwości odnoszące się do specyfiki biologicznej kobiet lub mężczyzn i
jej związków ze zdolnościami intelektualnymi. Dyskryminujący
charakter mają także wypowiedzi marginalizujące, lekceważące czy
wyśmiewające problem przemocy wobec kobiet, molestowania
seksualnego bądź dyskryminacji ze względu na płeć. Prawdą jest,
że dyskryminacja częściej spotyka kobiety niż mężczyzn, choć tendencje te z roku na rok się zmieniają.
6. Przykłady spraw dyskryminacji ze względu na płeć podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich:
• Rzecznik skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie braku możliwości skorzystania z prawa do sprawowania opieki na dzieckiem do lat 14 przez policjanta – mężczyznę
w sytuacji, gdy wychowuje dziecko wspólnie z kobietą niebędącą
funkcjonariuszką policji,
• Rzecznik skierował wystąpienie do Pełnomocniczki Rządu
ds. Równego Traktowania w sprawie braku równowagi w obsadzaniu wyższych stanowisk w przedsiębiorstwach ze względu na płeć,
• Rzecznik interweniował również w sprawach dotyczących
odmowy przyjęcia kobiet do służby w Tatrzańskim Ochotniczym
Pogotowiu Ratunkowym i Straży Pożarnej,
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• Rzecznik skierował wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu w uzyskaniu urlopu ojcowskiego przez ojca adoptującego dziecko, które ukończyło rok życia– w
wyniku starań Rzecznika zmienione zostały przepisy Kodeksu Pracy i prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje również po ukończeniu przez dziecko adoptowane pierwszego roku życia.
Pierwsze działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć wiążą się z ochroną praw kobiet, grupy
która częściej padała i nadal pada ofiarą dyskryminacji. Pierwszym
znaczącym dokumentem międzynarodowym dotyczącym praw
kobiet, była Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji
Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), uchwalona przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ 18 grudnia 1979 roku. Akt ten wszedł
w życie 3 września 1981 roku, po uzyskaniu ratyfikacji przez 20
Państw-stron, wśród których znajdowała się Polska, która przystąpiła do Konwencji w 1980 r. W tym samym dniu powyższa konwencja zaczęła obowiązywać również w stosunku Polski. Ratyfikując Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
kobiet, określaną także jako Międzynarodowa Karta Praw Kobiet,
państwa zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz eliminacji
jakiegokolwiek różnicowania w traktowaniu, ograniczenia czy też
wykluczenia dokonywanego ze względu na płeć, zarówno w sferze
publicznej, takiej jak życie polityczne czy rynek pracy, jak i prywatnej, domowej.
Traktat Amsterdamski wprowadził, do części I Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zatytułowanej „Zasady”, artykuł 13, który stwarza możliwości działań wspólnotowych nakierowanych na zwalczanie dyskryminacji. Zgodnie z artykułem 13
Wspólnota może podjąć środki niezbędne do zwalczania wszelkiej
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
Tekst Konwencji składa się z 30 artykułów podzielonych na 4
części.
Artykuł 1 zawiera definicję pojęcia „dyskryminacja kobiet”,
którą jest „wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze
względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo
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uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego,
przyznania, realizacji lub korzystania na równi z mężczyznami z
praw człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia
politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych”.
Istotne znaczenie ma również art. 2 Konwencji. Brzmienie tego przepisu wyraża normę prawną, nakładającą na Państwa-Strony
szereg obowiązków.
"Państwa-Strony potępiają dyskryminację kobiet we wszelkich jej formach oraz zgadzają się prowadzić, za pomocą wszelkich
odpowiednich środków i bez zwłoki, politykę likwidującą dyskryminację kobiet i w tym celu zobowiązują się:
a) wprowadzić zasadę równości mężczyzn i kobiet do swych
konstytucji państwowych lub innych odpowiednich aktów ustawodawczych, jeżeli dotychczas tego nie uczyniły, oraz zapewnić w
drodze ustawodawczej lub za pomocą innych środków realizację
tych zasad w praktyce,
b) podjąć stosowne kroki ustawodawcze i inne działania,
obejmujące tam, gdzie to niezbędne, sankcje i zabraniające wszelkiej dyskryminacji kobiet,
c) ustanowić ochronę prawną praw kobiet na zasadach równości z mężczyznami oraz zapewnić w drodze postępowania przed
właściwymi sądami państwowymi i innymi organami publicznymi
skuteczną ochronę kobiet przed wszelkimi aktami dyskryminacji
d) powstrzymać się od zaangażowania w jakiekolwiek działania i praktyki dyskryminujące kobiety i zapewnić, aby władze i
organy publiczne działały zgodnie z tym obowiązkiem
e) podejmować wszelkie stosowne kroki, aby likwidować
dyskryminację kobiet przez jakiekolwiek osoby, organizacje i
przedsiębiorstwa,
f) podejmować wszelkie stosowne kroki, łącznie z ustawodawczymi, w celu zmiany lub uchylenia istniejących ustaw, zarządzeń, zwyczajów lub praktyk, które dyskryminują kobiety,
g) uchylić wszelkie przepisy karne, które dyskryminują kobiety."
Istotną kwestią jest wprowadzenie przez Konwencję możliwości stosowania przez Państwa-strony tymczasowych środków
dyskryminacji pozytywnej. Artykuł 4 § 1 Konwencji stanowi, iż
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stosowanie przez Państwa-strony środków zmierzających do przyspieszenia faktycznej równości mężczyzn i kobiet nie będzie uważane za akt dyskryminacji, środki te jednakże muszą być tymczasowe (uchylone z chwilą osiągnięcia celów w zakresie równości
szans i równego traktowania) i nie mogą w żaden sposób pociągać
za sobą utrzymania nierównych lub odrębnych standardów.
W art. 5 Konwencja odwołuje się natomiast do walki ze stereotypami stanowiąc m.in., iż „Państwa-strony podejmą wszelkie
stosowne kroki w celu zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowania mężczyzn i kobiet w celu osiągnięcia likwidacji
przesądów i zwyczajów lub innych praktyk, opierających się na
przekonaniu o niższości lub wyższości jednej z płci albo na stereotypach roli mężczyzny i kobiety”.
Konwencja jest regulacją kompleksową. Stoi na straży praw
zarówno osobistych i politycznych, jak i gospodarczych, społecznych i kulturalnych. II część Konwencji dotyczy m.in. kwestii
uczestnictwa kobiet w życiu publicznym i politycznym (art. 7),
uczestniczenia kobiet w polityce międzynarodowej (art. 8), praw
związanych z nabywaniem, zmianą lub zachowaniem obywatelstwa (art. 9). Część III Konwencji zawiera natomiast postanowienia
w materii praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a zatem dotyczące dostępu dla kobiet na równi z mężczyznami do
edukacji (art. 10), likwidacji dyskryminacji kobiet w dziedzinie zatrudnienia (art. 11), dostępu do opieki zdrowotnej (art. 12), likwidacji dyskryminacji kobiet żyjących na obszarach wiejskich (art.
14). Część IV odnosi się natomiast do równości kobiet na płaszczyźnie prawa (art. 15) oraz likwidacji dyskryminacji kobiet we
wszystkich sprawach wynikających z zawarcia małżeństwa i stosunków rodzinnych (art. 16). W części V Konwencji zawarto artykuły dotyczące Komitetu CEDAW. Wdrażanie postanowień Konwencji nadzorowane jest przez specjalny Komitet ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet. W 1999 roku Zgromadzenie Ogólne
przyjęło protokół dodatkowy do tej konwencji, dopuszczający możliwość wnoszenia indywidualnej lub grupowej skargi.
Zgodnie z art. 18 Konwencji Państwa-strony są zobowiązane
przedstawić Komitetowi co cztery lata (lub częściej, jeśli Komitet
się o to zwróci) sprawozdanie dotyczące „kroków ustawodaw210

czych, sądowych, administracyjnych lub innego rodzaju” podjętych
przez dane państwo w celu realizacji Konwencji.
Przez wiele lat aktywność UE w dziedzinie walki z dyskryminacją skupiała się na zapobieganiu dyskryminacji ze względu na
narodowość i płeć. W 1997 r. państwa członkowskie jednogłośnie
przyjęły jednak traktat z Amsterdamu.
W 1997 r., państwa członkowskie Unii Europejskiej jednogłośnie przyjęły Traktat z Amsterdamu. Artykuł 2 Traktatu stwierdza,
że równość kobiet i mężczyzn jest jednym z podstawowych celów
Unii mających przyczynić się do harmonijnego i trwałego rozwoju
gospodarczego, podnoszenia standardu i jakości życia, spójności
gospodarczej i społecznej. Dla osiągnięcia tych celów państwa
członkowskie zobowiązane są do zbliżania swoich ustawodawstw
w stopniu koniecznym dla funkcjonowania wspólnego rynku. Ponadto zobowiązane są popierać koordynację polityk zatrudnienia,
prowadzić politykę społeczną, wzmacniać ekonomiczną i społeczną spójność Europy. Natomiast artykuł 3 (określający sposoby
realizacji postawionych przed Wspólnotą celów) w ustępie 2 wskazuje, iż „we wszelkich działaniach określonych w niniejszym artykule Wspólnota zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania
równości mężczyzn i kobiet”. Traktat Amsterdamski wprowadził,
do części I Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zatytułowanej „Zasady”, artykuł 13, który nadał Wspólnocie nowe
uprawnienia do walki z dyskryminacją. Zgodnie z artykułem 13
Wspólnota może podjąć środki niezbędne "do zwalczania wszelkiej
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne,
religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację
seksualną”.
Jednym z najważniejszych zapisów prawnych dotyczących
równości kobiet i mężczyzn jest artykuł 141 Traktatu Amsterdamskiego. Zakazuje dyskryminacji i wyznacza priorytety UE w dziedzinie równych praw obu płci. Są to m.in.: prowadzenie tzw. pozytywnej dyskryminacji oraz gender mainstreaming
Art. 141 (119) Traktatu Amsterdamskiego
1. Każde państwo członkowskie powinno zapewnić stosowanie zasady jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę.
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2. Za wynagrodzenie w rozumieniu niniejszego artykułu należy uważać zwykłe uposażenie podstawowe lub minimalne i
wszelkie inne korzyści świadczone bezpośrednio lub pośrednio, w
gotówce lub w naturze, przez pracodawcę pracownikowi z tytułu
zatrudnienia.
Równość wynagrodzenia, bez dyskryminacji ze względu na
płeć, oznacza:
a) że wynagrodzenie za tę samą pracę wykonywaną w systemie akordowym, będzie ustalone w oparciu o tę samą jednostkę
miary;
b) że wynagrodzenie za pracę, obliczane na podstawie czasu
pracy, będzie jednakowe za jednakową prace.
3. Rada działając w trybie określonej w art. 189b, po konsultacji z Komitetem Ekonomicznym i Społecznym, podejmie stosowne
środki, które zapewnią stosowanie zasady równych szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet w sferze związanej z zatrudnieniem i wykonywaniem zawodu, w tym także zasady równego wynagrodzenia za równą pracę lub prace równej wartości.
4. Przez wzgląd na potrzebę zapewnienia w praktyce pełnej
równości kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym zasada równego
traktowania nie wyklucza utrzymywania lub wprowadzania przez
państwa członkowskie rozwiązań i środków prawnych przewidujących specjalne prerogatywy dla nieproporcjonalnie nisko reprezentowanej płci w celu ułatwienia jej przedstawicielom wykonywania pracy zawodowej lub w celu zapobieżenia albo rekompensowania utrudnień w przebiegu kariery zawodowej.
Aby wprowadzić w życie postanowienia artykułu 13, Unia
Europejska przyjęła dwie dyrektywy proponujące minimalne standardy ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na płeć w
Unii Europejskiej:
- Dyrektywę Rady 2000/43/EC z 29 czerwca 2000 r., wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu
na pochodzenie rasowe lub etniczne;
- Dyrektywę Rady 2000/43/EC z 29 czerwca 2000 r., wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu
na pochodzenie rasowe lub etniczne;
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- Dyrektywę Rady 2000/78/EC z 27 listopada 2000 r., ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.
W roku 2006 Unia Europejska przyjęła Dyrektywę
2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości
szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie
zatrudnienia i pracy (uchylająca dyrektywy: 75/117/EWG;
76/207/EWG; 2002/73/WE; 86/378/EWG; 96/97/WE; 97/80/WE;
98/52/WE)
Streszczenie
Celem mojego referatu jest przedstawienie dyskryminacji i jej
skutków które wpływają na życie kobiety jak i mężczyzn. Dyskryminacja ze względu na płeć jest to nierówne traktowanie kobiet lub
mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie
uzasadnione jest obiektywnymi przesłankami. Ujawnia się w sytuacji, w której kobiety dyskryminują inne kobiety, a mężczyźni dyskryminują innych mężczyzn.
Wyróżniamy dyskryminację bezpośrednią i pośrednią. Z dyskryminacją bezpośrednią ze względu na płeć mamy do czynienia,
kiedy kobieta lub mężczyzna jest traktowana/y mniej korzystnie ze
względu na swoją płeć niż jest, była lub byłaby traktowana inna
osoba, o odmiennej płci, w porównywalnej sytuacji. Dyskryminacja
pośrednia polega na tym, że na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania
występują lub mogłyby wystąpić dyskryminujące dysproporcje lub
szczególnie niekorzystna sytuacja dla kobiety lub mężczyzny ze
względu na przynależność do określonej płci, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze
względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. Przejawem
dyskryminacji ze względu na płeć jest utrwalanie stereotypów dotyczących społecznych i kulturowych wzorców zachowania mężczyzn i kobiet, opierających się na przekonaniu o niższości lub
wyższości jednej z płci. Przykładami dyskryminacji ze względu na
płeć są min.: stosowanie przemocy fizycznej względem kobiet, psychicznej, ekonomicznej, motywowane przekonaniem o niższości tej
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płci, ograniczenia rozwoju zawodowego, nieuzasadnione różnicowanie wynagrodzeń za pracę jednakowej wartości ze względu na
płeć, formułowanie ogłoszeń o pracę w sposób eliminujący jedną z
płci, stosowanie nazw zawodów i stanowisk wyłącznie w formie
żeńskiej lub męskiej mającej na celu dyskryminację jednej z płci,
utrwalanie stereotypowych wizerunków kobiet i mężczyzn w reklamach.
Summary
Discrimination based on gender
The aim of my paper is to present discrimination and its consequences that affect the lives of women and men. Discrimination
based on sex is unequal treatment of women or men because of
their affiliation to a particular gender, which is not justified by the
objective prerequisites. It reveals itself in a situation in which women discriminate against other women, and men discriminate against
other men. There are direct and indirect discrimination. With direct
discrimination on grounds of gender, we have to deal with, when a
man or woman is treated / y less favorably on grounds of sex, than
it is, has been or would be treated, with the opposite sex in a comparable situation. Indirect discrimination lies in the fact that as a
result of a seemingly neutral decision, applied criterion or undertaken action to occur or could occur discriminatory disparities or particularly unfavorable situation for a woman or a man because of
membership of a particular sex, unless that provision, criterion or
action is objectively justified due to the legitimate objective to be
achieved and the means of achieving that aim are appropriate and
necessary. A manifestation of discrimination based on sex is to
strengthen the stereotypes of social and cultural patterns of conduct
of men and women, based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes. Examples of discrimination on
grounds of sex are min.: the use of physical violence against women, psychological, economic, motivated by the belief in the inferiority of the sex, reduce professional development, unjustified differentiation of remuneration for work of equal value based on sex, formulation of job advertisements in a way that eliminates one of the
sex, the use of names of professions and only in the form of either
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female or male aimed at discrimination against one sex, fixing stereotyped images of women and men in advertising.
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Tomasz Słapczyński

Wolności obywatelskie według głównych założeń
Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Praca ma na celu przedstawienie roli, jaką partia republikańska, reprezentująca konserwatyzm i poglądy prawicowe odegrała
w historii, a także atuty i wady jakie posiada w stosunku do swojej
partii konkurencyjnej, Partii Demokratycznej.
Partia Republikańska, jest jedną z dwóch głównych partii politycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W XIX wieku
Partia Republikańska, przyczyniła się do całkowitego zniesienia niewolnictwa. W wieku XX i XXI, zaczęła być związana z ideą niskich
podatków i konserwatywnej polityki społecznej. W 1870 roku uzyskała ona skróconą nazwę GOP, powszechnie rozumianą jako "Grand
Old Party". Oficjalne logo partii to słoń, pochodzi z kreskówki Thomas Nasta z 1870 roku. Nazwa „Republikańska” została przyjęta w
1792 roku przez stronników Thomasa Jeffersona, który był zwolennikiem zdecentralizowanego rządu z ograniczonymi uprawnieniami.
Chociaż filozofia polityczna Jeffersona była zgodna z perspektywami
Partii Republikańskiej, jego frakcja, która wkrótce stała się znana jako
Partii Demokratyczno-Republikańska, ewoluowała od roku 1830 do
Partii Demokratycznej1.
Jak już wcześniej wspomniano korzeni Partii Republikańskiej
należy doszukiwać się w ruchu antyniewolniczym. Do 1850, kiedy
to przywódcy koalicji antyniewolniczej połączyli siły, aby przeciwstawić się panującemu niewolnictwu w stanach Kansas i Nebraska.
Na spotkaniu w Michigan w lipcu 1854, Jackson zainicjował tworzenie nowej partii. Na swojej pierwszej prezydenckiej konwencji w
1856, wezwał Kongres do zniesienia niewolnictwa na południowych terytoriach Stanów Zjednoczonych, co odzwierciedlało powszechny pogląd na uprzemysłowionej północy. W ciągu pierwszych czterech rządów, partia szybko usunęła partię Wigów, jako
1
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główną opozycję. W 1860 roku demokraci podzielili się w kwestii
niewolnictwa, frakcje północna i południowa partii nominowały
różnych kandydatów, Stephen A. Douglas i John C. Breckinridge,
odpowiednio. Kandydat Republikanów, Abraham Lincoln, był w
stanie zdobyć najwięcej głosów. W 18 północnych stanach zyskał 60
procent głosów wyborców, a 40 procent w wyborach powszechnych. W czasie objęcia stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Lincolna, siedem stanów południa odłączyło się od
Unii, kraj szybko pogrążył się w wojnie secesyjnej (1861-65).
W 1863 Lincoln podpisał tak zwaną Proklamację Emancypacji,
znosząc tym samym niewolnictwo w stanach skonfederowanych,
północnych. Proklamacja ustanawiała niewolników, ludźmi "zawsze wolnymi", zapraszano ich do przyłączenia się do sił zbrojnych
Unii. Zniesienie niewolnictwa ostatecznie nastąpiło w 1865 roku,
zostało formalnie zakorzenione w Konstytucji Stanów Zjednoczonych wraz z przyjęciem trzynastej poprawki. Ponieważ historyczna
rola odgrywana przez Lincoln i Partię Republikańską w zakresie
zniesienia niewolnictwa zaczęła być traktowane jako ich największe dziedzictwo, Partia Republikańska była czasem określana jako
partia Lincolna. Przedłużająca się agonia wojny domowej osłabiła
perspektywy Lincolna do reelekcji. W 1864 roku, aby poszerzyć
swoje poparcie, wybrał jako swojego zastępcę byłego kandydata na
prezydenta Andrew Johnsona, pro unijnego senatora z Tennessee.
Duet Lincoln-Johnson wygrał następne wybory, miażdżącą przewagą nad Demokratami- George McClellanem i Georgem Pendletonem. Po zabójstwie Lincolna pod koniec wojny, Johnson sprzyjał
umiarkowanemu programowi Lincolna. Chodziło przede wszystkim o odbudowę południa, w przeciwieństwie do bardziej represyjnych planów wspieranych przez członków Radykalnych Republikanów, nałożenia na południe sankcji. Piętnowany przez pewien
czas Johnson przez weta w kongresie, ostatecznie osiągnął zdecydowaną kontrolę nad nim w wyborach 1866. Chociaż w Senacie,
we wcześniejszym etapie, brakowało tylko jednego głosu do tego,
aby usunąć go ze stanowiska. Republikanom udało się zrealizować
swój program odbudowy, który całkowicie osłabił partię dawnej
Konfederacji. Na północy, wraz ze zwycięstwem, społeczeństwo
zaczęło się blisko identyfikować z Republikanami. Wierna partii
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była większości rolników, a ochrona interesów wielkiego biznesu
dała republikanom poparcie wpływowych kręgów przemysłu i
finansów. Wybory w 1860 roku zostały ocenione przez historyków
jako pierwsze z trzech "krytycznych" wyborów w Stanach Zjednoczonych. Po 1860 partie Demokratyczna i Republikańska stały się
głównymi partiami systemu dwupartyjnego. W wyborach federalnych od 1870 do 1890 roku, partie ostro ze sobą walczyły, nie uzyskując znacznej przewagi, z wyjątkiem południa, które stało się
solidnie Demokratyczne. Obie partie kontrolowały Kongres przez
praktycznie równe okresy czasu, choć demokraci sprawował przewodnictwo w Kongresie przez okres krótszy, tylko przez dwie kadencje (1885-89 i 1893-97), za pośrednictwem Grovera Clevelanda,
W drugich krytycznych wyborach w roku 1896, Republikanin wygrał prezydenturę i kontrolę w obu izbach Kongresu, a Partia Republikańska stała się partią większościową w zdecydowanej większości stanów nienależących do południa. Republikanin nominowany na prezydenta, William McKinley, był konserwatystą, który
nakładał wysokie cła na towary zagraniczne, a wartość pieniądza
wiązał z wartością złota. Demokraci zostali obarczeni kryzysem
gospodarczym, który rozpoczął się za prezydenta Clevelanda. Nominowano Williama Jenningsa Bryana, który zalecał niskie stopy
procentowe, powiązane z wartościami złota i srebra. Zamach na
prezydenta McKinleya w 1901 roku spowodował wystawienie do
prezydentury Theodore'a Roosevelta, lidera progresywnego skrzydła partii Republikańskiej. Roosevelt w przeciwieństwie do monopolistycznych praktyk biznesowych i wyzysku, przyjął bardziej
przychylną postawę wobec ochrony pracy i ochrony zasobów naturalnych. Został ponownie wybrany w 1904 roku. W następnych
wyborach Partia Republikańska była podzielona i prezydenturę
wygrał Wilson. Następnie konserwatywny polityk i zwolennik
wielkiego biznesu okazał się bardziej atrakcyjny dla wyborców niż
Wilson, zwolennik idealizmu i internacjonalizmu. Republikanie
łatwo wygrali wybory prezydenckie 1920, 1924 i 1928 roku. Prezydentem w roku 1929, po tak zwanym „wielkim krachu” na giełdzie
został Herbert Hoover, w dobie Wielkiego Kryzysu przyczynił się
do poważnych strat dla Republikanów, w dużej mierze ze względu
na niechęć do zwalczania skutków recesji, co do bezpośrednich in220

terwencji rządu w gospodarkę. Wybory w 1932 roku są uważane za
trzecie krytyczne wybory w USA. Republikanin, urzędujący prezydent Herbert Hoover, został pokonany przez demokratę Franklina
D. Roosevelta, a Republikanie zostali partią mniejszościową. Roosevelt sprawował swoją funkcję przez trzy kadencje, był jedynym
prezydentem sprawującym urząd przez więcej niż dwie kadencje.
Po śmierci Roosevelta w 1945 roku, na prezydenta wybrano Harry'ego S. Trumana. Wygrał on z Thomasem Deweyem, gubernatorem Nowego Jorku w 1948. Chociaż większość Republikanów w
1930 roku stanowczo sprzeciwiała się tak zwanej polityce New Deal, inicjowanej przez Roosevelta, programy socjalne do 1950 w dużej mierze były akceptowane, zwiększyła się przez to rola rządu
federalnego i uprawnienia regulacyjne. W 1952 roku Partia Republikańska nominowała na prezydenta naczelnego dowódcę Eisenhowera, który z łatwością pokonał demokratę Adlai E. Stevensona
w wyborach powszechnych.
Pomimo centrowych poglądów Eisenhowera, platforma Republikańska była zasadniczo konserwatywna, wzywając do silnego
antykomunistycznego stanowiska w sprawach zagranicznych,
zmniejszenia regulacji rządowych w gospodarce, niższych podatków dla bogatych i ograniczania federalnego ustawodawstwa dotyczącego praw obywatelskich. Partia zachowała tradycyjne
wsparcie zarówno dużego jak i małego biznesu, zyskała nowy elektorat klasy średniej, wraz ze wzrostem liczby przedmieść i być może najważniejsze, białych południowców, którzy byli niezadowoleni z polityki czołowych Demokratów, w tym prezydenta Trumana,
który wydał nakaz integracji rasowej w wojsku. Eisenhower został
wybrany ponownie w 1956 roku, a w 1960 roku wybrano Richarda
Nixona. W 1964 roku Republikanie toczyli wewnętrzne walki w
partii, co ostatecznie zaszkodziło im w wyborach. Konserwatyści
zapewnił sobie nominację senatora Barry M. Goldwatera. Do 1968
umiarkowana frakcja partii odzyskała kontrolę i ponownie nominowała Nixona, który ledwo wygrał głosowanie nad Hubertem H.
Humphreyem. Wielu południowych Demokratów porzuciło partię.
Co ważne, wybory 1964 i 1968 zasygnalizowały osłabienie Demokratycznego południa. W roku 1968, jedenaście południowych sta221

nów głosowało na Nixona i tylko jeden stan południowy na Humphreya2.
Nixon został ponownie wybrany w 1972 roku, w wyborach
stanowych i lokalnych nie udało się zdobyć większości w Kongresie. W następstwie afery Watergate, Nixon zrezygnował z urzędu
w sierpniu 1974 roku, a prezydentem został wiceprezydent Gerald
R. Ford. Stracił on następnie stanowisko na rzecz Jimmy'ego Cartera w 1976 roku. W 1980 roku wybory wygrał Ronald W. Reagan,
charyzmatyczny lider konserwatywnego skrzydła Partii Republikańskiej, pokonał Cartera i pomógł Republikanom odzyskać kontrolę nad Senatem, którą sprawowali do 1987 roku. Reagan wprowadził głębokie cięcia podatkowe i rozpoczął masowy rozwój amerykańskich sił zbrojnych. Jego osobista popularność i ożywienie
gospodarcze przyczyniły się do zwycięstwa. Następnie wybory
wygrał George Bush w roku 1988. Podczas kadencji Busha zimna
wojna dobiegła końca, po upadku komunizmu w Związku Radzieckim i europie wschodniej. W 1991 roku Bush zorganizował
koalicję na wojnę w Zatoce Perskiej. Kongres nadal był kontrolowany przez Demokratów, jednak i Bush stracił możliwość do reelekcji w 1992 roku, kosztem innego południowego demokraty Billa Clintona. Clinton został wybrany ponownie w 1996 roku, choć
Republikanie zachowali kontrolę nad parlamentem. Clinton przeprowadził reformy systemu opieki społecznej, zmniejszył deficyt
budżetowy, ale jego bezkompromisowy i konfrontacyjny styl doprowadził do impasu budżetowego w latach 1995-963.
W 2000 gubernator Teksasu George W. Bush, syn byłego prezydenta, został prezydentem z ramienia Republikanów, otrzymując
mniej o pół miliona głosów od demokraty Ala Gore’a, ale wygrywając większością głosów wyborców (271-266). Republikanie uzyskali także większość w obu izbach Kongresu, choć demokraci uzyskał skuteczną kontrolę w Senacie w 2001 roku, w następstwie decyzji republikańskiego senatora Jima Jeffordsa Vermonta. Gwałtowny wzrost popularności Busha nastąpił po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Republikanie odzyskali Senat i
2
3
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http://www.britannica.com/topic/Republican-Party; (08.04.2016)
Tamże.

Izbę Reprezentantów w roku 2002. W 2004 roku Bush został ponownie wybrany, a Republikanie utrzymali kontrolę w obu izbach
Kongresu. W 2006 roku Republikanie wypadli słabo, w znacznym
stopniu przez rosnący sprzeciw wobec wojny w Iraku, a Demokraci
odzyskali kontrolę zarówno w Izbie i Senacie. W wyborach 2008
roku nominowany Republikańskiej partii na prezydenta John McCain, został pokonany przez demokratę Baracka Obamę. Demokraci zwiększyły swoją większość w obu izbach Kongresu. W następnym roku Komitet Narodowy Republikański wybrał Michaela Steele’a jako pierwszego Afroamerykańskiego przewodniczącego.
Wybory, które powszechnie postrzegane były jako referendum w
sprawie programu polityki administracji prezydenta Obamy, zostały naznaczone lękiem nad gospodarką, szczególnie wysoką stopą
bezrobocia oraz wzrostem znaczenia tak zwanej „The Tea Party”
populistycznego ruchu, którego zwolennicy są na ogół przeciwnikami nadmiernego opodatkowania i wydatków rządowych. Tea
Party posiada kandydatów, z których korzystali Republikanie podczas prawyborów. W wyborach 2012 roku republikański nominowany na prezydenta Mitt Romney nie był w stanie zdetronizować
Obamy. Sytuacja w Kongresie pozostawała stosunkowo niezmieniona, a Republikanie zachowali dominującą pozycję w Izbie Reprezentantów4.
Partia Republikanów popiera dużą niezależność od władzy
rządu centralnego, w większości przypadków sprzeciwia się federalnym regulacjom tradycyjnych spraw państwowych i lokalnych,
takich jak regulacje dotyczące policji czy edukacji. Partia jest wysoce zdecentralizowana, obejmuje on szeroką gamę opinii w pewnych
kwestiach, choć jest ideologicznie bardziej ujednolicona na poziomie krajowym niż Partia Demokratyczna. Republikanie opowiadają
się za obniżaniem podatków jako sposobem na stymulowanie gospodarki i pogłębianiem indywidualnej wolności gospodarczej.
Mają tendencję do sprzeciwiania się nadmiernym regulacjom rządowym w gospodarce i programom socjalnym finansowanym
przez rząd, popierają działania i strategie mające na celu wzmocnienie praw pracowników. Wielu Republikanów, choć nie wszyscy,
4

Tamże i P. Zaremba, Historia Stanów Zjednoczonych. Warszawa, 1992,s. 140-157.
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opowiedziało się za większą regulacją niektórych przepisów takich
jak prawo do aborcji czy prawo do posiadania broni. Republikanie
są bardziej przewidywalni niż Demokraci, wspierają zajęcia z religii w szkołach publicznych i sprzeciwiają się prawnemu uznaniu
równych praw dla homoseksualistów. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, Partia Republikańska tradycyjnie wspiera silną obronę
narodową i agresywne prowadzenie interesów bezpieczeństwa
narodowego USA, nawet jeśli działa jednostronnie lub nawet w
opozycji do poglądów społeczności międzynarodowej. Zarówno
Partia Demokratyczna i Partia Republikańska formułują swoje programy na krajowych konwencjach politycznych, które odbywają się
przy okazji nominowania kandydatów na prezydenta. Konwencje
odbywają się latem każdego roku przed wyborami prezydenckimi.
Zgodnie z tradycją, partie organizują także inne konwencje. Krajowa Konwencja Republikanów gromadzi zazwyczaj około 2000 delegatów, którzy są wybierani zimą i wiosną. Ponad 40 stanów wybiera delegatów na konwencji Republikanów w wyborach podstawowych, podczas gdy kilka innych stanów wybiera delegatów poprzez kluby. Praktycznie wszystkie republikańskie wybory na delegatów odbywają się podług zasady "zwycięzca bierze wszystko”.
Kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów w stanie, reprezentuje
wszystkich innych kandydatów. W przeciwieństwie do demokratycznych prawyborów, którzy przydzielają delegatów na podstawie proporcji głosowania. W rezultacie, Republikanie mają tendencję do szybszego niż demokraci wybierania swoich kandydatów
delegatów i na prezydenta, często na długo przed konwencją już
wiadomo kto będzie delegatem, a na konwencji następuje tylko
potwierdzenie kandydatury. Poza wyborem kandydata na prezydenta i przyjęciem programu, krajowa konwencja formalnie wybiera komitet krajowy który zrządza partią. Republikański Komitet
Narodowy (RNC) składa się z około 150 liderów partii reprezentujących wszystkie stany i terytoria USA. Jej przewodniczącym jest
zazwyczaj kandydat na prezydenta partii, formalnie wybrany
przez komisję. Republikańscy członkowie Izby i Senatu organizują
się w konferencjach partyjnych, które wybierają swoich liderów.
Zgodnie z zdecentralizowanym charakterem partii, każda komórka
tworzy odrębne komitety do rozliczania i wydatkowania środków
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podczas kampanii wyborczych. Chociaż Republikanie w Kongresie
utrzymują bliskie i nieformalne relacje z RNC, są oni formalnie niezależni i nie podlega kontroli Komitetu5.
Obecnie jednym pretendentów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, o poglądach prawicowych, który uzyskał wielką popularność medialną jest Donald Tramp, jest bardzo prawdopodobne
iż będzie on kandydatem z ramienia partii Republikanów. Innym
pretendentem do kandydowania na prezydenta z ramienia tej partii jest Ted Cruze, Wybór kandydata którego poprze partia odbędzie się na konwencji wyborczej republikanów, latem 2016. Natomiast prawybory które odbyły się na początku roku 2016 w czterech stanach, dały zdecydowane zwycięstwo kandydatowi Trumpowi w trzech z nich, w Missisipi, Michigan i na Hawajach. Jego
mowa a także konferencja prasowa, która nastąpiła po ogłoszeniu
wyników prawyborów, były bardzo emocjonalne, nawet jak na dosyć szalone standardy prowadzenia kampanii przez tego kandydata. Donald Trump zachwalał swoje produkty, takie jak woda mineralna marki Trump, wino marki Trump i steki marki Trump. Była
to riposta dla krytyków z partii, przede wszystkim Mitta Romneya,
który bez pardonu zaatakował Trumpa. Nazwał go hochsztaplerem, którego prezydentura byłaby zagrożeniem dla Ameryki.
Romney próbował przekonać, że Trump jako przedsiębiorca i miliarder nie jest wybitnym biznesmenem i wyliczał jego porażki biznesowe, produkty, które się nie sprzedały. Między innymi wódkę
czy linie lotnicze. Demokraci walcząc z popularnością Trumpa
prowadzą akcję w internecie: #NeverTrump. Senator Marco Rubio,
kontrkandydat Trumpa który być może będzie startował z ramienia Demokratów, w prawyborach w Michigan dostał 9 proc., w
Missisipi 5 proc., a na Hawajach 13 proc. Natomiast Trump dostał
w tych stanach odpowiednio 37, 47 i 42 procent głosów, jednak to
nie przesądza o ostatecznym wyników wyborów. O stanowisko
prezydenta stanów Zjednoczonych Ameryki, ma zamiar biegać się
także Hilary Clinton, żona byłego prezydenta z ramienia Demokratów, Billa Clintona. Missisipi leży na konserwatywnym, protestanckim, biednym Południu. Michigan, na uprzemysłowionej, ze5
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świecczonej północy. Hawaje są najbardziej etnicznie zróżnicowanym stanem USA, osiedla się tam wiele niespokojnych lub artystycznych osobowości, które porzucają kontynentalną Amerykę,
żeby zacząć nowe życie na wyspach Pacyfiku. Republikanin zapowiada deportację 11 mln nielegalnych imigrantów, budowę muru
na granicy z Meksykiem, zamknięcie granic dla muzułmanów,
podważanie umów o wolnym handlu z innymi krajami, według
wielu komentatorów te hasła trafiają do wielu wyborców i przeważającej ilości odłamów republikańskich wyborców. Jako konserwatysta jest postacią dosyć oryginalną, ponieważ rozwodził się dwa
razy, a z jego obecną żoną dzieli go poważna różnica wieku. W
przeszłości popierał prawo kobiet do aborcji, był zwolennikiem
ślubów par homoseksualnych, nie podkreśla wierności konstytucji,
tak często jak robi to jego partyjny rywal, także konserwatysta, Ted
Cruz. W pierwszej debacie kandydatów w telewizji Fox News, latem 2015 roku, głównym tematem dyskusji była nielegalna imigracja i mur na granicy z Meksykiem, tematy zainicjowane niejako
przez Trumpa. Problem z nielegalną imigracją i bezrobociem są
problemami, które na chwilę obecną najbardziej doskwierają wielu
amerykanom. Trump podchwycił te tematy i zrobił z nich swój flagowy sztandar wyborczy, pomijając w swojej retoryce tradycyjne
wartości konserwatywne i republikańskie. Jednak nawet w samej
partii Republikańskiej Trump ma wielu zagorzałych wrogów, którym nie podoba się jego retoryka i sposób bycia, uważają go za
osobę kontrowersyjną. Kandydat podkreśla, iż Stany Zjednoczone
mają teraz o wiele poważniejsze problemy, niż aborcja, śluby homoseksualistów czy walka z narkomanią. Podkreśla, iż najważniejsze, to aby zrobić porządek z gospodarką, opanować falę nielegalnej imigracji, powstrzymać radykalny islam, bo inaczej „Ameryka
przestanie być Ameryką”6.
Tradycyjne prawicowe wartości dają pewne poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, co jest przez wielu wyborców pożądane.
Ważne, aby partie polityczne oferowały programy, które najcelniej
trafiają w oczekiwania wyborców. To daje im szanse na mandat do
http://wyborcza.pl/1,75477,19743526,dlaczego-prawica-w-usa-pokochalatrumpa.html#ixzz457wPIqmd; (08.04.2016)
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sprawowania rządów i wprowadzania reform, których oczekują
wyborcy. W Stanach Zjednoczonych Ameryki na chwalę obecną
można zaobserwować wśród dużej cześci wyborów potrzebę
zmian w wielu aspektach życia, co skutkuje tym, iż większym poparciem sondażowym darzą kandydatów republikańskich, a mniejszym, demokratycznych, którzy obecnie posiadają władzę w kraju.
Prezydentem jest Barack Obama, demokrata sprawujący swoją
władze już drugą kadencję. Prowadzi on politykę, polegającą na
poszanowaniu i tolerancji odmiennych Religi, poszanowaniu praw
każdego człowieka, politykę pro imigracyjną i socjalną. Pewnej części społeczeństwa ten model sprawowania władzy się nie podoba.
Jaką drogę rządów wybiorą obywatele Amerykańscy, to zależy w
dużej mierze od wyniku wyborów prezydenckich w tym kraju.
Streszczenie:
Referat ma na celu przedstawienie roli, jaką partia republikańska, reprezentująca konserwatyzm i poglądy prawicowe odegrała w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Partia Republikańska jest konserwatywną, amerykańską partią polityczną założoną w 1854 roku, potocznie zwana Grand Old Party. Jest jedną z
dwóch głównych sił politycznych w USA, obok Partii Demokratycznej. Współcześni przedstawiciele partii to konserwatyści w
kwestiach społecznych i ekonomicznych, są zwolennikami minimalnej ingerenci rządu centralnego w gospodarkę państwa, poglądy gospodarcze są zbieżne z poglądami neoliberalistów. Według
Republikanów Konstytucja powinna zostać zachowana, doceniana
i godnie honorowana. Podkreślają, iż to gospodarka całego kraju
powinna się rozwijać, dzięki temu, że obywatele tak ciężko pracują,
a wydatki władzy w Waszyngtonie powinny być minimalne. Są
zwolennikami zrównoważonego budżetu i chcą wprowadzenia w
związku z tym poprawki w Konstytucji, aby rząd nie zadłużał
przyszłych pokoleń. Są za odbiurokratyzowaniem służby zdrowia.
Głoszą obowiązek darzenia szacunkiem weteranów wojennych,
zapewniając im przywileje za to, że poświęcali się dla kraju. Popierają to, aby Ameryka rozwijała swoje możliwości militarne, rozwijała gospodarkę, niezależność energetyczną i bezpieczne granice.
Każde dziecko powinno mieć równe szanse, aby uzyskać wszelką
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edukację. Najlepszym programem do walki z ubóstwem jest silna
rodzina i dobra praca, celem powinno być zapewnienie ludziom
godziwej pracy. Cenią tradycje rodziny, życia, wolności religijnej i
ciężkiej pracy. Niezależności energetyczna poprzez zachęcanie do
inwestycji w energetykę krajową, obniżanie podatków i tworzenie
miejsc pracy. Potrzeba systemu imigracyjnego, który zabezpiecza
granice, podtrzymuje prawo, i zwiększa konkurencyjność gospodarki. Głównym faktem dzięki któremu partia powstała, była walka o zniesienie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Praktycznie od czasu powstania, partia pozostaje jedną z dwóch głównych
organizacji politycznych w USA. Według badań z Partią Republikańską utożsamiało się od 25 do 34 procent amerykanów w latach
1988-2013.
Słowa kluczowe: Stany Zjednoczone Ameryki, Partia Republikańska, konstytucja, prawica, konserwatyzm, partie polityczne,
rząd, polityka, politologia, gospodarka amerykańska, ekonomia,
ruchy neoliberalne.
Summary:
Republican Party as a representative of the right wing in the United
States of America
The paper aims to present the role the Republican Party,
representing the conservative and right-wing views has played in
the history of the United States of America. The Republican Party is
a conservative American political party founded in 1854, commonly known as the Grand Old Party. It is one of two major political
forces in the United States, next to the Democratic Party. Modern
representatives of the party is conservative on social and economic
issues, are in favour of minimum influence by central government
in the state economy, the economic views are consistent with the
views of liberals. The main fact by which the party was founded,
was a struggle for the abolition of slavery in the United States. Practically since its inception, the party remains one of the two main
political organizations in the United States. According to the Republicans, Constitution should be respected, appreciated and honoured with dignity. They emphasize that the economy of the
whole country should grow due to the fact that citizens are work228

ing so hard. They are supporters of a balanced budget and they
want to introduce in connection with the amendments to the Constitution, the government is not to debt for future generations. They
are for reducing bureaucracy in health care. They preach a duty to
lead the respected veterans, providing them with privileges for being sacrificed for the country. Support to America to develop its
military capabilities, developing the economy, energy independence and secure borders. Every child should have an equal chance
to get a good education. The best program to fight against poverty
is a strong family and a good job, the aim should be to ensure that
people have decent work. They value the traditions of the family,
life, religious freedom and hard work. Energy independence by
encouraging investment in domestic energy, tax cuts and job creation. The need immigration system that protects the borders,
upholds the law, and increase the competitiveness of the economy.
According to research, support for the Republican Party was given
between 25 to 34 percent of Americans in the years 1988-2013.
Keywords: United States of America, the Republican Party,
constitution, the right wing, conservatism, political parties, government, politics, political science, the American economy, economics, neo-liberal movements.
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Adrianna Tymieniecka

Prawa więźniów − zagadnienia wybrane
Wprowadzenie
Pojęcie praw więźniów jest kategorią bardzo szeroką. Nawiązuje bowiem nie tylko do organizacji i zasad funkcjonowania zakładów penitencjarnych, ale również do wszystkiego, co dotyczy
więźniów w trakcie osadzenia, jak również po opuszczeniu zakładu karnego. Więźniom przysługuje wiele uprawnień, takich chociażby jak prawo do utrzymania więzi rodzinnych, prawo do
kształcenia, do wolności wyznaniowej, czy prawo składania skarg i
wniosków. W niniejszym opracowaniu poruszone zostanie zagadnienie uprawnień, jakie przysługują osobom osadzonym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wskazany zostanie ponadto rys
historyczny kształtowania się uprawnień osób pozbawionych wolności w czasach starożytnych oraz kwestie wynikające ze standardów Rady Europy w przedmiotowym zakresie. W ramach końcowej konkluzji podjęta zostanie ocena zabezpieczenia i respektowania praw więźniów.
1. Kształtowanie praw więźniów w czasach starożytnych –
rys historyczny
O pojęciu praw osób osadzonych możemy mówić dopiero od
pierwszych przejawów myśli penitencjarnej, które datują się na XVI
wiek. Mimo, że funkcjonowanie i rola miejsc pozbawienia wolności
wydaje się usankcjonowana w kulturze, to podbudowa teoretyczna
tych jednostek pozostaje nieznana. Niewątpliwie, istotne znaczenie w
ujęciu praw więźniów odgrywa ich rozwój w kontekście historycznym, należy bowiem zauważyć, że na przestrzeni wieków dokonała
się znacząca ewolucja przedmiotowych zagadnień1.

1
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J. Śliwowski, Prawo i polityka penitencjarna, Warszawa 1982 r., s. 33.

2. Prawa osób osadzonych w czasach Starożytnego Egiptu
Cywilizacja starożytnego Egiptu uznawana jest za jedną z
najbardziej rozwiniętych z okresu antycznego. Poza kulturą, na
wysokim poziomie stała również nauka. Budowle, system
polityczny, rolnictwo oraz system wierzeń do dziś wprawiają w
zachwyt2. Źródłami poznania egipskiego prawa są przede
wszystkim relacje greckich historyków. Szczególnie zasłużeni są tu
Herodot, który dolinie Nilu poświęcił sporą część swoich
„Dziejów” oraz Diodor. Dostępna naszym czasom jest również
Kronika Demotyczna, będąca zbiorem prawa opracowanym na
potrzeby Dariusza I − króla Persji. Z punktu widzenia niniejszego
opracowania szczególną rolę odgrywa także edykt Horemheba3.
Był to akt prawny, określający wytyczne z zakresu prawa karnego,
datowany na XIII wiek p.n.e. Pośrednio o zwyczajach prawnych
mówią nam także inskrypcje hieroglificzne oraz malowidła na
ścianach świątyń i grobowców. Cały system karny, co
charakterystyczne dla Starożytnego Wschodu, bazuje na karach
talionu, mutylacyjnych i odzwierciedlaniu boskiej sprawiedliwości
(por. łacińskie ius). Funkcjonowało wówczas kilka rodzajów
przestępstw. Rozróżniano zabójstwo zwykłe i kwalifikowane
(zamach stanu, zabicie ciężarnej). Poza powszechną kradzieżą,
wymienić można także krzywoprzysięstwo, fałszerstwo, dezercję
czy masowe rabunki grobów.
Co ciekawe, nie czyniono wówczas rozróżnienia między
postępowaniem administracyjnym a sądowniczym. Urzędnicy w
swoich okręgach obsługiwali zarówno petentów, jak i rozstrzygali
spory. Najwyższą władzę sądowniczą sprawował Faraon4.
Rozstrzygał on najważniejsze sprawy, najcięższe przestępstwa.
Składy wieloosobowe orzekały tylko w trybie sądu wyższego.
Procesy, co do zasady, toczyły się pisemnie, strony wymieniały się
pismami procesowymi. Sędziowie dokonywali porównania pism

2

http://www.histurion.pl/historia/starozytnosc/egipt/poczatki_cywilizacji_star
ozytnego_egiptu.html(dostęp 18.05.2016 r.).
2 A. Tshirschnitz, Dzieje ludów biblijnych,Warszawa1987, s. 149-150.
4 W. Masewicz, Siedem spotkań z prawem, Lublin 1984, s. 51.
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procesowych obu stron i na tej podstawie ferowali wyrok.
Niedopuszczalne było zastępstwo procesowe.
Pierwsze wzmianki o więzieniu zostały odkryte w piśmie
klinowym. Powstały ze skrzyżowania słów „dom” i „ciemność”.
Brakuje jednak materiałów mogących nakreślić charakter tej
instytucji sprzed 4000 tysięcy lat5. Niejasny jest związek
starożytnych egipskich piramid z jej rozwojem. Poza faktem
stworzenia przez Egipcjan podwalin więziennictwa − wiemy
niewiele. Istnieje wprawdzie sztuka6 obrazująca sceny pojmania,
jednak są one dość enigmatyczne. Uzasadnionym wydaje się być
jednak twierdzenie, że rozwój więziennictwa pozostawał
nierozerwalnie związany z działalnością militarną państwa oraz
niewolnictwem.
Kolejnym źródłem, nieco dokładniej ukazującym instytucję
więzienia oraz traktowanie osadzonych w tamtych czasach, jest
biblijna opowieść o żydowskim niewolniku Józefie, który został
sprzedany przez braci Egipcjanom. Żona właściciela, oskarżywszy
go o gwałt, doprowadziła do jego osadzenia. Miejscem jego
odosobnienia był spichlerz, więc prawdopodobnie musiał
pracować. Pojawia się też wzmianka o wątpliwości co do jego winy
– w innym przypadku zostałby skazany na karę śmieci. Nie jest to
historia potwierdzona przez archeologów, jednak bibliści twierdzą,
że miała miejsce między 2650 a 1600 rokiem p.n.e. Jest to
najsłynniejsza w historii relacja z uwięzienia odnosząca się do
tamtej epoki7. Wzmianka o umieszczeniu człowieka w miejscu,
gdzie nie miał możliwości kontaktu z otoczeniem, pojawia się w
Biblii jeszcze kilkakrotnie.
Do tego okresu w historii, więźniowie z zasady nie posiadali
wielu praw. Częste były głodzenia, wyszukane tortury czy praca w
ciężkich warunkach. Nie zawsze wymagany był również
S. Christianson, Więzienia świata. Spojrzenie na najsłynniejsze zakłady
penitencjarne, Warszawa 2006, s. 13-14.
6„Skrępowani jeńcy”, płaskorzeźba z Medinet Habu − dzisiejszy Luksor, datowana
na lata 1184-1153 - https://encyklopediasztuki.wordpress.com/category/1/page/6/
(dostęp 18.05.2016 r.).
7 https://prezi.com/chzezothgw92/historia-narodu-zydowskiego/ (dostęp
18.05.2016 r.).
5
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sprawiedliwy proces, zwłaszcza w ustrojach o charakterze
despotycznym. Jednym z nielicznych przywilejów, o których
traktują źródła,była amnestia. Kamień z Rossety, datowany na ok.
196 rok p.n.e. mówi o przywileju ogłoszonym przez Ptolemeusza V
Epifanesa „(…)tych, którzy przebywali w więzieniu i na których
oskarżenie ciążyło przez długi czas, uwolnił od zarzutów jakie im
stawiano(…)”. Więźniów niższych warstw społecznych czekały
tortury i rychła egzekucja, jeńców wojennych – roboty publiczne.
3. Prawa skazanych w antycznej Grecji
Przed opisem kultury prawnej i praw więźniów Starożytnej
Grecji warto zaznaczyć, że niewolnictwo − jeden z filarów
ówczesnych
cywilizacji
(niewolnicy
stanowili
15-50%
społeczeństwa), traktowane było jako ograniczenie wolności
osobistej i wiązało się niejako z izolacją od społeczeństwa.
Niewolnik miał tu jednak lepszą sytuację prawną niż w Rzymie.
Wraz z rozwojem greckiej filozofii do głosu po raz pierwszy
doszły prawa człowieka. Popularna stawała się koncepcja
sprawiedliwego ustroju8, gdzie prawa obywatela ograniczane były
tylko przez prawo, nie zaś przez konkretne osoby, urzędy. System
prawny utożsamiany jako zbiór norm swobodnie regulowanych
przez wspólnotę – w opozycji do zwyczaju – był ewenementem na
miarę tamtych czasów.
Dla historii znamiennym greckim więźniem był Sokrates. Na
podstawie „Obrony Sokratesa” zawartej w „Dialogach” Platona
możemy pokrótce nakreślić stopień rozwoju karnego prawa
greckiego. Skarga złożona wobec Sokratesa brzmiała: „Oto
zaskarżył pod przysięgą Meletos, syn Meletosa z Pittos, Sokratesa,
syna Sofroniska z Alopeków: Zbrodnię popełnia Sokrates, bogów,
których państwo uznaje, nie uznając, inne zaś nowe duchy
wprowadzając; zbrodnię też popełnia, psując młodzież”9. W
zgodzie z ateńskim zwyczajem, skarżący zaproponowali również
karę śmierci. Platon dokładnie opisał prawa przysługujące
P. Świercz, Jedność wielości: świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orfickopitagorejskiego, Katowice 2008, s. 253.
9 Platon, Obrona Sokratesa, Kriton, Uczta, tłum. Wł. Witwicki, Warszawa 2008, s. 16.
8
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oskarżonemu. Stawał on przed heliają – sądem przysięgłych
złożonym z pięciuset, losowo wybranych obywateli10.
Pierwszeństwo głosu mieli oskarżyciele, następnie odpowiadał
oskarżony. Po tych przemówieniach odbywało się tajne głosowanie
nad winą oskarżonego – rozstrzygająca była większość absolutna.
Jeśli jednak przynajmniej co piąty sędzia nie przyznał racji
skarżącemu, musiał on zapłacić grzywnę. Ostatecznie Sokratesa
uznano winnym. Miał on do wyboru więzienie lub śmierć. Trzecią
opcją była ucieczka z więzienia przygotowana przez jego uczniów,
na którą jednak filozof się nie zgodził –trwa spór czy z racji
poglądów, czy koszmarnych dla filozofa warunków życia na
uchodźstwie.
4. Uprawnienia więźniów w realiach Starożytnego Rzymu
Cywilizacja Starożytnego Rzymu, poza podbiciem całego
świata antycznego i stworzeniu znakomitej infrastruktury,
pozostawiła w spadku niezwykle rozwiniętą kulturę prawną,
która, recypowana, funkcjonuje do dziś – długo po upadku
cywilizacji. Mimo, iż prawo karne nie wpłynęło tak znacząco, jak
cywilne, na kształtowanie się prawa kontynentalnego, to możemy
odnaleźć wiele tamtych rozwiązań i instytucji we współczesnych
systemach prawnych.
Rzymska jurysprudencja dokonała podziału na czyny
niedozwolone, przestępstwa prawa publicznego i prawa
prywatnego11. W początkowym okresie republiki, wymierzania
kar, tak samo jak w Egipcie, dokonywał urzędnik. Dopiero później
wykształcił się sformalizowany proces karny.
Podobnie jak w innych państwach starożytnych, więzienie
traktowano raczej jako tymczasowy areszt. Wybitny klasyczny
prawnik Ulpian twierdził, że „więzienie powinno być wykorzystywane do nakładania aresztu na ludzi, nie zaś do karania ich”12.
Karę dożywocia traktowano jako zbyt surową. Rzymianie wpro10 J. Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Lockea,
Kraków 2012, s. 51.
11 W. Wołodkiewicz, Europa i prawo rzymskie, Warszawa 2009, s. 485-486.
12 S. Christianson, op. cit., s. 25.
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wadzili prawne regulacje traktowania osadzonych. Cesarz Konstantyn wydał dekret, który stanowił, że osadzeni krępowani bylipoprzez łańcuchy, nie zaś w sztywne kajdany, które raniły ciało.
Miało to ograniczyć tortury, a jednocześnie nie pozwalać na
ucieczkę. Nakazał też, aby miejsca odosobnienia były wystarczająco
oświetlone13.
5. Prawa osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych
Polsce w czasach współczesnych
Należy zauważyć, że obecnie zakres uprawnień przysługujących więźniom w państwach, o rozwiniętej kulturze prawnej, do
której recypowano zasady humanitaryzmu, został znacząco rozszerzony. W Polsce o prawach osób osadzonych traktuje m.in. art. 102
Kodeksu karnego wykonawczego14, zgodnie z którym skazany ma
prawo w szczególności do:
1) odpowiedniego ze względu na zachowanie zdrowia wyżywienia, odzieży, warunków bytowych, pomieszczeń oraz świadczeń zdrowotnych i odpowiednich warunków higieny,
2) utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi,
3) korzystania z wolności religijnej,
4) otrzymywania związanego z zatrudnieniem wynagrodzenia oraz do ubezpieczenia społecznego w zakresie przewidzianym
w odrębnych przepisach, a także pomocy w uzyskiwaniu świadczeń inwalidzkich,
5) kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej, a za zgodą dyrektora zakładu karnego do wytwarzania
i zbywania wykonanych przedmiotów,
6) korzystania z urządzeń i zajęć kulturalno-oświatowych i
sportowych, radia, telewizji, książek i prasy,
7) komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem, właściwym kuratorem sądowym oraz wybranym przez siebie przedstawicielem,

E. Dąbrowski, Prolegomena do Nowego Testamentu, Poznań 1960, s. 373.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 r.,
nr. 90, poz. 557, z późn. zm.).
13

14
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9) zapoznawania się z opiniami, sporządzonymi przez administrację zakładu karnego, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec niego decyzji,
10) składania wniosków, skarg i próśb organowi właściwemu
do ich rozpatrzenia oraz przedstawiania ich, w nieobecności innych
osób, administracji zakładu karnego, kierownikom jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, sędziemu penitencjarnemu, prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich,
11) prowadzenia korespondencji z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, organami
samorządu terytorialnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
Rzecznikiem Praw Dziecka oraz organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka.
Należy zauważyć, że powinność stosowania przez Polskę
norm wynikających z przynależności do Unii Europejskiej dodatkowo wzmacnia gwarancje przyznane osobom skazanym na karę
pozbawienia wolności15. Dominujące znaczenie dla omawianej
problematyki mają akty prawne wydawane przez Radę Europy –
międzynarodową organizację rządową o doniosłych kompetencjach. Działalność Rady Europy skupia się m.in. na problematyce
praw człowieka, dziedzictwa europejskiej nauki oraz sprawach
społecznych.
Wszystkie zawierane pod auspicjami Rady Europy dokumenty mają charakter traktatów międzynarodowych. Nazywane są
konwencjami. Publikowane są w Council of Europe Treaty Series. Mają na celu harmonizację porządków prawnych państw europejskich, a także innych zainteresowanych stron.
6. Europejskie Reguły Więzienne
Państwa Rady Europy, po jednomyślnym uznaniu, że osiągnęły już poziom, który w zakresie traktowania więźniów wyznaczały

M. Płatek, Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r., „Państwo i Prawo” 2008,
nr. 2, s. 3.
15
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tzw. Reguły Mandeli16 uświadomiły sobie, iż w ich własnym interesie leży stworzenie nowych regulacji w zakresie izolacji więźniów.
Jako że w obszarze funkcjonowania państw europejskich dostrzegano ważną rolę międzynarodowych regulacji tak w praktyce, jak i w
filozofii wykonywania kary, postanowiono opracować system, który
w należyty sposób oddawałby poziom rozwoju praw człowieka w
państwach członkowskich Rady Europy. Te właśnie zmiany w
świadomości przywódców państw Europy Zachodniej spowodowały uchwalenie przez Komitet Ministrów Rady Europy w 1987 roku,
podczas 404 posiedzenia Delegatów Ministrów, zalecenia R(87)3 dla
Państw Członkowskich. W aneksie do tego zalecenia ustanowiono
Europejskie Reguły Więzienne (dalej: ERW)17.
Należy podkreślić, że potrzeba stworzenia coraz bardziej precyzyjnych i konkretnych reguł wynikała z sytuacji społecznej po II
wojnie światowej. W Europie nastąpiła zmiana świadomości postrzegania tradycyjnych form przestępczości. Wynikała ona poniekąd z aspiracji społeczeństwa do rozwoju praw więźniów, a tym
samym praw człowieka. Z tych samych powodów w krajach skandynawskich podjęto się reform więziennictwa i opracowano nowoczesnych metod resocjalizacji.
Postanowienia ERW składają się ze stu reguł, podzielonych na
pięć części. Część pierwsza określa te zasady, które zostały pominięte w Regułach Minimalnych ONZ18. Istnieją one jako deklaracja
programowa, stanowiąc podstawę do interpretacji pozostałych reguł, gdyż najtrafniej opisują ideę, jaka przyświecała twórcom dokumentu. Fundamentalną rolę pełni sześć pierwszych zasad. Wyrażono w nich filozoficzne przekonanie, że cały dokument stworzony został zgodnie z zasadami humanitaryzmu. W Memorandum do ERW, podkreślono przy tym, że nie mogą istnieć żadne
środki pośrednie, kompromisy, ani odstępstwa od tych reguł. Pohttps://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Reguly_Mandeli.pdf (dostęp
18.05.2016 r.).
17 E. Dawidziuk, Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce
na tle standardów międzynarodowych, Warszawa 2013 r., monografia dostępna w
wersji elektronicznej w SIP Lex (dostęp 18.05.2016 r.).
18 L. Stodolska, Międzynarodowe standardy postępowania z więźniami oraz ochrona
prawna osadzonych, [w:] Zagadnienia penitencjarne, mat. COSSW w Kaliszu, skrypt, s. 16.
16
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wyższe uregulowania stanowią dobry mechanizm zabezpieczający
więźniów przed traktowaniem w inny sposób, niż zakładali twórcy
dokumentu19.
Treści, o których mowa w pierwszych sześciu zasadach części
pierwszej należy omówić szerzej, gdyż jak wspomniano, stanowią
podstawę interpretacji całego dokumentu. Mówią o wykonywaniu
kary w warunkach godnych, zgodnych z założeniami ERW. „Pozbawienie wolności wykonuje się w takich warunkach materialnych i moralnych, które zapewniają poszanowanie dla godności
ludzkiej oraz pozostają w zgodzie z niniejszymi regułami”20 (Reguła 1). „Wszystkie przepisy powinny być bezwzględnie stosowane
bez dyskryminacji więźniów na jakiekolwiek „grupy moralne”
(Reguła 2). W myśl nowoczesnych prądów resocjalizacji, ERW zakładają „utrzymanie stanu ich zdrowia oraz szacunku dla siebie, a
także - o ile pozwala na to długość kary, rozwijanie u nich poczucia
odpowiedzialności i wspieranie takich postaw i umiejętności, które
pomogą im w powrocie do społeczeństwa z najlepszymi szansami
prowadzenia po zwolnieniu życia zgodnego z prawem i dającego
środki utrzymania” (Reguła 3). Jest to główne założenie ideologiczne sensu wykonywania kary pozbawienia wolności. Reguła 4 mówi
o właściwym funkcjonowaniu jednostek penitencjarnych oraz o
przewidzianych w nich kontrolach. Reguła 6.1. mówi o udostępnieniu ERW więźniom w ich oficjalnym języku tak bardzo, jak tylko to rozsądne i możliwe do zrealizowania. Należy zauważyć, że
taki sposób zapisu uprawnienia stwarza podstawę do odmówienia
osadzonemu wglądu do jego praw podstawowych w tym zakresie.
Trzeba podkreślić, że Reguły Minimalne ONZ dążą do wykonywania kary w oparciu o poszanowanie godności ludzkiej, natomiast ERW, stawiają to założenie jako warunek konieczny. Podczas
izolacji osadzonego, uwzględniając nierówności zachodzące na linii
służby penitencjarne – więźniowie, Rada Europy zauważa, że poszanowanie godności człowieka jest warunkiem podstawowym
funkcjonowania takiej relacji. Jak zaznaczyła prof. Magdalena ŚroM. Płatek, Europejskie Reguły Więzienne a polskie prawo i praktyka penitencjarna, „Studia Iuridica” XXXIV/1997, s. 172-173.
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da: „Godność to pojęcie −fundament przysługujących człowiekowi
praw. Godność ludzka zmusza do traktowania wszystkich, w każdych okolicznościach w pewien szczególny, ograniczający dowolność sposób i to nie dlatego, że z jakichś względów na takie traktowanie zasługują, lecz po prostu dlatego, że są ludźmi”21. Biorąc
pod uwagę różnicę w pojmowaniu godności, dr Monika Płatek,
specjalista w zakresie praw więźniów, stwierdziła, że: „Już na
wstępie ERW zapewniają poszanowanie godności więźnia, co
sprawia, że pomimo posługiwania się w znacznej części ERW słowami, zwrotami i regułami zawartymi również w RM mamy do
czynienia z zupełnie odmiennym jakościowo dokumentem. Zasadniczego znaczenia nabierają postanowienia ERW dotyczące ochrony integralności oraz autonomii jednostki, w kontekście wykonywania kary pozbawiania wolności. Z tego wynikają dalsze różnice
między RM a ERW”22.
7. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
Strasburgu
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jest jednostką działającą na podstawie i w oparciu o Europejską Konwencję Praw Człowieka23. Został powołany w 1959 roku. Jest europejskim organem sądownictwa międzynarodowego. Jednak dopiero
w 1998 stał się jedynym, pełnowymiarowym organem EKPW. Przejął kompetencje Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz Trybunału Praw Człowieka. Inaczej niż sądzi większość, Trybunał nie jest
organem Rady Europy. Trybunał został utworzony na mocy konwencji i orzeka w kwestii praw człowieka w niej zapisanych. Ten
dokument określa również jego kompetencje oraz schemat funkcjonowania24.

M. Środa, Idea godności, „Palestra” 1994, nr 7-8, s. 156-158.
M. Płatek,Europejskie Reguły Więzienne a polskie prawo…, s. 178.
23
https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-prawczlowieka/tekst-europejskiej-konwencji-praw-czlowieka-i-podstawowychwolnosci-wraz-z-protokolami-dodatkowymi/ (dostęp 18.05.2016 r.).
24 J. Hołda, Z. Hołda, B. Żórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2012,
s. 64-65.
21

22
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Art. 21 ust. 1 Konwencji charakteryzuje sędziów orzekających
w Trybunale: „powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji”. Twórcom dokumentu zależało na bardzo wysokim poziomie orzecznictwa. Sędziów rekrutuje się po jednym z każdego
państwa −strony konwencji. Nie mają możliwości reelekcji a po
przekroczeniu wieku 70 lat ich kadencja upływa. Nie ma innej
możliwości odwołania sędziego z urzędu, poza dwoma trzecimi
głosów pozostałych. Sędziowie nie reprezentują stanowiska państwa, z którego pochodzą. Orzekają we własnym imieniu25.Do
przygotowania konkretnej sprawy pod obrady wyznaczony jest
sędzia −sprawozdawca. Natomiast z urzędu w składzie zasiada
sędzia z kraju, wobec którego toczy się postępowanie.
Trybunał nie jest instytucją odwoławczą, uzupełniającą systemy sądowe państw członkowskich. Nie może dokonać uchylania
czy kasacji wyroku. Skarga do Europejskiego Trybunału musi być
oparta o zarzut naruszenia praw człowieka i to tylko w stosunku
do władz publicznych. Nie może zajmować się tymi skargami, które zostały wniesione przeciwko przedsiębiorstwom, spółkom, osobom prywatnym. Naruszenie praw musi zachodzić bezpośrednio i
osobiście. Nie oznacza to, że strona składająca skargę nie może
mieć pełnomocnika. Nie musi być również osobą fizyczną, może to
być osoba prawna. Skarga powinna zawierać:
1. krótkie przedstawienie sprawy (streszczenie faktów i
zarzuty);
2. określenie, które z wolności i praw zostały naruszone;
3. informacje o wykorzystywanych środkach prawnych;
4. zestawienie wydanych decyzji z krótką informacją o ich
treści, dacie wydania i organie, który je podjął.
5. podpis skarżącego, ewentualnie jego przedstawiciela26.
25 P. Sarnecki, Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Warszawa
2007, s. 56-57.
26 H. Bajorek-Ziaja, Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz
Skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2008, monografia dostępna w formie elektronicznej w SIP Lex (dostęp 18.05.2016 r).

240

Nie jest konieczne, aby skargę sporządzał prawnik. Nie pobiera się również żadnych opłat. Wymogiem jest zachowanie sześciomiesięcznego terminu daty jej złożenia. Kancelaria Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka odeśle formularz oraz może poprosić o
uzupełnienie skargi. Początkowe etapy postępowania toczą się korespondencyjnie. Jak wynika z analizy bogatego orzecznictwa Trybunału, wiele rozpatrywanych skarg pochodzi od osób osadzonych. Dotyczą one w szczególności naruszenia ich praw obywatelskich, prawa do ochrony zdrowia, jak również okoliczności związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności – w tym prawa
do widzeń i kontaktów telefonicznych z osobami najbliższymi, czy
warunków panujących w celach.
Podsumowanie
Charakter i warunki odbywania kary pozbawienia wolności,
jak również postrzeganie praw podmiotowych przyznanych więźniom znacząco ewoluowały na przestrzeni wieków. System represji
karnej wobec osób popełniających czyny zabronione istniał już w
czasach Starożytnego Egiptu. Stopniowo, w miarę rozwoju praw
człowieka zaczęto dostrzegać konieczność zapewniania gwarancji
humanitaryzmu dla osób osadzonych. Osoby skazane na karę pozbawienia wolności, w razie stwierdzenia naruszania przysługujących im praw, mogą obecnie korzystać z szerokiego katalogu skarg
i wniosków. Przede wszystkim, gwarancje praw skazanych zapewniają procedury więzienne, Europejskie Reguły Więzienne, a
także ukształtowanie sądownictwa penitencjarnego. Więźniowi
przysługuje także cywilne roszczenie o zapłatę tytułem odszkodowania bądź zadośćuczynienia. Może on także skorzystać z gwarancji przyznanych mu przez prawodawstwo międzynarodowe – w
tym uregulowaną w trybie unormowań europejskich skargę do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Streszczenie
W opracowaniu poruszono wybrane zagadnienia odnoszące
się do uprawnień osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Wskazano kształtowanie się sytemu represji karnej w państwach
antycznych – starożytnym Egipcie, Rzymie, oraz Grecji. Następnie
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odniesiono się do krajowego ustawodawstwa, stanowiącego o
prawach osób skazanych. W tym kontekście szczególne znaczenie
mają przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, które odnoszą się
do trybu i warunków odbywania kar przez osoby skazane. Omówiono także skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka –
jako instytucję gwarantującą poszanowanie zasad humanitaryzmu,
z której w szerokim zakresie korzystają także osoby pozbawione
wolności.
Słowa kluczowe: ochrona, osadzeni, skarga do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, prawa, jednostka penitencjarna
Summary:
The rights of prisoners - selected issues
The thesis discusses selected issues relating to the rights of
persons sentenced to prison. In the paper the formation of a system
of penal repression in the countries of ancient - ancient Egypt,
Rome and Greece is indicated. Next, reference to national legislation, which is about the rights of convicted persons is made. In this
context, the provisions of the Executive Penal Code, which refer to
the procedure and conditions of serving the penalties,are particularly important. In the thesis also complaint to the European Court
of Human Rights - as an institution guaranteeing respect for the
principles of humanity, which is very often also used by persons
sentenced to prison, is discussed.
Keywords: protection, the complaint to the European Court of
Human Rights, law, penitentiary unit
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Joanna Wieczorek-Orlikowska

Poprawność polityczna jako wyznacznik polskiego
dyskursu publicznego
Wstęp
Język pełni ogromną rolę w wymiarze społecznym – nie tylko
pozwalawyrażać słowami swoje myśli, komunikować się z innymi,
ale także zawiera określoną siatkę pojęć, które nieświadomie
przyjmujemy w okresie dorastania. Ojczysta mowa w znacznym
stopniu determinuje sposób postrzegania rzeczywistości, a więc
wpływa na nasze poglądy i przekonania. Ogromną wartość słowa
w dyskursie publicznym zauważono już przed wiekami i do dziś
stosuje się mechanizmy z nim związane. Politycy, rywalizując o
poparcie wyborców, próbują wprowadzać wręcz własną nowomowę, służącą realizacji założonych celów.
W kontekście tego procesu pojawiło się w dyskursie publicznym pojęcie tzw. poprawności politycznej, odwołującej się do tolerancji i potępienia wszelkiej dyskryminacji. Podanie jednoznacznej
definicji tego zjawiska jest jednak bardzo trudne, na co zwracają
liczni badacze. W literaturze politologicznej nie zostało ono nigdy
kompleksowo scharakteryzowane. Z czego to wynika? Prawdopodobnie z przekonania, że polityczna poprawność to termin typowo
publicystyczny, a nie naukowy.
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie występowania zjawiska poprawności politycznej w polskim dyskursie publicznym, z
uwzględnieniem czynników determinujących naszą kulturę polityczną.Czy można powiedzieć, że pojęcie to jest wyznacznikiem dominujących tendencji na polskim rynku politycznym? A jeśli tak, to jak je
oceniać? Czy stanowi ono zagrożenie dla wolności obywateli?
Poprawności politycznej poświęcono już w literaturze przedmiotu wiele uwagi. W większości przypadków dochodzi jednak do
tworzenia autorskich definicji tego problemu badawczego, z całkowitym pominięciem czynników kulturowych i systemowych. W
dodatku analizuje się go głownie teoretycznie, pomijając przełoże244

nie na rzeczywistość społeczno-polityczną. W swojej analizie postaram odnieść się do realnych sytuacji, które wykażą istnienie tego
specyficznego zjawiska w Polsce, ale także zwrócić uwagę na jego
oddziaływanie. Przy założeniu znaczącego wpływu poprawności
politycznej na różne wymiary ludzkiego życia, kluczową kwestią
staje się odpowiedź na pytanie: czy powinniśmy czuć się zagrożeni
powstającą szybko nowomową? I jak się bronić?
1. Poprawność polityczna – znaczenie i geneza
Pojęcie poprawność polityczna (political correctness) stworzył
amerykański językoznawca Franz Boas, który zasłynął jako obrońca
praw rdzennych Amerykanów. Opowiadał się za poszanowaniem
kultury i tradycji Indian, a także ujawnił wiele przejawów dyskryminacji rasowej, co doprowadziło do licznych demonstracji w całym kraju. Można zatem powiedzieć, że w pierwotnym znaczeniu
political correctness pojmowana była w kategoriach aktu oporu wobec dyskryminacji. Wkrótce jednak zauważono, że w dyskursie
publicznym stanowi ona potężne narzędzie perswazji i kontroli1.
Podstaw politycznej poprawności można dopatrywać się w dziełach wybitnych myślicieli, a zwłaszcza Jana Jakuba Rousseau.
Pierwotnego człowieka postrzegał on jako kierującego się żądzami
i popędami. Był on jednak z natury dobry – to cywilizacja doprowadziła do jego „zepsucia”. „Włączając się w społeczeństwo i popadając w niewolę staje się on słaby, lękliwy, uczy się poniżać i płaszczyć, a
miękki i zniewieściały tryb życia do reszty go rozhartowuje, odbierając mu
i odwagę i siły (…)”2. J.J. Rousseau uważał, że należy kierować się
życzliwą otwartością na nowe systemy wartości i wyzbyć się nietolerancji – było to zupełnie nowe spojrzenie na naturę dobra i zła.
Zagadnieniem tolerancji szerzej zajmował się Wolter, który
pokazywał nieracjonalność wojen religijnych i zalecał otwartość w
stosunku do innowierców, ludzi inaczej myślących i prowadzących
inny styl życia. „Furia, którą wznieca duch dogmatyzmu i nadużycia źle
pojętej religii chrześcijańskiej, przelała tyleż krwi, przyniosła tyleż nieJ. Witek, Z. Żmigrodzki, >>Polityczna poprawność<< w III Rzeczpospolitej, Radom 2003, s. 12.
2 J.J. Rousseau, Umowa społeczna, Kraków 1918, s. 151.
1
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szczęść w Niemczech, Anglii, a nawet Holandii, co i we Francji. A tymczasem dziś różnice religijne nie wywołują żadnego niepokoju w tamtych
państwach. Żyd, katolik, prawosławny, luteranin, kalwinista, anabaptysta, socynianin, mennonita, Morawianin i tylu innych żyją w tym kraju
po bratersku i jednakowo przyczyniają się do dobra społecznego”3.
Podobne poglądy prezentował także Artur Schopenhauer,
który twierdził, że „(…) społeczeństwo Zachodu powinno nauczyć się
zasad zgodnego współżycia i tolerancji. Bogactwo różnic kulturowych,
sposobów życia i zachowań wymaga zrozumienia i akceptacji naszych inności. Tylko z życzliwością nie przesiąkniętą dogmatyzmem możemy osiągnąć pełnię szczęścia”4.
Liczne dzieła myślicieli na przestrzeni wieków stanowiły podstawę dla pojęcia poprawności politycznej,rozumianej jako odrzucenie
uniwersalnych zasad i wprowadzenie relatywizmu kulturowego.
Współcześnie społeczeństwa zachodnie zostały połączone właśnie
poprzez te czynniki, w wyniku czego ukształtował się styl życia,
przyjmujący bezkrytycznie wszystko, co jest aktualnie modne5.
Termin political correctnesspo raz pierwszy został zaproponowany przez Karen Decrow, przewodzącej Amerykańskiej Narodowej Organizacji Obrony Praw Kobiet, jako szczególny sposób zachowania, komunikowania, a także oceniania. Poprawność polityczną zaczęto więc rozumieć w kategoriach dążenia do poszukiwań innych wyrażeń językowych, zamiast tych, które mogą urazić
daną jednostkę lub grupę6.
O poprawności politycznej w Polsce można mówić dopiero po
1989 roku, wraz z gwałtownymi zmianami systemowymi. Czy ma
ona jednak ścisłą definicję? Próby jej stworzenia dokonano w Słowniku wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, według którego jest to „postmarksistowski, lewicowy kodeks polityczny (…), nakazujący unikanie
słów i czynów mogących wyrażać dyskryminację lub uprzedzenie w stoWolter, Traktat o nietolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa, Warszawa
1956, s. 25.
4 A. Leśniak, Katolicyzm wobec Unii Europejskiej, Warszawa 2001, s. 106.
5 J. Witek, Z. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 17.
6 E. Lassan, K. Luciński, Sposoby realizacji zachowania instynktownego przez pryzmat koncepcji poprawności politycznej[w:] Poprawność polityczna – równość czy wolność? pod red. R. Stefańskiego,Toruń-Kielce 2007, s. 41.
3
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sunku do osób różniących się pod względem rasy, płci, orientacji seksualnej, klasy, do mniejszości narodowych, a zwłaszcza do kobiet, Murzynów,
homoseksualistów, lesbijek, ludzi otyłych, brzydkich, starych (…)”7.
Jerzy Jaskiernia podkreśla, że polityczna poprawność to skutek współczesnego kulturalizmu, w wyniku którego w życiu politycznym pojawiły się estetyczne kryteria wyboru. Skutkiem tego
procesu jest relatywizacja treści i arbitralność pojęć, a pewne tematy zostają zarezerwowane wyłącznie dla autorytetów. Autor wskazuje jednak, że ma termin ten ma również pozytywne znaczenie,
jako wzorzec organizujący życie publiczne8.
Z kolei Maciej Iłowiecki proponuje własną definicję, według
którejjest to ideologia, wywodząca się z tzw. postmodernizmu, posługująca się własną nowomową i perswazją ukrytą – w celu uzyskania politycznej dominacji pewnych grup interesów. Dodatkowo
wskazuje na jej najważniejsze założenia, nazywając to zjawisko
„nową ideologią”. Wszelkie wartościowanie jest więc wyrazem
braku tolerancji, ideologia i polityka są podstawą moralności, a kultura i tradycja ograniczają wolność jednostki9.
2. Język określa postrzeganie
Dwóch znanych językoznawców, Edward Sapir oraz Benjamin Lee Whorf, stworzyło hipotezę, która doprowadziła do spojrzenia na rolę języka w zupełnie nowych wymiarach badawczych.
Twierdzili oni, że język którym dziecko posługuje się od urodzenia
narzuca mu pewien sposób patrzenia na rzeczywistość, a więc
wpływa także na jej ocenę. Początkowo zainteresowanie teorią było
niewielkie, jednak w wyniku licznych badań, naukowcom przyznano rację10.
W opinii E. Sapira język nie tylko pozwala na percepcję, ale
także kategoryzację, symbolizację i substytucję rzeczywistości. Przy
tym przekazuje znaczenia, dzięki czemu możliwe jest gromadzenie
doświadczeń społecznych. „Ludzie nie żyją wyłącznie w świecie obiekW. Kopaliński, Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, Warszawa 1999, s. 326.
J. Jaskiernia, Poprawność polityczna parlamentarzysty, [w:] Poprawność polityczna – równość czy wolność?, pod red. R Stefańskiego, Toruń-Kielce 2007, s. 145.
9 M. Iłowiecki, Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003, s. 199-200.
10 Tamże, s. 206.
7

8

247

tywnym ani też wyłącznie w świecie działań społecznych w zwykłym rozumieniu, lecz pozostają w dużej mierze na łasce języka, który stał się
środkiem ekspresji w ich społeczeństwie. Iluzją jest wyobrażenie, że przystosowujemy się do rzeczywistości w zasadzie bez użycia języka, który jest
tylko niezbyt istotnym narzędziem rozwiązywania specyficznych problemów komunikacji czy refleksji. Prawda wygląda tak, że >>realny
świat<<jest w znacznej mierze zbudowany nieświadomie na zwyczajach
językowych danej grupy. Żadne dwa języki nie są nigdy dostatecznie podobne, by można je było traktować jako reprezentujące tę samą rzeczywistość społeczną. Światy, w których żyją różne społeczeństwa, są odrębnymi światami, nie zaś tym samym światem, tylko opatrzonym odmiennymi
etykietkami”11.
Z kolei Benjamin Lee Whorf negował możliwość poznania
obiektywnej rzeczywistości. Język w jego przekonaniu jest interpretatorem kultury, w wyniku czego powstaje obraz świata. „Dokonujemy segmentacji natury tropami wyznaczonymi przez nasze języki ojczyste. Wyodrębniamy pewne kategorie i typy w świecie zjawisk nie dlatego,
że każdemu obserwatorowi rzucają się one w oczy, wręcz przeciwnie –
rzeczywistość jawi się nam jako kalejdoskopowy strumień wrażeń, strukturę natomiast nadaje jej nasz umysł – to jest przede wszystkim tkwiące w
naszych umysłach systemy językowe. Dzielimy świat na części, porządkujemy go za pomocą pojęć, przypisujemy mu sens w określony sposób, ponieważ jesteśmy sygnatariuszami umowy, by czynić to tak właśnie, a nie
inaczej; umowy, która obowiązuje w naszej społeczności językowej i którą
skodyfikowano we wzorcach naszego języka”12. Każdy język kształtuje
subiektywną perspektywę rzeczywistości i powstają konkretne
wzorce zachowań, które są charakterystyczne dla danej kultury.
Jak widać teoria Sapira-Whorfa ma wiele punktów stycznych
z pojęciem politycznej poprawności. Język w znacznym stopniu określa postrzeganą przez nas rzeczywistość. W zależności od danej
kultury językowej, można całkiem inaczej postrzegać czas, liczne
zjawiska przyrodnicze, czy społeczne, a także wartości. Dla przykładu internet, który dla nas jest tak ważnym środkiem komunikacji, dla plemienia żyjącego w Afryce nie ma żadnego znaczenia. Co
więcej, termin ten w ich języku w ogóle nie występuje.
11
12
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Jednym z podstawowych zadań poprawności politycznej jest
wprowadzenie nowych nazw, dla zatarcia znaczenia starych. Zabieg ten stosowano już przed wiekami. W czasie Rewolucji Francuskiej ucięcie na gilotynie głowy przeciwnika politycznego nazywano „wyłączeniem z dobroczynności publicznej”. Podobne zabiegi
stosowała III Rzesza, która wręcz wykształciła swojego rodzaju
nowomowę. Przykładowo masowe morderstwa Żydów nazywano
„rozwiązaniem kwestii żydowskiej”, a miejsca tych zbrodni obozami koncentracyjnymi (które w tamtym czasie nie miały pejoratywnego znaczenia). Do dziś zabiegi takie stosują na co dzień dyktatorzy w Korei Północnej, czy na Kubie13.
Również w demokracji taka nowomowaznajduje silne podłoże, dochodzi bowiem do rywalizacji pomiędzy podmiotami politycznymi o wprowadzenie własnego języka opisującego rzeczywistość. Ten, komu się to powiedzie, ma w posiadaniu wyjątkowo
silne narzędzie propagandy, dzięki któremu może wpływać na poglądy społeczeństwa14.
3. Poprawność polityczna w III RP
Pojęciem blisko związanym z poprawnością polityczną jest cenzura, która pojawiła się już w II RP, lecz w charakterze represyjnym. Jeśli dana pozycja wydawnicza została negatywnie zaopiniowana przez władze, wycofywano cały nakład. Wraz z nadejściem wojny w 1939 r. zlikwidowano 35 tysięcy bibliotek, a także 14
mln książek, co stanowiło ogromną stratę dla polskiej kultury. Sytuacja nie poprawiła się po przejęciu władzy w państwie przez
komunistów. 19 stycznia 1945 r. utworzono Centralne Biuro Kontroli i Prasy, następnie przekształcone w Główny Urząd Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk. Dało to komunistom skuteczne narzędzie kontroli i zwalczania opozycji. Inwigilacji podlegała nie
tylko prasa oraz publikacje, ale także radio, telewizja, biblioteki,
drukarnie, szkoły, uniwersytety czy Kościół.Przełom nastąpił wraz
z powstaniem „Solidarności”, gdy na mocy porozumień gdańskich

13
14

M. Iłowiecki, dz. cyt., s. 197-198.
Tamże, s. 198.
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ograniczono rolę GUKPPiW. Do realnych zmian doszło jednak dopiero po obradach Okrągłego Stołu15.
W pierwszych latach transformacji poprawność polityczna była
w Polsce niezauważalna. Stopniowo zaczęły się w dyskursie publicznym pojawiać sugestie językowe, aby zamiast słowa „inwalida” mówić „niepełnosprawny”, zamiast „Cyganie” – „Romowie”.
Wielu badaczy wskazuje, że poprawność polityczna stała się wyraźną
ideologią w 1995 roku, wraz z zakazem emisji w telewizji publicznej satyrycznego programu Wojciecha Cejrowskiego, „WC Kwadrans”. Kontrowersyjne poglądy połączone z prześmiewczym charakterem audycji doprowadziły do powszechnej debaty, w wyniku
której program zdjęto z anteny. Uznano go bowiem za niepoprawny politycznie16.
Political correctness można interpretować jako rodzaj nowej
cenzury, opartej na postawach konformistycznych. Zjawisko to
bowiem prowadzi do zmniejszenia wymagań moralnych, które
stawia się otoczeniu, a co za tym idzie, również wobec siebie. W
wyniku łamania tradycyjnych standardów zachowania dochodzi
do tolerancji wobec braku wrażliwości i niskiej kultury, co widać
zwłaszcza w mediach. Możnawięc powiedzieć, że mamy do czynienia z cenzurą nieoficjalną.
Przykładem są chociażby publikacje niepoprawne politycznie,
których w Polsce najczęściej nie dopuszcza się do druku. Tak było z
książką Ewy Siemaszko na temat ludobójstwa na Wołyniu, która
przez długi czas nie mogła zostać wydana. Całkiem niedawno pojawiły się liczne kontrowersje związane z filmem „Pokłosie”, który
również został uznany za niewłaściwy, ponieważ ukazywał Polaków w negatywnym świetle. W polskim dyskursie publicznym źle
postrzega się także brak poszanowania wartości chrześcijańskich.
Świetnie obrazuje to przykład Adama Darskiego, wokalisty zespołu Behemoth, który podczas jednego z koncertów podarł Biblię.
Sprawa szybko została nagłośniona poprzez amatorskie nagranie z
wydarzenia, w wyniku czego pojawiły się w debacie publicznej
liczne głosy o obrazie uczuć religijnych. W ostateczności doszło do
15
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rozprawy sądowej, podczas której uniewinniono A. Darskiego.
Apelacje przyniosły podobny efekt. Zdarzenie to pokazało otwarcie, że w Polsce nadal nie można publicznie krytykować Kościoła
katolickiego, a to już wyraźny przykład poprawności politycznej.
Trzeba zaznaczyć, że w polskim dyskursie ciągle obecne jest
obniżanie wartości Kościoła. Przykład stanowi chociażby nagonka
mediów na Radio Maryja i ojca Rydzyka. Sukces na arenie politycznej odniósł także Janusz Palikot, który jawnie opowiadający się
za sekularyzacją państwa, często dopuszcza się kontrowersyjnych
wypowiedzi na tle religijnym. Środki masowego przekazu nie
przedstawiają go jednak negatywnie, ponieważ stanowiprzykład
polityka-celebryty, a to wzbudza powszechne zainteresowanie.
Media, coraz bardziej nastawione na show, właśnie takich osób potrzebują.
Jerzy Jaskiernia wskazuje, że wolne wybory są mocno narażone na pojawienie się politycznej niepoprawności, co wnika z rywalizacji kandydatów. Chcąc zachować zasady powstałej nowomowy powinni prezentować program, który rzeczywiście zamierzają zrealizować, bez ukrywania jego wad. O poparcie powinni
zabiegać sposobami uznawanymi za właściwe w danym społeczeństwie, bez prób zdezawuowania konkurenta politycznego, a także
zachowaniami dyskryminacyjnymi wobec jakiejkolwiek grupy17. W
praktyce nietrudno jednak o stwierdzenie, że politycy rzadko stosują się do powyższych zasad.
Na polskiej scenie politycznej powszechna jest kampania negatywna, która ma na celu zdyskredytowanie przeciwnika i podważenie
jego wiarygodności. Często dochodzi nawet do prób zniesławienia i
pogwałcenia wszelkich norm moralnych, a próba ich sprostowania
nie przynosi oczekiwanych efektów. Tym bardziej, że negatywne obrazy szybko zapisują się w pamięci odbiorców. Przykładem takiego
zabiegu jest kampania z 2005 r., w której Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało informację, że dziadek Donalda Tuska służył w Wehrmachcie. Pominięto jednak przy tym fakt, że został wcielony do woj-

J. Jaskiernia, Poprawność polityczna parlamentarzysty, [w:] Poprawność polityczna – równość czy wolność?, red. R. Stefańskiego, Toruń-Kielce 2007, s. 150.
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ska przymusowo. W konsekwencji poparcie dla polityka PO gwałtownie spadło, a wybory wygrał Lech Kaczyński.
Co do głoszenia przez polityków postulatów dyskryminujących jakiekolwiek grupy społeczne, sporadycznie takie sytuacje
zdarzają się również w Polsce. Jest to naruszenie zasad poprawności
politycznej, która wiąże się najczęściej z ostrą reakcją opinii publicznej. W 2013 r. były prezydent, Lech Wałęsa, wypowiedział się dla
TVN24 dość kontrowersyjnie na temat mniejszości homoseksualnej
w Polsce, co wywołało ogromne kontrowersje:„Ja sobie nie życzę,
żeby ta mniejszość, z którą się nie zgadzam (...) wychodziła na ulice i moje
dzieci i moje wnuki bałamuciła jakimiś tam mniejszościami”18. Mimo
powszechnej krytyki L. Wałęsa nie przeprosił mniejszości homoseksualnej, co zostało odebrane negatywnie, także na arenie międzynarodowej.
Z powyższych rozważań można wysunąć wniosek, że między
modelem poprawności politycznej a praktyką panuje ogromny rozdźwięk. Rywalizacja polityczna prowadzi często do sytuacji, w której przekraczane są przyjęte normy etyczne i moralne, a wszystko
w imię zwycięstwa wyborczego. Dopóki zabiegi takie nie dominują
w kampanii, nie stanowi to żadnego zagrożenia. Jeśli dochodzi jednak do licznych naruszeń, może to prowadzić w przekonaniu opinii publicznej do osłabienia instytucji wyborów, co bywa niebezpieczne dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Należy przy
tym pamiętać, że w zależności od specyfiki kraju obyczaje wyborcze mogą znacznie od siebie odbiegać19.
Podsumowując, nie można mówić o poprawności politycznej, jak o
jednolitym zjawisku, lecz w kontekście określonego reżimu politycznego, złożonego z kompleksu czynników. Na pojęcie to ogromny
wpływ mają oczekiwania społeczeństwa, a także panująca w danym
państwie kultura polityczna. To, co w jednym regionie uznawane jest
za niepoprawne politycznie, w drugim może być uzasadnione20. Taka

18 Wałęsa ostro o homoseksualistach: Oni muszą wiedzieć, że są mniejszością [online]
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/walesa-ostro-o-homoseksualistachoni-musza-wiedziec-ze-sa-mniejszoscia,309290.html, 05.05.2013.
19 J. Jaskiernia, dz. cyt., s. 153.
20 Tamże, s. 154-155.
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nowomowa nie jest zatem zjawiskiem uniwersalnym, a to znacznie
utrudnia stworzenie jej kompleksowej definicji.
Marketing polityczny jest nieodzownym narzędziem każdego
kandydata, który pragnie osiągnąć wyborczy sukces. Żadne mechanizmy nie dadzą jednak oczekiwanych rezultatów, jeśli pominie
się zasady „politycznego języka”. Z drugiej strony, skuteczne prowadzenie kampanii wymaga pominięcia pewnych zasad etycznych, a także zatajenia pewnych informacji. Często więc stosowanie
się do politicial correctness stanowi wadę, a nie zaletę21.
Krytykami politycznej poprawności często są politycy o poglądach
skrajnych, ponieważ media ich marginalizują i dyskryminują. Środki
masowego przekazu charakteryzują się brakiem tolerancji, co stanowi
swoisty paradoks. Z jednej strony bowiem powstała nowomowa
wymaga otwartości wobec innych, a z drugiej sama dyskryminuje. O
jej sile przekonał się m.in. Janusz Korwin-Mikke, głoszący dość kontrowersyjne postulaty. Postrzegany jako osoba ekscentryczna i łamiąca konwenanse, szybko został uznany za niepoprawnego politycznie, w
wyniku czego media zaczęły go całkowicie ignorować. Współcześnie
polityk nie ma wręcz szans na osiągnięcie sukcesu wyborczego, bez
wypracowania odpowiedniego wizerunku w mediach. A KorwinMikke, który został tej możliwości pozbawiony, przez długi czas nie
mógł zdobyć odpowiedniego poparcia wyborców. Swoistym fenomenem jest zdobycie przez tego kandydata mandatu w ostatnich wyborach do Parlamentu UE. Można to w dużej mierze przypisać prowadzeniu skutecznej kampanii w nowych mediach, które dają
ogromne możliwości promocji.
Jaki jest zatem związek między marketingiem politycznym a
politicialcorrectness? Polityczna poprawność w dużym stopniu wpływa na stosowanie licznych mechanizmów wizerunkowych, jednak
najczęściej stanowi ona narzędzie w rękach polityka. W zależności
od preferencji, potrzeb i oczekiwań wyborców, wkomponowuje on
elementy politycznej nowomowy we własny wizerunek. Można
powiedzieć, że w znacznej mierze deklaracje osób publicznych dotyczące tolerancji i potępienia dyskryminacji wobec różnych grup
A. Kasińska-Metryka, Marketing polityczny a poprawność polityczna, [w:] Poprawność polityczna – równość czy wolność..., s. 186-188.
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społecznych mają charakter fasadowy, służący politycznym interesom. Polskie społeczeństwo jest jak dotąd słabo wyczulone na takie
manipulacje, co wynika z niestabilności demokracji i problemów
ekonomicznych. Obywatele zamożniejszych państw charakteryzują
się o wiele większą odpornością na populizm22. W Polsce natomiast
stanowi on nadal potężne narzędzie, czego przykładem jest sukces
wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w 2005 r., czy spore poparcie
dla Janusza Palikota.
4. Czy media są poprawne politycznie?
Media są w znacznym stopniu pośrednikiem między politykami a społeczeństwem. Ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu
systemu demokratycznego jest więc ogromna. Sposób, w jaki kreują przekaz w sporej mierze wpływa na postrzeganie przedstawianych kwestii przez odbiorców w określony sposób. Jeśli jednak język medialny zawiera elementy politycznej poprawności, może dojść
do zafałszowania rzeczywistości23.
W mediach wyraźnie zaznacza się postępujący proces tabloidyzacji, którego głównym przejawem jest prymat obrazowości i
kultury niskiej. To, co kiedyś było prywatne, dzisiaj stanowi
przedmiot zainteresowania środków masowego przekazu. W konsekwencji ogromną popularnością cieszą się tzw. brukowce, a w
telewizji wszelkie programy przyjmujące formułę show. Ekshibicjonizm i wojeryzm medialny stały się stałymi trendami, wyznaczającymi kształt współczesnego komunikowania masowego. Czy język
nowomowy mieści się w tych kategoriach?24.
Poprawność polityczna łączy się z profesjonalizmem mediów w
kwestii standardów etycznego postępowania. Dziennikarze przy
zbieraniu informacji powinni odznaczać się obiektywizmem i przekazywać komunikaty zgodne z prawdą. Kierowanie się własnymi
wartościami i przekonaniami prowadzi bowiem do powstania
przekazu „zniekształcającego” rzeczywistość. Dziennikarze w PolTamże, s. 189-190.
A. Jaskiernia, Polityczna poprawność a profesjonalizm mediów masowych, [w:]
Poprawność polityczna – równość czy wolność…, s. 175.
24 Tamże, s. 176.
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sce dopuszczają się licznych naruszeń, co wynika z ogromnej konkurencji na rynku medialnym25. W pogoni za newsem często nie
sprawdzają dokładnie swoich źródeł, a także dokonują prowokacji,
czego przykładem może być afera taśmowa z udziałem Renaty Beger w 2006 r.
Media, chcąc zachować profesjonalizm i obiektywizm, muszą
przestrzegać zasad etyki dziennikarskiej. Dziennikarz, który rzetelnie wykonuje swoje obowiązki zawodowe, nie ulegnie naciskom
dominującej nowomowy. W praktyce niestety wiarygodność środków masowego przekazu wiąże się głównie z zyskownością. Rywalizacja między nadawcami, chęć uzyskania odpowiedniej pozycji na rynku i dochodów, sprawia, że liczą się te newsy, które zainteresują odbiorców. W konsekwencji język poprawności politycznej ma
ogromny wpływ na przekaz, pokazujący określoną wizję rzeczywistości. Aby się przed tym uchronić, należy samodzielnie weryfikować przyswajane treści.
5. Poprawność polityczna – zagrożenia
Głównym problemem poprawności politycznej jest przekonanie
o istnieniu jedynej, słusznej prawdy. Tymczasem sądy takie wydawane są z konkretnego punktu widzenia, ze stanowiska określonych problemów i potrzeb. Nowy język polityki, który miałby w
rzeczywistości spełniać swoje zadanie, czyli upowszechnić tolerancję i otwartość na innych, nie powinien wywodzić się z żadnej perspektywy. Oczywiście, w praktyce jest to niemożliwe, ponieważ
każdy człowiek patrzy na świat poprzez pryzmat wielu czynników, widzi tylko pewne aspekty rzeczywistości. Poprawność polityczna jest tylko pustym terminem, który politycy wykorzystują do
własnych celów.
W efekcie dochodzi do spłycenia debaty publicznej, w której nie
pojawiają się kwestie kontrowersyjne, a mówi się tylko o tym, co tak
naprawdę ma znaczenie drugorzędne. W wyniku dominacji nowomowy w polskim dyskursie doszło do sytuacji, w której wiele osób
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boi się formułować sądy, odmienne od obowiązujących26. Poprawność
polityczna, która w założeniu ma prowadzić do pełnej wolności i
sprawiedliwości, pokazuje określony styl życia, a wszystkie inne dyskryminuje. Jest to swoisty paradoks tego zjawiska.
Zawarty w ramach tego procesu konformizm, uznawany za
jedyną słuszną postawę, spowodował, ze powstają nowe standardy
moralności, nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale przede
wszystkim społecznym i medialnym. Stare obyczaje i tradycje,
przegrywają stopniowo w starciu z kultem najniższych instynktów
i brakiem ideałów, czego wyrazem jest coraz niższy poziom merytoryczny przekazu medialnego. Korzyść z tego procesu mają właśnie politycy, którzy otrzymali potężne narzędzie manipulacji, do
realizacji własnych celów.
Wnioski
Pojęcie poprawności politycznej jest niezwykle złożone, co wynika z wieloaspektowości tego zjawiska. Nie można go rozpatrywać w sposób uniwersalny, ponieważ przypisana mu nowomowa
jest w znacznym stopniu zależna od reżimu politycznego i panujących w nim oczekiwań społecznych. Właśnie dlatego moim zdaniem problem ten w literaturze politologicznej wciąż jest zbyt
rzadko poruszany. Aby zjawisko to zostało poddane dogłębnej
analizie, potrzebne jest sformułowanie komplementarnej definicji,
do której można by się odnieść. Próby takie już miały miejsce, jednak nadal pozostaje na tym polu wiele do zrobienia.
Poprawność polityczna to w moim przekonaniu ideologia, posługująca się własnym językiem i manipulacją, odwołująca się do
upowszechnienia tolerancji i krytykująca wszelką dyskryminację.
Jednocześnie jest to nowy rodzaj dyskryminacji, kładącej nacisk na
jedynie słuszne zachowania i postawy, powodująca upowszechnienie konformizmu i złamanie dawnych zasad moralnych. W zależności od takich czynników, jak reżim polityczny, społeczne potrzeby i oczekiwania, czy poziom kultury politycznej, przyjmuje
ona różne formy, charakterystyczne dla danego miejsca i czasu.
A. Szahaj, E pluribusunum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004, s. 166.
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Czy ten nowy język polityki jest wyznacznikiem polskiego
dyskursu publicznego? W znacznej mierze tak. Uwarunkowania
historyczne i kulturowe, brak stabilnych struktur demokratycznych
i problemy ekonomiczne sprawiają, że polskie społeczeństwo wciąż
jest podatne na takie instrumenty i nie zauważa licznych językowych manipulacji. Wydaje mi się, że przytoczone w niniejszym
artykule przykłady z polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej
jednoznacznie potwierdzają tezę o silnej roli poprawności politycznej
w dyskursie publicznym. Zdaję sobie jednak sprawę, że nadal jest
to analiza pobieżna, która wymaga dalszych badań.
Czy poprawność polityczna stanowi dla nas, społeczeństwa,
istotne zagrożenie? Tak, jeśli bezrefleksyjnie przyjmujemy to, co
serwują nam media i politycy. Wyżej omówiona nowomowa jest
specyficznymrodzajem dyskryminacji, ideologią narzucającą określony styl życia. Daleko więc jej do realnej otwartości. Należy jednak zauważyć, że prowadzi ona również do pozytywnych zjawisk,
ponieważ w jej wyniku dyskryminacja została znacznie ograniczona. Dopóki zjawisko to ma wyraźne określone granice, nie stanowi
żadnego zagrożenia, a jest wręcz koniecznością.
Streszczenie
Według słynnej hipotezy Saphira-Whorfa, język narzuca nam
pewną siatkę pojęć, która decyduje o tym, jak patrzymy na rzeczywistość i jak ją oceniamy. Z teorią tą ściśle koreluje pojęcie poprawności politycznej, które w ostatnich latach bardzo często pojawia się
w polskim dyskursie publicznym. W wyniku powszechnego nacisku na zasadę tolerancji i akceptacji w stosunku do innych doszło
do sytuacji, w której pewne wypowiedzi i zachowania zostały całkowicie zanegowane. Krytyczny stosunek do mniejszości seksualnych czy religijnych jest traktowany w powstałej nowomowie jako
atak na wolność człowieka, w wyniku czego można mówić o złamaniu dawnych zasad moralnych. Powszechnie zapanował kult
przeciętności, a polskie media są tego najlepszym przykładem. Czy
poprawność polityczna wyznacza w Polsce kierunki dyskursu publicznego? I w jakich kategoriach postrzegać to zjawisko?
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Summary
Political correctness as a determinant of Polish public discourse
According to Saphira-Whorfa’s well-known hypothesis, a language imposes a particular set of terms, which decides how we
perceive and evaluate reality. Political correctness closely correlates
with this theory. Recently, such correctness has appeared in Polish
public discourse very often. As a result of common pressure on a
toleration rule and acceptance of other people, some speeches and
behaviour have been completely denied. A critical attitude towards
sexual or religious minorities is treated as an attack on human freedom in newspeak. Consequently, former morality rules have been
broken. What is more, Polish media are a great example of the cult
of being average, which is very common nowadays. Does political
correctness indicate public discourse in Poland? In which categories
should such occurrence be perceived?
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Alicja Żardecka

Manipulacja polityczna w perswazji na przykładzie
zjawiska protestu
Wstęp
Współcześnie zjawiska społeczno- polityczne następują
znacznie sprawniej i nabierają mocy szczególnie za sprawą tzw.
cyberprzestrzeni. Internet sprzyja organizacji inicjatyw szczególnie
nakierowanych na negacje działań władzy, a co za tym idzie głośne
wyrażanie niezadowolenia. „Czwarta władza” upodobała sobie
termin protestu dla określenia powyższych poczynań. Obecnie proces przebiega dwojako. Wyborcy artykułują swoje racje w internetowej przestrzeni ( np. protest przeciwko ACTA) bądź też wychodzą na ulice, tak jak obecnie robi to Komitet Obrony Demokracji.
Pomimo różnic w przebiegu tych działań, wspólnym mianownikiem jest cel, czyli wywarcie wpływu na władzę. Ciekawym aspektem jest umiejętność partii rządzących jak i opozycyjnych do zastosowania zjawiska protestu w politycznej rozgrywce. To określony
typ perswazji, która opiera się w znacznej mierze na manipulacji.
Zaobserwowałam iż w perswazji, której uczestnikami są politycy i elektorat, protest stanowi narzędzie manipulacji. Jest to tzw.
umiejętność wykorzystania nadarzającej się okazji do politycznej
promocji. Rozumienie określonych terminów przez odbiorców komunikatu w dużej mierze zależy od medialnej kreacji. Najczęściej
politycy zabiegi manipulacyjne ukierunkowują w stronę odbiorców
o ograniczonej kompetencji komunikacyjnej bazując na emocjach,
co sprzyja pogłębiającej się ostatnimi czasy pauperyzacji przekazu.
Ponadto istotnym elementem w ukierunkowaniu swoich działań
jest odnoszenie się do nastrojów społecznych. Protest stał się instrumentem manipulacji politycznej perswazji, na co argumenty
przedstawię w niniejszym artykule.
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1. Manipulacja polityczna istotnym elementem perswazji
W oparciu o literaturę Mirosława Karwata można kompleksowo wyjaśnić zjawisko manipulacji. Zdaniem profesora ,,polega
na tym, że ktoś osiąga swój cel dzięki temu, że już ma lub zdobywa
nad innymi osobami pewną przewagę opartą na szczególnej zręczności, przebiegłości, umiejętności zaskoczenia i przechytrzenia innych. Jego przewaga wyraża się w tym, że to on staje się reżyserem
sytuacji, a nawet panem naszych uczuć, pragnień i wyobrażeń, inspiratorem naszych złudzeń, wahań i decyzji. Ta sytuacja sprawia,
że jesteśmy od niego uzależnieni, tracimy (częściowo lub całkowicie) kontrolę i nad sytuacją, i nad sobą”1. Powyższa definicja obrazuje działanie z jakim możemy mieć styczność na każdym kroku,
szczególnie w sytuacjach gdzie jesteśmy zobowiązani do podjęcia
decyzji. W sferze polityki manipulacja stanowi istotne narzędzie w
walce o wysoką stawkę. Toczy się swoisty spór na arenie politycznej, gdzie gracz podejmuje często działania pojmowane negatywnie. Gdy zawodzi racjonalna perswazja, rządzący odwołują się do
emocjonalnej manipulacji. Odbiorca w takim procesie nie jest zwykłym podmiotem, ale już przedmiotem komunikacji2.
Leszek Sobiak podkreśla iż istnieje siedem głównych technik
manipulacyjnych stosowanych w polityce. Są to kolejno: zniekształcanie informacji poprzez fałszowanie, przemilczenie itd.; następnie prowokacja; kanalizacja wartości; wzbudzanie poczucia
strachu i lęku; moralizatorstwo; etykietowanie i ośmieszanie, ingracjacja oraz wzbudzanie sytuacji deprawacyjnych3. Stosowanie technik manipulacyjnych stało się współcześnie w praktyce politycznej
normą. Odbiorcy nie czują się zaskoczeni, co nie oznacza, że tego
typu taktyka nie rzutuje na ich decyzje i identyfikacje z daną opcja
polityczną. Powrócę w tym miejscu do definiowanych przeze mnie
nastrojów społecznych. W przypadku demaskacji ,,szachrajskich
działań”, celowej dyskredytacji, krytycyzmie, jednym słowem działań perfidenckich, należy zmieniać taktykę. Ponadto istotną rolę
perswazji w komunikowaniu, ale obok niej pojawia się manipulaM. Karwat, Teoria prowokacji, Warszawa 2007, s. 54.
M. Pabijańska, Psychomanipulacja w polityce, Wrocław 2007, s. 37- 38.
3 Tamże, s. 38.
1

2
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cja. Polityk ma wybór, dwie opcje. Sama komunikacja stanowi jedną z podstawowych kategorii politologicznych. To również warunek demokracji. Obywatele mając większy dostęp do informacji,
chętniej angażują się w życie polityczne poprzez np. wybory4.
Stosowanie technik manipulacyjnych wymaga dużej uwagi i
precyzyjnego planu działania, by nie zrazić społeczeństwa. Dla aktorów politycznych najważniejszym okresem są wybory. One stanowią idealny moment, by rozliczyć naszych reprezentantów z dotychczasowych osiągnięć i przewinień. Jedną z form w oddziaływaniu na elektorat jest marketing polityczny i wyborczy. Od ich
strategii zależą losy polityka. Różnią się głównie grupą docelową:
bowiem w pierwszym przypadku przemawiamy do obywateli, w
drugim tylko do tych posiadających prawa wyborcze5. Innym
przykładem jest propaganda, która sama w sobie rozumiana jest
jako czysta manipulacja faktami i wizerunkiem. Pozostając na
chwile przy propagandzie, warto zaznaczyć, że jej podstawowy cel
to wpływanie na odbiorców. Tu zależy graczowi na pozyskaniu
poparciu, pociągnięciu za sobą rzeszy zwolenników. Nie można
utożsamiać komunikowania politycznego z propagandą. Bowiem
ta druga definicja nacechowana jest negatywnie z samego faktu jej
istoty i wyrazu. W przypadku propagandy możemy mówić o takiej, która nakazuje i tej kształtującej opinie publiczną i postawy
społeczne6.
Perswazja stanowi zdecydowanie narzędzie socjotechniczne,
które nie kojarzy się już tak negatywnie jak powyższe zagadnienia.
Jest ,,świadoma próba podjęta przez pewną osobę, w celu wywołania
zmiany postaw, przekonań lub zachowań innej osoby, bądź też grupy
osób za pomocą transmisji pewnych informacji7.” W akcie perswazyjnym, by udało się otrzymać pożądany efekt należy zadbać o odpowiednie środki docelowe. Przede wszystkim należy przyjąć plan działania, który powinien obejmować następujące kroki:

Tamże, s. 35.
M. Pabijańska, op.cit., , s. 67.
6 P. Pawełczyk, D. Piontek, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań
1999. s. 38- 39.
7 R. Zimny, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008, s.30
4
5
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• podjęcie uczestnictwa w dyskursie, które ma na celu
zainteresować odbiorcę komunikatu przekazywanymi treściami.
Można to osiągnąć min. za pomocą osoby nadawcy, przedmiotu
dyskursu, obietnicy korzyści, bądź też oprzeć się na opinii eksperta;
• zrozumienie przedmiotu perswazji co oznacza rozpoznanie
audytorium komunikatu, czy dana treść trafiła na odpowiednich
słuchaczy, jeżeli tak, to należy wzbudzić w nich pragnienie
posiadania.
• poddanie się perswazji poprzez nadanie komunikatu
racjonalnego, bądź emocjonalnego. Wszystko uzależnione jest od
audytorium i reklamowanego produktu;
• utwierdzenie nabytych przekonań tj. akceptacja stanowiska
nadawcy;
• działanie- zgodne z założeniem nadawcy np. zakup
promowanej marki8.
Specjaliści od public relations doskonale wiedzą, że najtrudniejszym zadaniem jest nakłonienie odbiorców komunikatu do
zmiany postawy i nastawienia. Taki proces opiera się na następujących fundamentach:
1. Perswazji wstępnej, która odnosi się do struktury jaką
nadajemy naszemu problemowi i do sposobu przedstawienia decyzji.
Nadawca komunikatu ma go sformować w taki sposób, aby odbiorca
nawet gdy ma inne zdanie, zgodził się z tym przekazem;
2. Wiarygodnym źródle- nadawca komunikatu ma się
dopasować wizerunkowo do przedstawianych treści tak, aby był
osobą godną zaufania;
3. Przekazie komunikatu- komunikat musi byś tak
skonstruowany i przekazany odbiorcy, aby skupić jego uwagę
dokładnie na tym , na czym zależy nadawcy. Zadaniem nadawcy
jest odwrócenie uwagi odbiorcy od argumentów przemawiających
przeciwko.
4. Kontrolowaniu uczuć– polega na wzbudzeniu w
odbiorcach pewnych emocji, a następnie podsunięciu sposobu na
zaspokojenie tych potrzeb, które były pierwotnym celem nadawcy9.
8
9
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P. Lewiński, Retoryka Reklamy, Wrocław 1999, s. 45-46.
A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek Propagandy, Warszawa 2003, s. 49.

2. „Przywłaszczanie” protestu przez gracza politycznego
Zgodnie z popularną definicją zawartą w słowniku języka
polskiego protest oznacza „ostre wystąpienie przeciw jakiemuś
działaniu uważanemu za niesłuszne, przeciwstawienie się, sprzeciw [...]”10.
Protest przez wielu postrzegany jest jako rewolucja. Jak wskazuje Magdalena Tendera dotyczy to części społeczeństw, które charakteryzują się wysokim poziomem inercyjności struktur politycznych. Wówczas pojawienie się protestu determinowane jest chęcią
całkowitej wymiany struktur sprawujących władzę, tak jak to odbywa się w przypadku rewolucji. Z kolei, w przypadku społeczeństw demokracji zachodniej to po prostu narzędzie zmiany i
forma reakcji społecznej na określone poczynania władzy11. Interesujące stanowisko dotyczące motywów generujących pojawienie
się prostetu przedstawia Grzegorz Foryś: ,,Rolę sprzyjającą działaniom protestacyjnym odgrywa sposób prowadzenia polityki przez
rządy, które w znacznej mierze prowadzą ją w oparciu o sondaże,
co uświadamia społeczeństwom, że skoro mogą wywierać wpływ
na proces podejmowania decyzji poprzez wyrażanie swojej opinii
w sondażach, to tym bardziej jest to możliwe w wyniku podejmowania działań protestacyjnych. Wzmożenie działań kontestacyjnych jest efektem postępującej emancypacji społeczeństw i wzrostu
podmiotowości jednostek i całych społeczeństw, które świadomie
włączają się w walkę o swoje cele12.”
Faktem jest, że obecnie protest nie stanowi jedynie narzędzia
w rękach suwerena, ale przede wszystkim władzy. Przestaje być
postrzegany jako nośnik postulatów społeczeństwa, które samo w
swoich poczynaniach wykorzystywane jest do politycznych rozgrywek. Pojawienie się negatywnych nastrojów społecznych w odniesieniu do poczynań np. partii rządzącej niezwłocznie przy-

Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1994, s. 711.
M. Tendera, Rytuał protestu jako czynnik zmiany społecznej, [w:] Konteksty społeczne, Tom I, nr 1, 2013, s. 10.
12 G. Foryś, Polityka sporu. Poza polityką instytucjonalną, [w;] Studia Politologica
XIII, folia 165, Kraków 2014, s. 188.
10

11
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właszczane zostaje przez fakcję opozycyjną. Wówczas opozycja
staje po jednej stronie z suwerenem artykułujących swoje niezadowolenie. Nastroje społeczne stanowią wartość psychologiczną, są
wynikiem efektem funkcjonowania ludzi w warunkach wydarzeń
społecznych. Zgodnie z przeprowadzonymi obserwacjami, powstają pod wpływem istotnych dla poszczególnych jednostek i grupy
społecznej zdarzeń i w sposób znaczący mogą mieć wpływ na zachowanie się ludzi. Co więcej wpływają choćby krótkotrwale na
zachowanie tychże jednostek czy grup13. Gracze polityczni zdają
sobie sprawę w jaki sposób powstają nastroje społeczne, wiedzą
też, że zależą w dużej mierze od rangi zaistniałych zdarzeń i ich
znaczenia dla bytowania. Stosują zatem liczne techniki manipulacyjne, by przypodobać się społeczeństwu i wyeliminować niewygodnych kontrkandydatów. Cel jest jeden jak najlepiej wypaść w
przeprowadzonych badaniach opinii publicznej. Realny wpływ na
nastroje społeczne mają m.in. czynniki społeczne. Najbardziej ogólnie można wymienić dwie grupy takowych czynników wpływających na kształt nastrojów w określonym czasie:
1) Po pierwsze kontrolowane, takie jak: sytuacja społeczno
ekonomiczna kraju, decyzje o charakterze społecznym i
politycznym, działalność środków masowego przekazu oraz
bezpośredni działalność ideowo wychowawcza.
2) Druga grupę czynników niekontrolowanych tworzą
działalność przeciwnika ideologicznego oraz plotka i pogłoska14.
Zatrzymując się przy drugiej grupie, działalność oponenta
politycznego i stosowanie manipulacji ma realny wpływ na
kształtowanie się nastrojów w społeczeństwie15.
W odniesieniu do powyższego, samo ,,uczestnictwo” gracza
politycznego w proteście nie może być spontaniczne, a przemyślane. Przykład ostatnich dwóch największych protestów w Polsce tj.
w sprawie ACTA oraz Trybunału Konstytucyjnego ukazuje, że
proces przywłaszczania protestu przebiega dokładnie tak samo,
L. Wojtasik, Psychologia propagandy politycznej, Warszawa 1986, s. 306
Tamże, s. 319- 320.
15 Tamże, s. 330.
13
14
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niezależnie od partii rządzącej. Istotną rolę pełnią wówczas media
jako kreator informacji. Nieoceniona rola przekazu medialnego nijak się ma do odosobnionej, żyjącej własnym życiem sfer Internetu.
W cyberprzestrzeni trudniej zapanować nad wizerunkiem, co więcej anonimowość sprzyja pauperyzacji przekazu, co nie sprzyja
żadnej ze stron- ani protestującemu suwerenowi, ani oponentowi,
tym bardziej partii rządzącej. Specyfika komunikacji na płaszczyźnie Internetu wymagałaby oddzielnego artykułu. Faktem jest nieoceniona rola czwartej władzy w ,,przywłaszczaniu” protestu przez
oponenta politycznego.
Rywalizacja o względy elektoratu odbywa się nie tylko w
okresie kampanii wyborczej. Gdy pojawia się społeczne niezadowolenie, które przeradza się w prostest, szansę na zwycięstwo ma
gracz, który jest w stanie skuteczniej niż przeciwnik w sposób
przemyślany i oparty na strategii marketingowej wykorzystać
środki potrzebne do osiągnięcia zamierzonych celów. Cele, które
zostały sformułowane przy zastosowaniu odpowiednich strategii
marketingowych określają ofertę polityczną, która finalnie trafia na
rynek. W. Jabłoński i L. Sobkowiak są zdania, że taka umiejętność
trafnego diagnozowania sytuacji politycznej wiąże się z procesem przewidywania kierunków rozwoju i dostrzegania pominiętych przez konkurentów możliwości w kontekście prowadzenia kampanii politycznej16. Odpowiednie wykorzystanie sztuczek socjotechnicznych może skutkować zwycięstwem w rywalizacji politycznej, albo całkowicie pogrążyć gracza politycznego. Istotne są także nastroje społeczne,
które stanowią wartość psychologiczną, są wynikiem efektem
funkcjonowania ludzi w warunkach wydarzeń społecznych. Zgodnie z przeprowadzonymi obserwacjami, powstają pod wpływem
istotnych dla poszczególnych jednostek i grupy społecznej zdarzeń
i w sposób znaczący mogą mieć wpływ na zachowanie się ludzi.
Co więcej wpływają choćby krótkotrwale na zachowanie tychże
jednostek czy grup17.

W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław
2002, s. 28.
17 L. Wojtasik, op.cit., s. 306
16
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3. „Czwarta władza” wobec zjawiska protestu
Ważnym aspektem niezależnie sytuacji politycznej jest umiejętne wykorzystanie narzędzi jakie dostarcza nam media relations.
Jeżeli gracz polityczny chciałby zaistnieć jako partner suwerena w
proteście, musi zadbać o media, bardziej niż dotychczas. Nawet
najlepsza strategia działania nie przyniesie korzyści, jeśli nie dotrze
do szerokiego grona odbiorców. Odpowiednie budowanie komunikatu prasowego, utrzymywanie pozytywnych stosunków z mediami oraz umiejętne interpretowanie faktów i ,,sprzedawanie” ich
to zadanie spin doctorów. Są zatem pewne zasady jakimi należy kierować się, by zyskać sympatię i uznanie mediów. Bazując na nich
można przejść do dalszych zawoalowanych technik manipulacji
komunikatem. Nie da się ukryć, że media niemalże każdym aspekcie sceny politycznej odgrywają istotną rolę.
Przypomnę, że swoisty model zachowań w stosunku do
dziennikarzy opiera się na następujących regułach:
1) W ramach procesu komunikacyjnego w obrębie media
relations zaangażowanie specjalistów PR w pielęgnację kontaktów i
budowanie wzajemnych relacji musi być większe niż
zaangażowanie dziennikarzy;
2) Inicjatywa nawiązywania relacji musi leżeć po stronie
polityka. Specjalista od Public Relations musi na bieżąco informować
media o działaniach i aktywności polityka/ kandydata. Co więcej,
przekazywane informacje muszą być interesujące dla dziennikarzy,
a potrzeba kontaktu wynikać waśnie z ich istotności;
3) Dziennikarz chętnie korzysta z tzw. gotowców, jeżeli jest
taka możliwość to należy dać mu na piśmie to, co jest do
powiedzenia. Należy pamiętać, że dziennikarz ma obowiązek
autoryzowania tylko wtedy, gdy używa dosłownej wypowiedzi.
4) Kontakt z dziennikarzami powinien odbywać się przede
wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu.
Wskazuje się tu na oszczędzanie czasu dziennikarza a przede
wszystkim szybkość przesyłu informacji.
5) Konferencje prasowe muszą być organizowane ze względu
na ciekawy temat, interesujący zapraszanych dziennikarzy,
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powinny charakteryzować się sprawnym przebiegiem i dobrze
przygotowanymi materiałami18.
Gdy suweren wychodzi na ulice, wówczas o uznanie w mediach zabiega zarówno władza jak i oponent. W przypadku partii
rządzącej oczekuje się reakcji na protest w postaci skonkretyzowanych działań lub obietnic. Oponent natomiast zwołuje (lub powinien) kilka konferencji prasowych, w których wyraża aprobatę dla
działań protestujących co więcej w formie ,,my” sugerując odbiorcom tzw. wspólny front przeciwko władzy. Oponent nie ma pewności jednak, który element wypowiedzi zostanie wybrany i zacytowany przez medium, stąd też powinien zadbać o odpowiedni
komunikat. Zdecydowanie obecnie największym wyzwaniem jest
komunikacja w Internecie. Wbrew pozorom, pomimo że Internet
stwarza ogromne możliwości w promowaniu kandydata politycznego, to stanowi dla niego równie silne zagrożenie. To także doskonały instrument komunikacji społecznej, którą to wspierają
usługi internetowe. Specyficzne cechy Internetu wyróżniające go
od innych narzędzi ułatwiających komunikację przesądzają o ciągle
wzrastającej jego roli w komunikacji społecznej19. W tzw. sieci
trudniej „przepchnąć” do świadomości odbiorców zmanipulowany
komunikat. Jest o natychmiast poddawany analizie, krytyce zarówno przez przychylnych odbiorców oraz ( to zdecydowanie częściej) przeciwników.
Należy zwrócić także uwagę na sondaże, bardzo często tworzone są przez instytucje komercyjne i nadają fałszywy obraz politycznej rzeczywistości. Demaskacja blefującego nadawcy jest o tyle
trudna, gdyż na samym wstępnie jesteśmy przekonywani o uczciwości podejmowanych kroków przez podmiot władzy. Stosowanie
form sprzeciwu wobec manipulacji, głośne negowanie takich działań. W praktyce jednak nasz głos sprzeciwu może być niesłyszalny20. Sondaże mogą mieć dwojaki charakter: jednorazowy, w celu
określenia cech, opinii, postaw danej populacji badawczej w danym
Tamże, s. 98.
J. Pawłowska- Mielech, Rola i znaczenie Internetu w komunikacji społecznej, Zeszyty Naukowe 2/2006, s. 60.
20 A. Lepa, Świat manipulacji. Socjotechnika, Częstochowa 1997, s. 51.
18
19
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przedziale czasowym, a następnie ustalenia związków przyczynowych oraz powtarzalny, w celu określenia dynamiki cech, opinii,
postaw badanej populacji21. Odpowiednie wykorzystanie wyników
sondażu, bądź też samo zmanipulowanie wyników może wpłynąć
na zmianę postrzegania kandydata. Najczęściej wyborcy podążając
za opinią większości, oddadzą swój głos na tego cieszącego się
największym poparciem. Często jednak odbiorcy komunikatu nie
zdają sobie sprawy ze stopnia manipulacji tego typu komunikatem.
4. ACTA i KOD- udział opozycji w protestach
Anti-Counterfeiting Trade Agreement czyli słynne ACTA to
umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi, a dokładniej porozumienie wielostronne, mające ustalić
międzynarodowe standardy w walce z naruszeniami własności
intelektualnej22. Dokument wydany w 2010 roku został niezwykle
gorzko przyjęty przez polską społeczność. Należy także zwrócić
uwagę na fakt odbioru społecznego, który został zdecydowanie
wyolbrzymiony. Opozycja wobec rządzących wykreowała w mediach tzw. ruch oburzonych, który obejmował społeczność ludzi
młodych, skupiających się w Internecie. Powstanie tego ruchu zanegował m.in. psycholog dr Marek Suchar wskazując na wyolbrzymienie w mediach tego zjawiska, ze względu na małą frekwencję, bardzo okrojoną grupę osób protestujących, a także niejasno artykułowane postulaty. Opozycja zaproponowała także referendum w sprawie ACTA, ponadto pojawiły się publiczne zapewnienia o sprzeciwie parlamentarzystów podczas procedury ratyfikacyjnej w sejmie. W tym kontekście m.in. na stronie TVP.Info możemy przeczytać iż ,,Prezes PiS twierdzi, że nie zapoznał się z jego
treścią, ale z mediów dowiedział się, że wprowadza ono możliwość
daleko idącej kontroli Internetu i swobodnego obiegu informacji.
Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, to kontynuacja procesu oligarchizacji, która sprowadza demokrację do „zupełnej fikcji”, a oby21 A. A. Campbell, G. Katon, Sondaże na próbie reprezentatywnej [w:] Metody
badań socjologicznych, red. S. Nowak, Warszawa 1965, s. 356 – 357.
22
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement,
dostęp w dniu 10.05.2016
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wateli do zmanipulowanych osób, nie orientujących się w przepisach23.” Jest to jeden z wielu głosów opozycji wobec podejmowanych przez rząd działań, przerzucając jednocześnie odpowiedzialność za interpretację treści na media. Należy zwrócić uwagę na pojawienie się propozycji referendum, które jest wyraźnym ukłonem
w stronę społeczeństwa. Elektorat do którego miał trafić przekaz,
niezorientowany w kosztach przeprowadzenia głosowania referendalnego, a także dokładnym przekazie ACTA, zdecydowanie
przychylił się do tej opcji. Trzeba podkreślić, że ten protest pomimo
ulicznych wystąpień odbywał się głównie w sferze Internetu. Powstanie wielu profili na Facebooku miało zwrócić uwagę władz na
problem. Jak się okazało aprobata w cyberprzestrzeni nie przełożyła się na frekwencje w poszczególnych miastach. Pomimo to opozycja doskonale wykorzystała protest, by okroić poparcie ówczesnego Rządu. Innym przykładem, wciąż aktualnym są wystąpienia
Komitetu Obrony Demokracji. Szczególnie w tym przypadku coraz
trudniej mówić o społecznym charakterze manifestacji, przez
wzgląd na ogromne zaangażowanie opozycji, udział w protestach i
mówienie wspólnym głosem z suwerenem. Faktem jest, że są to
jedne z największych protestów ostatnich lat w Polsce. Tak jak w
przypadku sporu wokół ACTA, charakter tych działań inaczej jest
przedstawiany w zależności od medium. Tu mamy do czynienia z
całkowicie politycznym sporem przy udziale suwerena. Opozycja
korzysta z niemalże każdej okazji, by wyrazić dezaprobatę dla
działań rządu. Co więcej dostrzega się mocniej zaakcentowany tzw.
kod patriotyczny (semiotyka) oraz znamiona nowomowy politycznej. Znacznie częściej pojawiają się zwroty typu: demokracja, obrona praw, konstytucja RP. Jest to analogiczne zjawisko, tak jak w
przypadku protestów ACTA, gdy wypowiedzi bazowały na ładunku emocjonalnym oraz docieraniu do najbliższych wartości
każdego Polaka. Pomimo, że protesty nadal trwają to już można
dostrzec w jak dużym stopniu opozycja angażuje się w protest, bazując na kodach semiotycznych w swoim przekazie. Promowanie

http://www.tvp.info/6313912/informacje/polska/pis-chce-referendumws-acta/, dostęp w dniu 11.05.2016
23
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oburzenia wobec władzy nosi znamiona buntu w słusznej sprawie,
na tle której obserwujemy prawdziwą polityczną batalię.
Zakończenie
Protest to już nie tylko instrument artykulacji społecznych potrzeb czy forma dezaprobaty dla poczynań władz. Należy zwrócić
się ku przekonaniu, że dzięki temu narzędziu opozycja walczy o
poparcie, a ostatnio jest wręcz bazą dla politycznej gry. Suweren w
ma coraz trudniejsze zadanie w weryfikacji tego prawdziwego komunikatu, dlatego sugeruje się ulubionym medium. A niezależnie
od przekazu zyskiwanie poparcie opiera się o odpowiednią kreację
informacji. Na manipulację podatni są szczególnie mniej wnikliwi
odbiorcy, na co dzień nie zainteresowani sceną polityczną. Gdy
pojawia się informacja o manifestacji, opatrzona odpowiednim
sondażem, wówczas opinia zależy jedynie od często subiektywnego medium. Protest stał się medialnym zjawiskiem, gdzie główną
rolę grają polityczni gracze.
Streszczenie
Niniejszy tekst jest odniesieniem do zjawiska protestu w
ostatnich lat w Polsce szczególnie na płaszczyźnie dyskursu medialnego oraz w odniesieniu do określonych poczynań władzy jak i
opozycji politycznej. Podjęłam próbę odpowiedzi na pytanie jaką
realnie funkcję pełni protest w polskiej rzeczywistości politycznospołecznej. Okazuje się, że jest to zjawisko coraz bardziej upolitycznione, szczególnie pomocne opozycji politycznej. Partia staje
po stronie suwerena, nie tylko fizycznie ale przede wszystkim
identyfikując się z jego potrzebami.
Abstract
Political manipulation in persuasion on the example of the phenomenon of the protest
The present text is taking back to the phenomenon the protest
in of final years in Poland particularly on the plain of the media discourse and with reference to specific actions of the power as well as
the political opposition. I made an attempt of the answer to a question, with which in reality a protest is performing functions in Polish
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reality political- social. It turns out that this phenomenon more and
more politicized, particularly helpful is of political opposition. The
party is making a stop on the side of the overlord, not only in terms
of physics but also above all identifying itself with his needs.
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Rozdział III

SŁOWO WYROCZNIĄ
W KONTEKŚĆIE PRAWA
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Jakub Dylewski

Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym
wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem
w celach seksualnych.
Wstęp
Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych1 (dalej
powoływana jako KSNT lub Konwencja) jest pierwszym, wiążącym
międzynarodowym aktem prawnym, który w sposób przejrzysty i
kompleksowy normuje zagadnienia związane z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich2. Wcześniejsze akty prawne o charakterze
międzynarodowym albo w sposób fragmentaryczny odnosiły się do
tego zagadnienia (np. dotyczyły samej pornografii, prostytucji dziecięcej lub handlu ludźmi), albo kwestia ta była wycinkiem większej
całości (np. art. 34 Konwencji ONZ o Prawach Dziecka). Innym problemem, był niewiążący charakter niektórych dokumentów, w postaci np. rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy.
Rada Europy nie pierwszy raz dowodzi, że ochrona dzieci i
ich praw nie pozostaje jej obojętna. G. Michałowska podnosi, że
nawet „pobieżna analiza podejmowanych w kolejnych latach rekomendacji pozwala stwierdzić, że dzieci to szczególna grupa społeczna, której Rada Europy poświęciła najwięcej dokumentów,
próbując rozciągnąć nad nią szczególny parasol ochronny i reagując na istniejące wcześniej i rodzące się nowe zagrożenia”3.
1

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse/ Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels; CETS Nr 201.
2 Pojęcie „nadużycia seksualnego” traktuję jako nadrzędne w stosunku do „wykorzystania seksualnego” i „niegodziwego traktowania w celach seksualnych”.
3 G. Michałowska, Ochrona Praw Człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej,
Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 108. W tym miejscu nie sposób wymienić wszystkich aktów prawnych RE dotyczących dzieci, natomiast można
wskazać kilka najważniejszych. W przypadku konwencji są to: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (CETS Nr 005), Konwencja o przy-
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Konwencja jest efektem pracy grupy eksperckiej, powołanej
przez Komitet Ministrów w 2002 roku, zwanej PC-S-ES, co jest
zwykłą praktyką w Radzie Europy (traktaty nigdy nie są przygotowywane na konferencjach dyplomatycznych4). Prace, w które
zaangażowany był Europejski Komitet ds. Problemów z Przestępczością (European Committee on Crime Problems – CDPC), obejmowały szereg konsultacji z państwami członkowskim, ocenę ustawodawstw krajowych w tym zakresie oraz analizę złożonych przez
państwa propozycji. W marcu 2006 roku Komitet Ministrów powołał Komitet Ekspertów ds. seksualnego wykorzystywania dzieci i
niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych (PC-ES),
który zebrał i ocenił ogół instrumentów międzynarodowych służących ochronie dzieci przed tego typu przemocą. Ostatecznie Komitet Ministrów przyjął KSNT w dniu 12 lipca 2007 roku w trakcie
posiedzenia Zastępców Ministrów nr 1002. Konwencja została
otwarta do podpisania w Lanzarote, dnia 25 października 2007 roku, zaś 1 lipca 2010 roku weszła w życie5.
2. Zasady Konwencyjne i przyczyny udzielenia dziecku
szczególnej ochrony
KSNT składa się z Preambuły i dwunastu rozdziałów, które
można usystematyzować w następujący sposób:
sposabianiu dzieci (CETS Nr 058), Europejska konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego (CETS Nr 085), Europejska Konwencja o wykonywaniu praw
dziecka (CETS Nr 160), Europejska Karta Społeczna (CETS Nr 163), a jeżeli chodzi o
tzw. soft law można wskazać: Rekomendację Zgromadzenia Parlamentarnego 1666
(2004) w sprawie ogólnoeuropejskiego zakazu stosowania kar cielesnych wobec
dzieci z 23 czerwca 2004 roku, czy Rekomendację Komitetu Ministrów nr R (90) 2 w
sprawie przemocy w rodzinie z 26 marca 1985 roku.
4 F. Benoit – Rohmer, H. Klebs, Prawo Rady Europy. W stronę ogólnoeuropejskiej
przestrzeni prawnej, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 95.
5 Według art. 45 ust. 3 KSNT, wchodzi ona w życie pierwszego dnia miesiąca po
upływie trzech miesięcy od daty wyrażenia przez 5 państw sygnatariuszy, w tym
przynajmniej 3 Państw Członkowskich Rady Europy, zgody na związanie się Konwencją. Zgoda zostaje wyrażona poprzez przekazanie dokumentów ratyfikacyjnych
Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy (art. 45 ust. 2 KSNT). Szczegółowe informacje dotyczące podpisania i ratyfikacji KSNT przez państwa można znaleźć na
stronie internetowej http://conventions.coe.int., dostęp z dnia 14.05.2016 r.
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− postanowienia ogólne (Rozdział I),
− środki prewencyjne (Rozdziały II-V),
− prawo karne materialne (Rozdział VI),
− prawo karne procesowe (Rozdziały VII-VIII),
− postanowienia związane ze stosowaniem konwencji
(Rozdziały IX-XI),
− postanowienia końcowe (Rozdział XI).
W Preambule wyrażone zostały zasady, mające zastosowanie
do całej Konwencji, wśród których szczególne znaczenie przypisać
należy katalogowi przyczyn ochrony dzieci przed nadużyciami
seksualnymi. Wykaz ten przedstawia się następująco:
− specjalny status dziecka6,
− destrukcyjny wpływ nadużyć seksualnych na zdrowie i
rozwój psychospołeczny dziecka,
− wzrost przestępczości seksualnej wobec małoletnich,
− rozwój technologii komunikacyjnych i telekomunikacyjnych,
sprzyjający rozszerzaniu się nowych przejawów przestępstw
seksualnych i związana z tym konieczność współpracy
międzynarodowej,
− uznanie
zasady
dobra
dziecka,
jako
wartości
fundamentalnej.
Jednocześnie rozdział VII KSNT, zatytułowany „Postępowanie przygotowawcze, oskarżenie i prawo proceduralne” („Investiga-

6 Specjalny status wiąże się z tym, że dziecku przysługują określone prawa i
to ze względu na to, właśnie że jest dzieckiem. Z przyznaniem owych praw wiąże się także zapewnienie ochrony ze strony społeczeństwa rodziny i państwa.
Polskie robocze tłumaczenie Konwencji, posługuje się frazą „status nieletniego”.
Należy zauważyć, że nie jest zwrot dość precyzyjny, jeżeli chodzi o polskie prawo karne. W wersji angielskiej KSNT pojawia się wyrażenie „status o minor”.
„Minor” oznacza osobę, która nie osiągnęła jeszcze pełnoletności (Zob. Oxford
Wordpower. Słownik angielsko – polski z indeksem polsko – angielskim, J. Phillips
(red.), Wyd. Oxford University Press, Oxford 1997, s. 486.). Bardziej odpowiadającym terminem, na gruncie polskich przepisów, byłby „małoletni”. Choć zmiana ta wydaje się kosmetyczna, a z kontekstu można wyinterpretować prawidłowe znaczenie „statusu nieletniego”, to jednolitość terminologiczna jest jak najbardziej pożądana, zważywszy na dość specyficzne znaczenie słowa „nieletni” w
polskim języku prawnym.
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tion, prosecution, procedural law”)7, zawiera szereg dyrektyw – wymagań wobec prawa karnego procesowego, mających w jak najpełniejszym stopniu urzeczywistnić cele wyrażone w art. 1 Konwencji.
Chodzi o wprowadzenie takich mechanizmów, które z jednej strony przyczynią się do zapobiegania i zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i niegodziwego traktowania w celach seksualnych, z drugiej zaś zrealizują, w jak największym stopniu, ochronę
praw dzieci będących ofiarami nadużyć seksualnych. Strony negocjujące uznały, że sprawą najwyższej wagi jest zagwarantowanie w
przepisach proceduralnych poszanowania indywidualnej wrażliwości, bezbronności, czy podatności dziecka, biorącego udział w
postępowaniu jako świadek lub będącego ofiarą jednego z przestępstw wskazanych Konwencją8.
Rozdział ten składa się z siedmiu artykułów (art. 30 – 36). W
art. 30 określono najważniejsze zasady, odnoszące się do całej procedury i rządzące nią. W razie wątpliwości interpretacyjnych należy rozstrzygać poszczególne kwestie, zgodnie z wyrażonymi w
nich dyrektywami. Kolejne przepisy dotyczą szczególnej pozycji
dziecka jako świadka w procesie karnym i połączonymi z tym
uprawnieniami dziecka w procesie (art. 31), sposobu przesłuchania
dziecka (art. 35), inicjowania samego procesu (art. 32), a także wymogów związanych z kolejnymi fazami postępowania: przygotowawczego (m. in. art. 34), sądowego (m. in. art. 36) i wykonawczego (m.in. art. 31 ust. 1 lit. b).
W sposób generalny, Konwencja podporządkowuje całość postępowania karnego interesom dziecka. Na takie ukształtowanie
modelu procesu w tym akcie międzynarodowym z całą pewnością
oddziałują wymienione wcześniej cele KSNT (art. 1) oraz wartości
przyjęte w Preambule, w szczególności uznanie, że „każde dziecko
ma prawo do zapewnienia mu (…) takich środków ochrony, jakie
są konieczne z uwagi na jego status małoletniego” oraz przeświadczenie, że „dobro i najlepsze interesy dzieci to wartości fundamen7 W roboczym tłumaczeniu KSNT przetłumaczono wyraz „prosecution” jako
„ściganie”. Wydaje się, że nie jest to tłumaczenie precyzyjne, zwłaszcza że „ściganie” będzie elementem „postępowania przygotowawczego” („investigation”).
8 Zob. pkt. 209 Raportu wyjaśniającego.
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talne, wspólne wszystkim państwom Członkowskim, które należy
wspierać bez żadnej dyskryminacji”. Założenia te stanowią myśl
przewodnią całej Konwencji i jednocześnie wymóg interpretacji
poszczególnych przepisów w tym właśnie kontekście. Natomiast w
części proceduralnej KSNT, można odnaleźć konstrukcję trzech
węzłowych zasad, które oddziaływać będą na zaproponowane w
niej rozwiązania. Są to:
1. zasada dobra dziecka,
2. zasada szczególnej ochrony,
3. zasada szybkości i koncentracji procesu.
Pierwszą z wymienionych zasad statuuje art. 30 ust. 1 KSNT.
Wedle tego przepisu postępowanie przygotowawcze i dalsze fazy
postępowania powinny być prowadzone w najlepszym interesie
dziecka i z poszanowaniem jego praw. Zasada ta ma wymiar pozytywny i skierowana jest do organów procesowych. Stanowi ona
wskazówkę w jaki sposób należy kształtować podejmowane działania, aby jak najlepiej zadbać o sprawy dziecka. W dookreśleniu
tejże zasady pomocna może okazać się Rekomendacja Komitetu
Ministrów Rec. (2001) 16, na którą powołano się w Preambule
Konwencji. W rozdziale III wspomnianej Rekomendacji zaprezentowano szereg działań, które będą wypełniać formułę „dbania o
najlepsze interesy dziecka”. W omawianym akcie prawnym, o charakterze soft law, zasugerowano Członkom Rady Europy, aby w
toku postępowania karnego umożliwić dzieciom ich wysłuchanie,
udzielić niezbędnej pomocy, w tym w postaci koniecznej reprezentacji (pkt. 30), a także zachęcić władzę sądownicza do nadawania
priorytetu sprawom związanym z seksualnymi nadużyciami wobec dzieci (pkt. 31), zapewnić poufności akt sprawy (pkt. 32), zagwarantować dostęp do opieki medycznej, prawnej i społecznej, jak
i również ochronę samej ofiary, świadków i najbliższej rodziny
przed zastraszaniem ze strony sprawcy, dać możliwość pozostania
na terytorium państwa, w którym toczy się postępowanie, ofierze
oraz członkom jej rodziny, celem uczestniczenia w procesie karnym
(pkt. 34)9. W Raporcie Wyjaśniającym przywołano także art. 8 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka dotyczący
9

Powołuję się na tekst Rekomendacji w tłumaczeniu E. Bieńkowskiej.
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sprzedaży dzieci, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, w
którym podkreślono konieczność uwrażliwienia organów procesowych na specjalne potrzeby dziecka w toku postępowania, obowiązek informowania dziecka o postępach w prowadzonej sprawie
oraz zagwarantowania należytej reprezentacji, jeżeli interesy pokrzywdzonego są zagrożone, jak i ochrony przed ewentualnymi
zastraszeniami lub odwetem10.
Poszanowanie praw dziecka, wiąże się przede wszystkim z
zachowaniem i respektowaniem szeroko pojętego prawem do
prywatności, akcentowanym w KSNT (zob. art. 31 ust. 1 lit. e) oraz
w cytowanych uprzednio Rekomendacji i Protokole Fakultatywnym. Ingerencja w prywatne życie dziecka powinna być ograniczona do minimum, przy jednoczesnym zachowaniu zasady fair
trial, czyli uczciwego umożliwienia obrony oskarżonego11. Nadto
nieodzownym wydaje się wspomnienie art. 2 KSNT, wprowadzającego zakaz dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek przyczynę, w
szczególności: płeć, rasę, kolor skóry, język, religię, przekonania
polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, związek
z mniejszością narodową, własność, urodzenie, orientację seksualną, stan zdrowia, niepełnosprawność lub jakąkolwiek inną przyczynę. Oznacza to, że każde dziecko ma jednakowe (takie same)
prawa, w tym prawa procesowe. Jak wskazuje K. Turkovic, może
to wiązać się także z czynnym udziałem dziecka na każdym etapie
postępowania, niezależnie od wieku, chyba że nie jest to wskazane
ze względu na różnego rodzaju okoliczności12. Niemniej, fakt posiadania takich samych praw, nie przekreśla możności preferencyjnego traktowania niektórych osób, zwłaszcza tych, które uległy
szczególnie dotkliwemu rodzajowi przemocy, jakim jest m. in.
przemoc seksualna.
Drugą z zasad procesowych, wyrażonych w KSNT, jest zasada szczególnej ochrony, której normatywną egzemplifikację stano-

Zob. pkt. 211 Raportu wyjaśniającego; por. też pkt. 210 tego raportu.
K. Turkovic, Elements for European Guidelines on child friendly Justice with particular focus on chilrdren's access and place in criminal justice system, s. 42, dostępne
na stronie http://www.coe.int., dostęp z dnia 18.11.2011r.
12 Tamże s. 38.
10
11
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wi art. 30 ust. 2 Konwencji. Przepis ten nakłada na Strony obowiązek prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz dalszego
postępowania karnego w taki sposób, aby nie potęgował on u
dziecka przeżyć traumatycznych. Dotyczy to tzw. wtórnej wiktymizacji (repeat victimisation13), która najczęściej pojawia się w trakcie
przesłuchań, kiedy dziecko zmuszane jest do odtwarzania i relacjonowania traumatycznych dla niego wydarzeń. Niewątpliwie
istnieje dość płynna granica między zasadą „dobra dziecka”, czyli
dbaniem o jego najlepsze interesy, a zasadą szczególnej ochrony,
gdyż niektóre działania, podejmowane przez organy ścigania będą
wypełniały postulaty obydwu z tych zasad (przykładowo ochrona
przed ewentualnym odwetem czy groźbami ze strony sprawcy ma
wymiar podwójny – jest realizacją prawa do prywatności, działaniem w najlepszym interesie dziecka oraz zapobieganiem wtórnej
wiktymizacji, która wiązać może się z negatywną reakcją społeczną
w stosunku do ofiary). Zresztą zapewnienie prawa do prywatności
staje się refleksem tłumienia ponownej wiktymizacji14.

Zob. pkt. 210 Raportu wyjaśniającego.
B. Hołyst, podnosi, że przyczyną wtórnej wiktymizacji są często panujące w
społeczeństwie mity, dotyczące etiologii i udziału ofiary w przestępstwie zgwałcenia Od tego typu uprzedzeń nie są też wolni funkcjonariusze policji czy organy
ścigania. Niejednokrotnie informacje takie wpajane są już od dzieciństwa, wyrażane w postaci dyskryminujących i pogardliwych żartów („kobieta pragnie gwałtu”).
Powoduje to, że ofiary są niechętne w zgłaszaniu przemocy seksualnej. Obawiają
się, zwłaszcza, obciążenia ich odpowiedzialnością za zdarzenie, czy niezrozumieniem i odtrąceniem ze strony najbliższych. B. Hołyst przedstawia 9 hipotez związanych z wtórną wiktymizacją w oparciu o badania przeprowadzone w Słowenii.
Należą do nich między innymi: negatywna ocena ofiar seksualnych nadużyć, męska akceptacja dla przemocy wobec kobiet, brak współczucia itp. (zob. B. Hołyst,
Wiktymologia, wyd. LEXIS NEXIS, Warszawa 2006, s. 928 i n.). Adekwatnym wydaje się, niewiarygodny wręcz, wyrok sądu z 1923, cytowany przez A. Salter, w którego uzasadnieniu można przeczytać: „Ta nieszczęśliwa dziewczyna była młoda
wiekiem, ale stara grzechem i wstydem. Jej uwodzicielskiemu wpływowi uległo
kilku żółtodziobów, wiodących, jak pokazują te akta nienaganne życie (…) Była
zwykłym zbiornikiem dla plugawych ropuch. Dlaczego ci chłopcy, sprowadzeni
przez nią na manowce mieliby zostać poświęceni?”. (A. Salter, Drapieżcy. Pedofile,
gwałciciele inni przestępcy seksualni. Kim są, jak działają i jak możemy chronić nasze dzieci?, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2005, s. 76).
13
14
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Celem minimalizacji negatywnych przeżyć, Konwencja
wprowadza szereg rozwiązań, kształtujących model przesłuchań.
Szczegółowa ich egzemplifikacja nie jest tutaj konieczna, ze względu na charakter niniejszego opracowanie, niemniej warto odnieść
się do innych aktów międzynarodowych, zawierających dyrektywy
wpływające na niwelowanie wtórnej wiktymizacji ofiary. Do najistotniejszych na tym polu dokumentów międzynarodowych, należą wydane przez Komitet Ministrów Rady Europy Rekomendacja
Nr R(85) 11 w sprawie pozycji ofiary w prawie i procesie karnym15
oraz Rekomendacja Nr R(87) 21 w sprawie pomocy ofiarom i
ochronie przed wiktymizacją16. Szczególnym aktem, na gruncie
prawa Unii Europejskiej jest także Decyzja Ramowa Rady z dnia 12
marca 2001 roku w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym
(2001/220/WSiSW)17. Nie bez znaczenia pozostają orzeczenia sąW preambule tego aktu podkreślono, że podstawową rolą prawa karnego jest
dostrzeżenie potrzeb i zabezpieczenie interesów ofiary oraz, że postępowanie karne
wiąże się dla ofiary z fizycznym oraz psychicznym cierpieniem, jak i materialnymi i
społecznymi niedogodnościami, w związku z czym koniecznym staje się sprostanie
oczekiwaniom ofiary w tym zakresie. Szczególne miejsce w tym akcie zajmują ofiary,
będące dziećmi i osobami niepełnosprawnymi lub upośledzonymi, dla których zaproponowano przesłuchanie w towarzystwie osoby najbliższej – rodzica, opiekuna,
czy też innej osoby. Rekomendacja R(85) 11 zawiera wytyczne dotyczące wszystkich
faz postępowania, sposobu przesłuchiwania ofiar, a także zalecenia i wymogi co do
poszanowania prawa do prywatności. Komitet Ministrów zwrócił również uwagę
na możliwość wprowadzenia postępowania mediacyjnego i koncyliacyjnego oraz
promocji i rozpoczęcia badań nad skutecznością środków chroniących ofiarę w toku
postępowania
karnego.
Tekst
Rekomendacji
dostępny
na
stornie
http://www.wcd.coe.int., dostęp z dnia 08.05.2012r.
16 Podobnie, jak w powyższej Rekomendacji, w niniejszym akcie wskazano na
poważne konsekwencje, jakie niesie za sobą wiktymizacja oraz na nieodzowność
udzielenia ofiarom pomocy w trakcie procesu karnego. Polecono stworzenie,
rozwój i powiększanie środków ochronnych dla ofiar w ogóle, ale także dla ofiar
o specjalnych wymaganiach, jak dzieci oraz ofiar pokrzywdzonych szczególnie
dotkliwymi rodzajami przemocy, np. ofiar zgwałcenia, przemocy domowej, zorganizowanej przestępczości, czy przemocy na tle rasowym. Tekst Rekomendacji
dostępny na stronie http://www.wcd.coe.int., dostęp z dnia 08.05.2012r.
17 Decyzja Ramowa Rady powstała w celu zbliżenia ustawodawstw Państw
Członkowskich UE, tak aby zapewnić ofiarom przestępstw, w jak największym
stopniu, ich ochronę (pkt. 4 Preambuły), zwłaszcza jeżeli chodzi o system wsparcia i poszanowanie godności (pkt. 8 Preambuły). W sposób wyjątkowy odniesio15

282

dów międzynarodowych. Do jednych z najważniejszych należy
wyrok TSUE z dnia 16 czerwca 2005 w sprawie Pupino18. Trybunał
Sprawiedliwości UE podniósł, że „w tych warunkach potrzeba realizacji celów, leżących u podstaw cytowanych przepisów tej decyzji ramowej wymaga, aby sąd krajowy miał możliwość zastosowania w stosunku do ofiar szczególnie podatnych na wiktymizację,
szczególnego trybu postępowania(...) jeśli taki tryb postępowania
lepiej odpowiada sytuacji ofiar i jest konieczny celem uniknięcia
utraty dowodów, zmniejszenia do minimum liczby przesłuchań
oraz zapobieżenia negatywnym dla rzeczonych ofiar skutkom
składania zeznań na rozprawie” (§ 56 wyroku). TSUE powołał się
również na orzecznictwo ETPC, w zakresie art. 6 ust. 3 EKPC, dodając, żeby preferencyjne przesłuchiwanie dzieci, nie kolidowało z
prawami osoby oskarżonej. W przedstawionej TSUE opinii Rzecznik Generalny J. Kokott zajęła podobne stanowisko do wyrażonego
w orzeczeniu przez Trybunał. Rzecznik argumentowała w sposób

no się do sposobu kompensowania doznanej szkody, jako jednego z głównych
wyznaczników prawidłowej ochrony ofiar przestępstw. Dla potrzeb niniejszej
decyzji stworzono szeroką definicję postępowania, „obejmując nim oprócz postępowania karnego także wszelkie kontakty ofiar z jakąkolwiek władzą, służbą
publiczną lub organizacją udzielającą wsparcia ofiarom w związku z ich sprawą,
przed, w trakcie lub po procesie karnym” (zob. art. 1 lit. d), gdyż przepisy decyzji obejmują także innego rodzaju środki mogące zmniejszyć skutki przestępstwa
(pkt. 6 Preambuły).
18 Wyrok ETS z dnia 16 czerwca 2005 w sprawie C-105/03 Pupino. Przedmiotowa sprawa dotyczyła znęcania M. Pupino nad grupą dzieci (regularne ich bicie, straszenie, zastosowanie wobec nich środków uspokajających oraz zaklejanie
im ust plastrem i zabranianie wychodzenia do toalety – § 12). Prokurator zdecydował się na przesłuchanie pokrzywdzonych dzieci w warunkach preferencyjnych, mimo że wg prawa włoskiego uprzywilejowane warunki przesłuchania
dotyczyły tylko dzieci, które były ofiarami przemocy seksualnej. W zadanym
pytaniu sąd odsyłający zmierzał do ustalenia, czy przepisy art. 2, 3 i 8 ust. 4 decyzji ramowej dotyczącej pozycji ofiary w postępowaniu karnym „powinny być
interpretowane w ten sposób, że sąd krajowy musi mieć możliwość zezwolenia
małym dzieciom, które – jak ma to miejsce w sprawie przed sądem odsyłającym
– twierdzą, że padły ofiarą złego traktowania, na składanie zeznań w sposób
umożliwiający zagwarantowanie im właściwego poziomu ochrony poza rozprawą i przed jej terminem”. Wyrok dostępny na stronie http://curia.europa.eu,
dostęp z dnia 30.01.2012r.
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następujący: „ponieważ (...) dzieci wymagają co do zasady szczególnej ochrony, należy uznać, iż w sytuacji gdy padły ofiarą przestępstwa, są one szczególnie podatne na wiktymizację. W przedmiotowej sprawie brak jest jakiejkolwiek przesłanki, która sugerowałaby inną ocenę poziomu zagrożenia wiktymizacją poszkodowanych dzieci. Mając pięć lat w czasie popełnienia czynu oraz w
chwili planowanego przesłuchania, były w wieku, w którym nie
można wykluczyć wystąpienia szkód w psychice, będących następstwem przeżytych zdarzeń. Ponadto będący przedmiotem postępowania zarzut znęcania się nad dziećmi przez przedszkolankę—
czyli osobę zaufaną — może w szczególny sposób negatywnie
wpłynąć na ich rozwój. Reasumując, stwierdzić należy, że dzieci
będące ofiarami przestępstw są z reguły szczególnie podatne na
wiktymizację” (§ 58, 59 opinii)19.
ETPC potwierdził, że istnieje możliwość przesłuchania dzieci
w specjalnych warunkach, zwłaszcza jeżeli sprawa dotyczy pokrzywdzenia dzieci przestępstwami seksualnymi. Szczególnie
trudne dla dzieci jest odtwarzanie zaistniałych zdarzeń w toku procesu, w związku z czym należy zapewnić im odpowiednią ochronę
przed wtórną wiktymizacją. Starania takie muszą być do pogodzenia z uprawnieniem oskarżonego do rzetelnego procesu, w tym
prawa zadawania pytań świadkom i prawa do obrony (gwarancje
art. 6 EKPC)20.
Zasadę szybkości i koncentracji procesu można odkodować z
normy art. 30 ust. 3 KSNT. Przepis ten wskazuje na potrzebę prowadzenia postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego w sposób priorytetowy, a także bez nieuzasadnionej zwłoki.
Jak uznały umawiające się Strony zasada ta wynika z art. 6 EKPC,
gdyż każdy ma prawo do rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym
terminie (zob. art. 6 ust. 1 EKPC in principio). Szybkość procesu,
Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott, przedstawiona w dniu 11 listopada
2004r., dostępna na stronie http://curia.europa.eu, dostęp z dnia 30.01.2012r.
20 Por. w tym celu orzeczenia: Wyrok ETPC z dnia 2 lipca 2002r., S.N. v. Szwecja, nr 34209/96; Wyrok ETPC z dnia 10 listopada 2005, Bocos-Cuesta, nr
54789/00; Wyrok ETPC z dnia 12 lipca 2007, Kovac v. Chorwacja, nr 503/05; Wyrok ETPC z dnia 20 grudnia 2001, P.S. v. Niemcy, nr 33900/96. Wyroki dostępne
na stronie http://curia.europa.eu, dostęp z dnia 12.05.2012r.
19
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oznacza działanie organów procesowych niepowodujące zwłoki,
która będzie w dodatku nieuzasadniona. Jak podkreślił J. Grajewski, dokonując w tym względzie analizy orzecznictwa ETPC, „rozsądny termin” dotyczy nie samego trwania postępowania, czyli ile
czasu „zajmie”, ale niedającego się uzasadnić przewlekania21. Z
kolei koncentracja polegać będzie na podejmowaniu przez organy
czynności zwartych i ciągłych, „wolnych od przerw i zahamowań”22. Konwencja wymaga „priorytetowego” (priority) działania
organów. Na ów „priorytet”, składa się nie tylko pierwszeństwo w
załatwieniu określonej sprawy, ale także przedłożenie takiej sprawy nad inne, co implikuje podjęcie działań urzeczywistniających
zadbanie o najlepszy interes dziecka. Należy też zauważyć, że celem szybkiego i skoncentrowanego działania jest wyrządzenie jak
najmniejszej szkody dziecku – ofierze seksualnej przemocy, czyli
zminimalizowanie przeżyć traumatycznych, a co za tym idzie,
choćby częściowe zapobieżenie wtórnej wiktymizacji.
Powyższe zasady nie są jednak nieograniczone. Wyznaczone
są sferą uprawnień oskarżonego. Jak wskazano w art. 30 ust. 4
KSNT, środki przewidziane w ramach konwencyjnej procedury
karnej, nie mogą naruszać prawa do obrony oraz prawa do uczciwego i bezstronnego procesu, zgodnie z art. 6 EKPC. Artykuł ten
podkreśla tzw. zasadę fair trial. Jednak w Raporcie wyjaśniającym
dodano, że dwie generalne zasady, wyartykułowane w ust. 1 i ust.
2 art. 30 KSNT, stanowią zawsze wskazówkę co do podejmowanych w toku postępowania działań w stosunku do dziecka, tak aby
chronić jego najlepsze interesy23.

Zob. Prawo karne procesowe – część ogólna, J. Grajewski (red.), Wyd. C.H.
Beck, Warszawa 2009, s. 103. Przewlekłość oceniana jest na podstawie skomplikowania sprawy, zachowania poszczególnych uczestników postępowania (w
szczególności oskarżonego i organów), czy też skalę niedogodności dla skarżącego.
22 Tamże, s. 102.
23 Zob. pkt. 215 Raportu wyjaśniającego.
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3. Konwencyjne czyny zabronione, związane z seksualnym
wykorzystywaniem dzieci
KNST, na określenie niedopuszczalnych interakcji seksualnych dziecka z dorosłym, posługuje się dwiema nazwami: „seksualne wykorzystywanie” i „niegodziwe traktowanie w celach seksualnych”. Konwencja zbiorczo definiuje powyższe pojęcia w art. 3
lit. b., jako zachowania, o których mowa w art. 18 – 23 KSNT. Wykorzystanie seksualne należy wiązać z zachowaniami opisanymi w
art. 18, na co wprost wskazuje tytuł owego artykułu. Natomiast
opisu „niegodziwego traktowania w celach seksualnych” nie można odnaleźć wprost w Konwencji. Na podstawie wykładni językowej, można pokusić się o stwierdzenie (biorąc pod uwagę, że tekst
konwencyjny jest przetłumaczony z języka angielskiego), że postępowanie „godziwe” to postępowanie „uczciwe”, „właściwe”. Mimo że seksualnemu wykorzystywaniu da się przypisać przymiot
„niegodziwości”, to należy oddzielać obydwa pojęcia. Pomocny ku
temu jest oryginalny tekst Konwencji, gdzie posłużono się wyrażeniami „sexual abuse”, na określenie tego pierwszego i „sexual exploitation”, będący odpowiednikiem niegodziwego traktowania. Słowo „abuse” oznacza tyle, co wyrządzić komuś krzywdę, często
przemocą24, natomiast „exploitation” dotyczy posłużenia się kimś w
niewłaściwy sposób25. Mimo że, podobnie jak w języku polskim,
zakresy znaczeniowe obydwu zwrotów mogą się pokrywać, to
każdy z nich akcentuje inną grupę zachowań. „Sexual abuse” wiąże
się najczęściej z chęcią zaspokojenia popędu seksualnego „bezpośrednio” na ofierze. Z kolei „sexual exploitation” utożsamiać można
z nadużyciem polegającym na „użyciu dziecka”, jako przedmiotu
satysfakcji seksualnej, przeważnie jednak dla celów komercyjnych.
Do podobnych konkluzji doprowadza wnioskowanie a contrario.
Skoro w KSNT zastosowano termin „wykorzystanie seksualne”
tylko dla zachowań opisanych w art. 18, to pozostałe czyny nie będą miały takiego charakteru. Jednak w sprzeczności z takim ujęciem będzie wykładnia systemowa, gdyż podobny charakter do
zachowań opisanych w art. 18, mają te, których deskrypcje znajdują
24
25
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Zob. Oxford wordpower...dz. cyt., s. 4.
Zob. Oxford wordpower...dz. cyt., s. 269.

się w art. 22 i 23 Konwencji (chociaż w drugim z nich znajduje się
także odniesienie do niegodziwego traktowania). Konkludując, za
konwencyjne wykorzystanie seksualne sensu largo można uznać:
- wykorzystanie seksualne sensu stricto, wyrażone normą art.
18 ust. 1 KSNT,
- demoralizację dziecka z art. 22 KSNT,
- grooming, którego celem jest popełnienie przestępstwa
określonego na podstawie art. 18 ust. 1 lit. a KSNT. (art. 23 KSNT).
Natomiast niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych,
na gruncie norm konwencyjnych, będą:
- przestępstwa dotyczące dziecięcej prostytucji (art. 19 KSNT),
- przestępstwa dotyczące pornografii dziecięcej (art. 20 KSNT),
- przestępstwa dotyczące udziału dziecka w prezentacjach
pornograficznych (art. 21 KSNT),
- grooming, którego celem jest popełnienie przestępstwa z
art. 20 ust. 1 lit. a (art. 23 KSNT).
IW art. 18 ust. 1 lit. b KSNT, gdzie zobowiązano każdą ze
Stron do „przyjęcia koniecznych środków ustawodawczych lub
innych środków w celu zapewnienia karalności zachowania
umyślnego polegającego na uczestnictwie w czynnościach seksualnych z udziałem dziecka” w przypadku zastosowania przymusu,
siły i groźby.
KSNT posługuje się pojęciem „czynności seksualnych” (sexual
activities). W Konwencji brak jest jednak bliższej definicji tej formuły. W załączonym do niej Raporcie wyjaśniającym wskazano, że właściwymi do jej dookreślenia będą Państwa – Strony Konwencji.
Ustawodawstwom krajowym powierzono ustalenie adekwatnego
znaczenia i zakresu terminu „czynności seksualnych”, które podlegać będą penalizacji na terytorium każdego z Państw26. Jednak interpretacja tego terminu musi odbywać się zgodnie z celami KSNT,
wyrażonymi w jej art. 1, mając na względzie zwłaszcza konieczność
zapobiegania i zwalczania nadużyć seksualnych wobec dzieci (lit.
26 Zob. pkt. 127 Raportu wyjaśniającego, załączonego do KSNT. Wykładnia
Konwencji Rady Europy wspomagana jest tzw. raportami wyjaśniającymi, wskazującymi w jaki sposób interpretować konwencję. Raport dostępny na stronie
http://www.convention.coe.int., dostęp z dnia 07.11.2011r.
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a), a także ochronę praw dzieci będących ofiarami seksualnego
wykorzystywania i niegodziwego traktowania w celach seksualnych (lit. b). Niewątpliwie na powyższe ustalenia powinna mieć
wpływ zasada niedyskryminacji (art. 2)27. Ponadto jednym z powodów harmonizacji systemów prawnych Państw – Stron Konwencji, jest zniwelowanie różnic w karaniu określonych czynów,
tak aby nie zachęcać ewentualnych sprawców przestępstw seksualnych do ich popełniania w krajach, w których obowiązują mniej
restryktywne zasady wymierzania kar za tego typu zachowania28.
W orzecznictwie ETPC można znaleźć kilka odniesień, co do
sposobu rozumienia pewnych czynności seksualnych, jednak zazwyczaj ich bliższa interpretacja nie ma charakteru samoistnego
przedmiotu sprawy, a ich dookreślenia następuje w toku badania
konkretnego przypadku i rozstrzygnięcia czy dane zachowanie
narusza, któryś z artykułów EKPC. Dość ciekawe, w omawianym
zakresie, wydają się orzeczenia wydane w związku z art. 3 EKPC,
zakazującym torturowania oraz nieludzkiego i poniżającego karania lub traktowania. W sprawie Aydin v. Turcja29, ETPC wskazał, iż
„gwałt (rape) na aresztowanej, dokonany przez przedstawiciela
władzy publicznej30, należy uznać za wyjątkowo poważną i odrażającą formę maltretowania (ill-treatment), gdzie sprawca może z łatwością wykorzystać podatność i niewielkie możliwości stawiania
przez ofiarę oporu”31. Trybunał w wyroku tym wyraził pogląd, że
szczególnie dotkliwe dla ofiary są zwłaszcza akty penetracji, które
powodują u niej, nie tylko negatywne odczucia fizyczne, ale także
są źródłem poważnych szkód emocjonalnych32. Innym, doniosłym

Art. 2, statuujący zasadę niedyskryminacji, wskazuje, że implementacja
przez Strony postanowień KSNT, w szczególności korzystanie ze środków
ochrony praw ofiar, powinna być zapewniona bez dyskryminacji ze względu na
jakąkolwiek przyczynę.
28 Zob. pkt. 112 Raportu wyjaśniającego.
29 Wyrok ETPC z dnia 25 września 1997r, Aydin v. Turcja, nr 23178/74, dostępny na stronie http://www.echr.coe.int., dostęp z dnia 12.04.2012r.
30 W tym przypadku chodziło o zgwałcenie młodej dziewczyny w trakcie
przesłuchań na posterunku policji.
31 Zob. § 83 wyroku cytowanego w przypisie 26.
32 Tamże.
27
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na tym polu, orzeczeniem jest to wydane w sprawie Salmanoglu i
Polltas v. Turcja33. ETPC przyjął, że „dokonywanie tzw. testów na
dziewictwo oraz innych nadużyć seksualnych w policyjnym areszcie są rodzajem przemocy opisanym w art. 3 EKPC”34. Wyrok ten
pozwala również sprecyzować pojęcie gwałtu (rape), za który
uznano „wprowadzenie do odbytu ofiary pałki policyjnej”35.
Konwencja nie zawiera żadnej specyfikacji sposobu zachowania sprawcy, wcielającego w życie „czynności seksualne”. Posługuje się zaś zbiorczym pojęciem „uczestniczenia” (engaging in). Samo
słowo „engage”, ma wymiar bardziej subiektywny i wiąże się z „zaangażowaniem”36. Natomiast „uczestniczenie” jest wyrazem bardziej ogólnym, chociaż polegającym na przyjęciu przez sprawcę
postaci aktywnej. Niewątpliwie swym zakresem konsumuje ono
znamiona jaki pojawiają się w polskim kodeksie karnym, jak „doprowadza”, „doprowadza do wykonania”, „doprowadza do poddania się”, czy „dopuszcza się”.
Przemoc nie została zdefiniowana w Konwencji. Wydaje się,
że powinno się odróżniać „przemoc” (coertion) od siły (force), które są w akcie autonomicznymi znamionami. Mimo że KSNT posługuje się nimi osobno, to raczej nie należy im przypisywać różnego
znaczenia, chociaż odmiennych wskazówek interpretacyjnych może dostarczyć stanowisko ETPC, wyrażone w orzeczeniu M.C. v.
Bułgaria37. Sędziowie ze Strasburga przeciwstawili sobie formułę
„przymusowych okoliczności” (coercive circustamces) i „siły” (force), stwierdzając, że nie zawsze „siła”, czy jej użycie, musi być elementem składowym gwałtu (rape), gdyż możliwe jest aby sprawca,
niejako skorzystał z sytuacji, że ofiara jest już obezwładniona, czyli
wykorzystał fakt, znalezienia się przez nią w „przymusowych oko-

Wyrok ETPC z dnia 17 marca 2009r., Salmanoglu i Polttas v. Turcja, nr
15828/03, dostępny na stronie http://www.echr.coe.int., dostęp z dnia
12.04.2012r.
34 Zob. § 97 powyższego wyroku.
35 Zob. § 21 powyższego wyroku.
36 Oxford...dz. cyt., s. 254.
37 Wyrok ETPC z dnia 4 grudnia 2003 r. M.C. v. Bułgaria, nr 39272/98, dostępny na stronie http:/www.echr.coe.int., dostęp z dnia 09. 04. 2012r.
33
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licznościach”38. W związku z czym siła może być kojarzona z bezpośrednim działaniem sprawcy w celu przełamania oporu, a przemoc ma charakter szerszy, tj. nie wymaga od sprawcy, aby ją zawsze stosował, a mógłby jedynie z niej skorzystać – wystarczy aby
ofiara była już pod wpływem przemocy. Jednak trudno wyobrazić
sobie sytuację, w której sprawca w przypadku gwałtu (zgwałcenia),
stosując siłę fizyczną, nie stosował przemocy. Możliwa jest formuła
odwrotna, nie używając siły, może posłużyć się przemocą. Niezależnie od sformułowań użytych przez prawo krajowe, dotyczących
ścigania czynów związanych z niekonsensualnymi czynnościami
seksualnymi, interpretacja praktyczna poszczególnych słów jest
zespojeniem ustawowego znaczenia niektórych terminów39 oraz
okoliczności wynikających ze zgromadzonego materiału dowodowego40. Nadto Trybunał zanegował konieczność przeprowadzenia
„formalnego dowodu ze stawianego przez ofiarę oporu”, gdyż
mogłoby to narazić na szwank jej efektywną ochronę w trakcie postępowania41. Tok rozumowania ETPC, doprowadza do wniosku,
że wyraża on podobne zdanie, jak polski SN, iż opór ofiary nie musi być intensywny ani „przesadny”.
W art. 28 wskazano na okoliczności wpływające na zaostrzenie wymiaru kary, biorąc pod uwagę rodzaje czynów w niej określonych. Do okoliczności tych Konwencja zalicza:
• spowodowanie znacznego uszczerbku na zdrowiu
psychicznym lub fizycznym pokrzywdzonego,
• użycie tortur lub poważnej przemocy (przed lub w trakcie
przestępstwa),
• popełnienie
przestępstwa
przeciwko
szczególnie
bezbronnej osobie.
W Raporcie wyjaśniającym wskazano, że zakażenie HIV może
być postrzegane jako spowodowanie istotnej szkody na zdrowiu42.

Zob. § 163 cytowanego wyroku.
Trybunał wymienia synonimiczne pojęcia „coertion”, „violence”, „duress”,
„threat”, „ruse”, „surprise”.
40 Zob. § 161 cytowanego wyroku.
41 Zob. § 166 cytowanego wyroku.
42 Zob. pkt. 196 Raportu wyjaśniającego.
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Z kolei za tortury uznano, powołując się na zdanie ETPC, „niehumanitarne traktowanie przy użyciu bardzo poważnej przemocy lub
powodowanie okrutnego cierpienia”43. Osobą bezradną może być
np. dziecko niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, niedostosowane społecznie, dzieci pozbawione opieki rodziców a także bardzo małe dzieci44
W KSNT przyjęto również umyślność (intentional) uczestnictwa w
czynnościach opisanych w art. 18 ust. 1 lit. b Konwencji. Interpretację
działania umyślnego pozostawiono Państwom – Stronom KSNT, jednak podkreślono, że wymóg „umyślności” odnosić się musi do każdego elementu przestępstwa opisanego w Konwencji 45.
Pozostawanie przez dziecko pod wpływem narkotyku lub alkoholu, w Konwencji powiązano z nadużyciem szczególnej sytuacji zależności (situation of dependance)46. W Raporcie wyjaśniającym określono
to szeroko, gdyż sytuacja taka obejmuje zarówno wykorzystanie uzależnienia dziecka od alkoholu czy narkotyku, jak i przypadek samodzielnego upojenia lub odurzenia się przez dziecko, a także wprowadzenia w ten stan przez napastnika. Przepisy KSNT odnoszą się nadto
do psychicznych zaburzeń, na które cierpi dziecko, jako przesłanek
karalności zachowań polegających na nadużyciu szczególnej sytuacji
ofiary. Wskazano tutaj na umysłowe upośledzenie, autyzm oraz na
innego rodzaju zakłócenia psychiczne47.
Raport wyjaśniający wskazuje na sieć powiązań dziecka z inną
osobą, która może wyrażać się w „zaufaniu”, „władzy” i „wpływie”.
Przede wszystkim dotyczy to sytuacji ustalenia (wypracowania) z
dzieckiem relacji zaufania, relacji wynikającej z profesjonalnej działalności, a także możnością wykorzystania wpływu na dziecko poprzez
nierówną pozycję w istniejącej zależności fizycznej, ekonomicznej,
religijnej czy socjalnej48. Jak podkreślono w Raporcie wyjaśniającym,
powyższe relacje występują przede wszystkim w środowisku rodzinnym dziecka, ale mogą powstać także w stosunku do osoby, której
Zob. pkt. 197 Raportu wyjaśniającego.
pkt. 198 Raportu wyjaśniającego.
45 Zob. pkt. 117 Raportu wyjaśniającego.
46 Zob. pkt. 126 Raportu wyjaśniającego.
47 Zob. pkt. 126 Raportu wyjaśniającego.
48 Zob. pkt. 123 Raportu wyjaśniającego.
43

44 Zob.
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przysługuje władza rodzicielska czy opiekuńcza, zajmuje się edukacją
dziecka, udziela dziecku opieki psychologicznej, medycznej, terapeutycznej, czy duszpasterskiej, zatrudnia dziecko lub posiada nad nim
finansową kontrolę, a także jest np. opiekunem podczas obozów49.
Lista ta nie ma charakteru zamkniętego.
Na szczególną uwagę zasługuje kilkakrotne akcentowanie
przez Konwencję poszanowanie sytuacji dziecka w jego środowisku rodzinnym. Najczęstszą formą, a także niosącą za sobą dalekosiężne konsekwencje psychiczne, przemocy seksualnej jest ta, której
dzieci doświadczają właśnie w domu50. Jednak, np. na gruncie polskich przepisów karnych samo dokonanie różnego rodzaju przestępstw seksualnych w ramach rodziny, nie przesądza o bycie
przestępstwa z art. 199 § 2 k.k., tj. o nadużyciu stosunku zależności51. Samo istnienie stosunku zależności, jakim jest więź pomiędzy
rodzicami i dziećmi, a także np. doprowadzenie córki przez jej ojca
do poddania się innej czynności seksualnej, nie wiąże się automatycznie z nadużyciem tego stosunku.
KSNT w art 18 ust. 1 lit. a zawiera opis przestępstwa, który
współbrzmi z opisem z art. 200 §1 k.k. Wedle tego przepisu każda
ze Stron „powinna przyjąć konieczne środki ustawodawcze lub
inne środki w celu zapewnienia karalności zachowania umyślnego
polegającego na uczestnictwie w czynnościach seksualnych z
udziałem dziecka, które zgodnie z prawem krajowym nie osiągnęło
wieku umożliwiającego mu wyrażenie zgody na podejmowanie
czynności seksualnych”. Jednocześnie art. 18 ust. 2 wprowadza
rozwiązanie, umożliwiające każdej ze Stron ustalenie górnej granicy wiekowej, poniżej której nie jest możliwe uczestnictwo w czynnościach seksualnych z udziałem dziecka52. Granica ustalona przez
polskie prawo karne jest wypośrodkowana i ma odzwierciedlenie
w adekwatnej fazie rozwojowej dzieci, pozwalającej na właściwe
rozumienie dokonywań przezeń czynów. Natomiast ustalenie
Zob. pkt. 124 Raportu wyjaśniającego.
pkt. 125 Raportu wyjaśniającego.
51 Wyrok SN z 4 marca 2009r., III KK 348/08, BPK 2009, nr 5.
52 Granica ta jest różna w zależności od prawa danego państwa. W ramach
ustawodawstw państw Rady Europy oscyluje ona przeważnie pomiędzy 12 a 18
rokiem życia, a wiek przeciętny to 14 – 15 lat.
49

50 Zob.
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wyższej granicy wiekowej jest nazbyt restrykcyjne i nie znajduje
potwierdzenia w możliwościach percepcyjnych i behawioralnych
adolescentów. Z kolei brak jest przesłanek pozwalających na obniżenie limesu wieku, przede wszystkim, ze względu na brak proporcji w dojrzewaniu biologicznym i emocjonalnym.
W Konwencji jednocześnie podkreślono, że nie jest celem
przepisu art. 18 ust. 1 lit. a regulowanie konsensualnych stosunków
seksualnych pomiędzy małoletnimi (consensual sexual activitities
between minors). Najprawdopodobniej KSNT celowo posługuje się
w tym wypadku rzeczownikiem „minor”, starannie odróżniając go
od pojęcia dziecka (child), które w przeważającej mierze, mimo że
w słowniku Konwencji nadano mu wyrażenie ogólniejsze, używane jest na opisanie osoby, podlegającej nadużyciom seksualnym,
czyli takiej, która potencjalnie może stać się ofiarą. W Raporcie wyjaśniającym oddano doprecyzowanie pojęcia „minor” ustawodawcom
krajowym53, jednak niewątpliwie posłużenie się tego typu słowem,
służyć miało niestygmatyzowaniu adolescentów, uczestniczących
w czynnościach seksualnych, za obopólną zgodą. Celem Konwencji
nie jest kryminalizacja zachowań młodych osób, które odkrywając
swoją seksualność, angażują się w różnego rodzaju doświadczenia
seksualne, dokonywane między sobą, które mogą stanowić podstawę w rozwoju ich seksualności54. Owe seksualne doświadczenia
powinny być dokonywane pomiędzy osobami w zbliżonym wieku
i stopniu rozwoju oraz nie podlegać penalizacji nawet, jeżeli
uczestnicy tych czynności nie osiągnęli wymaganego ustawą wieku, w którym mogą samostanowić seksualnie.
Konwencja w art. 22 przewiduje rodzaj przestępstwa analogicznego w stosunku do typu czynu zabronionego opisanego w art.
200 § 2 k.k. Według deskrypcji zawartej we wspomnianym artykule
KSNT w ustawodawstwie krajowym kryminalizacji winno podlegać umyślne doprowadzenie do uczestnictwa dziecka, które w
myśl prawa krajowego nie osiągnęło wieku umożliwiającego
uczestniczenie w czynnościach seksualnych z jego udziałem, w

53 Zob.

pkt. 129 Raportu wyjaśniającego.

54 Tamże.
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zdarzeniu, w którym jest świadkiem wykorzystania seksualnego55
lub czynności seksualnych, nawet wówczas, gdy nie jest w nie bezpośrednio zaangażowane. W Konwencji zakreślono również cel
działania sprawcy, jakim są „motywy seksualne”, które mogą być
utożsamiane z „chęcią zaspokojenia seksualnego”, będącego znamieniem przestępstwa z art. 200 § 2 k.k. „Doprowadzenie” (causing) pozostawiono Stronom do doprecyzowania na gruncie prawodawstwa krajowego, jednak swym zakresem obejmuje ono każdy sposób w jaki dziecko staje się świadkiem opisanych zachowań,
także przy użyciu siły, przemocy, zachęty oraz obietnicy56. W prawie polskim wystarczy, aby sprawca „prezentował” (pokazywał,
przedstawiał) wykonanie czynności seksualnej. Bez znaczenia jest
w jaki sposób to uczyni, chociaż w sytuacji gdy posłuży się przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem i zmusi tym samym do
udziału w „spektaklu erotycznym” małoletniego poniżej lat 15, należałoby zastanowić się, czy nie wypełnia tym samym znamion
czynu z art. 197 § 2 k.k., wziąwszy pod uwagę szeroki sposób rozumienia innej czynności seksualnej. Dziecko, w przypadku art. 22
KSNT, może być świadkiem seksualnego wykorzystywania innych
dzieci oraz dorosłych, a także podejmowania różnego rodzaju
czynności seksualnych, przy czym, jak wskazano wyżej, nie musi
być w nie zaangażowane osobiście57. Zresztą w razie tego typu
udziału mielibyśmy, z pewnością, do czynienia z zachowaniem
opisanym w art. 18 ust. 1 litr a. Konwencja wymaga, aby czyn ten
popełniony był umyślnie, z chęcią zaspokojenia seksualnego.
Co więcej, pojawienie się w polskim kodeksie karnym przestępstwa z art. 200a k.k. jest bezpośrednim refleksem zapisów
KSNT, w szczególności zaś jej art. 23. Jak wskazano w Uzasadnieniu
Po raz kolejny robocze tłumaczenie Konwencji okazuje się niezbyt precyzyjne. W przekładzie tym oryginalny zwrot „sexual abuse” został przetłumaczony
jako „obcowanie seksualne”, co jest nie do pogodzenia ze sposobem w jaki KSNT
posługiwała się transponowanym wyrażeniem w innych artykułach. Celem zachowania wewnętrznej spójności aktu a także zgodności z motywami Raportu
wyjaśniającego, „sexual abuse” należy utożsamiać z aktami mającymi charakter
patologicznych wizji seksualności (zob. pkt. 154 Raportu wyjaśniającego).
56 Zob. pkt. 154 Raportu wyjaśniającego.
57 Zob. pkt. 152 Raportu wyjaśniającego.
55
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do projektu ustawy nowelizującej, która wprowadziła tego typu
zakaz karny do rodzimego prawa, „wprowadzenie w projektowanym art. 202a k.k (w rezultacie powstał art. 200a k.k) nowego typu
przestępstwa (…) wynika z konieczności dostosowania polskiego
prawa do postanowień Konwencji Rady Europy z Lanzarote o
ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym
traktowaniem w celach seksualnych (...)”58. Zjawisko penalizowane
w tym przepisie konwencjonalnie nazwano „groomingiem”. Polega
ono na podejmowaniu określonych czynności, w celu doprowadzenia dziecka do udziału w różnych aktach seksualnych. Odpowiednikiem polskim tego wyrazu jest słowo „nagabywać”, czyli
„zwrócić się do kogoś z prośbą lub żądaniem czegoś”, „zaczepiać”,
„napastować”, „niepokoić kogoś”59. Nagabywanie przybiera zazwyczaj postać werbalną lub pisaną, choć niekiedy będzie polegało
na dokonywaniu różnego rodzaju czynności stricte fizycznych. W
tym celu sprawcy „groomingu” składają obietnice, prowadzą rozmowy na tematy seksualne, prezentują treści pornograficzne60, a
także zaprzyjaźniają się, czy okazują życzliwość dziecku, zwykle
podając się za rówieśnika (inne dziecko), zapoznają dziecko z tematyką seksualną, celem zredukowania naturalnych hamulców u małoletniego61. Grooming można przyrównać do swoistej manipulacji,
o której pisała A. Salter62, mającej stanowić fundament późniejszego nadużycia seksualnego względem małoletnich.
Konstrukcja przestępstwa w Konwencji jest następująca:
a) umyślne,
b) składanie propozycji spotkania,
c) za
pośrednictwem
technologii
informacyjnych
i
telekomunikacyjnych,
d) dziecku, które nie ukończyło wieku umożliwiającego na
Zob. Uzasadnienie...dz. cyt.
słownik...dz. cyt., s. 469.
60 Zob. Uzasadnienie...dz. cyt.
61 Zob. pkt. 156 Raportu wyjaśniającego.
62 A. Salter, Drapieżcy...dz. cyt., zob. zwłaszcza rozdział III – Techniki oszukiwania. Autorka przytacza słowa jednego z badanych przez siebie pedofilów,
który podsumował swą „działalność” w sposób następujący: „pedofile bardzo
profesjonalnie podchodzą do tego, co robią i robią to dobrze” (tamże, s. 63).
58

59 Mały
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uczestniczenie z nim w czynnościach seksualnych,
e) w celu popełnienia przestępstwa, polegającego na
umyślnym uczestnictwie w czynnościach seksualnych z udziałem
tego dziecka,
f) lub w celu popełnienia przestępstwa, polegającego na
umyślnym produkowaniu pornografii dziecięcej z udziałem tego
dziecka,
g) jeżeli za taką propozycją idą faktyczne działania, mające na
celu doprowadzenie do takiego spotkania.
Propozycja musi być złożona przez osobę dorosłą (adoult).
Wnioskując a contrario z art. 3 lit. a Konwencji, dorosłym będzie
osoba, która ukończyła lat osiemnaście. Pamiętać jednak należy, że
jest to granica o charakterze ogólnym i na podstawie przepisów
krajowych może ulegać zmianom. Co do umyślności zachowania
sprawcy, musi ona dotyczyć każdego elementu przestępstwa63.
Termin „grooming”, w rozumieniu konwencyjnym, odnosi się tylko do nagabywania za pomocą systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, gdyż umawiające się strony zważyły, że jest to
forma, dzięki której sprawca z łatwością może porozumiewać z
dziećmi, z uwagi na powszechną dostępność tego typu środków
oraz możliwość zachowania względnej anonimowości przez napastnika64. Do takich systemów zaliczono przede wszystkim sieć
Internet oraz telefonie komórkowe65. Dodatkowo istotnym elementem czynu z art. 23 KSNT, jest ustalenie, że sprawca faktycznie
zmierzał do spotkania z dzieckiem, czego dowodem miałoby być
np. pojawienie się przez niego w umówionym miejscu66.
W KSNT zawarto też autonomiczną deskrypcję pornografii
dziecięcej w art. 20 ust. 2, opartą na Protokole Fakultatywnym do
Konwencji o Prawach Dziecka ONZ67. „Pornografia dziecięca”
oznacza „jakikolwiek materiał, który wizualnie przedstawia dziecko, uczestniczące w rzeczywistej lub udawanej czynności wyraźnie

Zob. pkt. 158 Raportu wyjaśniającego.
pkt. 159 Raportu wyjaśniającego.
65 Tamże.
66 Zob. pkt. 160 Raportu wyjaśniającego.
67 Zob. pkt. 142 Raportu wyjaśniającego.
63

64 Zob.
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seksualnej (sexually explicit conduct) lub jakiekolwiek przestawianie
narządów płciowych dziecka, głównie w celach seksualnych”. Definicja ta zbliżona jest do tej zaproponowanej w decyzji ramowej
Rady. Pojawiają się w niej bardzo nieostre pojęcia – „czynności seksualnej”, która ma być „wyraźna” oraz „celów głównie seksualnych”. W Raporcie wyjaśniającym pozostawiono doprecyzowanie
formuły „czynności wyraźnie seksualnej” dla Stron Konwencji,
wskazując jednak przykłady takich czynności. Dotyczy ona więc
kontaktów genitalnych, oralno – genitalnych, oralno – analnych,
pomiędzy dziećmi albo dorosłymi, niezależnie od płci, masturbacji,
sadyzmu lub masochizmu w kontekście seksualnym, a także lubieżnego przedstawiania genitaliów lub łona dziecka. Nie jest też
istotnym czy jest to czynność rzeczywista, czy symulowana68. Z
punktu widzenia kryteriów wyodrębnienia powyższych czynności,
istotne wydaje się posłużenie się słowem „wyraźnie”. Czy należy
to wiązać z „pewnością”, że dany materiał przedstawia dzieci w
określonych czynnościach, czy raczej z „oczywistością”? Czy raczej
łączności tej trzeba szukać w „wizualności” danego dzieła, które
jest też kryterium wyodrębniającym pornografię dziecięcą?69.
KSNT wymaga, aby penalizowane były czyny polegające na
produkowaniu, oferowaniu70 lub udostępnianiu71, dystrybuowaniu72, pozyskiwaniu73, posiadaniu pornografii dziecięcej oraz świa68 Zob.

pkt. 143 Raportu wyjaśniającego.
Jeżeli mówimy o „wizualności”, wykluczyć należy pornografię w postaci
tekstu pisanego, gdyż tam do czynienia będziemy mieli z „deskrypcją”, a także
w postaci np. słuchowiska radiowego, przymiotem tego dzieła byłby jego wymiar werbalny.
70 Wymogiem konwencyjnym jest, aby oferowanie wiązało się z realną możliwością dostarczenia takiego materiału (zob. pkt. 136 Raportu wyjaśniającego).
71 Udostępnianie polega na umieszczaniu pornografii dziecięcej w internecie,
tak aby inni mogli z niej korzystać, szczególnie poprzez tworzenie stron internetowych z takimi materiałami, jak również tworzenie linków na innych stronach
internetowych do pornografii dziecięcej, a także ułatwianie dostępu do takich
stron (Zob. pkt. 136 Raportu wyjaśniającego).
72 Dystrybucja polega na rozpowszechnianiu materiałów z pornografią dziecięcą. Dotyczy to w szczególności przesyłania jej za pomocą Internetu innej osobie, oraz sprzedaży, rozdawaniu, np. czasopism pornograficznych (Zob. pkt 137
Raportu wyjaśniającego).
69
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domym pozyskiwaniu dostępu do niej za pośrednictwem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Według art. 20 ust. 3
każda ze Stron ma możliwość wyłączenia w całości lub w części
kryminalizacji zachowań polegających na posiadaniu lub produkowaniu materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. Dotyczy
to zarówno realistycznych, jak i udawanych czynności seksualnych.
W Konwencji zastrzeżono również możliwość wykluczenia karalności produkcji i posiadania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci, które „nie osiągnęły wieku pozwalającego na uczestnictwo w czynnościach seksualnych, zgodnie z prawem krajowym,
jeśli materiały te zostały wytworzone przez nie, za ich zgodą i na
ich własny użytek”. Takie rozwiązanie wpisuje się ogólną tendencję do niekryminalizowania dobrowolnych zachowań seksualnych
małoletnich, będącą egzemplifikacją dążenia do poszanowania
prawa dziecka do prywatności.
W KSNT wskazano także na zagrożenie płynące z angażowania dzieci do tzw. przedstawień pornograficznych (pornographic
performances). Można wskazać, że Konwencja tradycyjnie już, celem
uelastycznienia systemu konwencyjnego, pozostawiła definicję
„przedstawień pornograficznych”, ustawodawcy rodzimemu. Natomiast w Raporcie wyjaśniającym zaznaczono, że wyrażenie to odnosi się przede wszystkich do tzw. live performances, czyli przedstawień „na żywo”, w których dzieci biorą udział w czynnościach o
wyraźnie seksualnej wymowie74. KSNT zaleca kryminalizować
działania polegające na rekrutowaniu, powodowania udziału,
zmuszaniu dziecka do udziału w takich przedstawieniach, czerpaniu korzyści z owego udziału, ale i również świadomego (knowingly) uczęszczania na „spektakle” pornograficzne, w których zaangażowane są dzieci (art. 21 KSNT). „Świadomość” widza polegać
powinna na umyślnym (celowym) uczestnictwie, w związku z
czym osoba taka musi mieć świadomość nie tylko tego, że przedstawienie jest pornograficzne, ale także tego, iż „aktorami” będą
73 Pozyskiwanie to nabywanie oraz wchodzenie w posiadanie materiałów z
pornografią dziecięcą, m.in. za pomocą systemów telekomunikacyjnych i technologii informatycznych (Zob. pkt. 138 Raportu
wyjaśniającego).
74 Zob. pkt. 147 Raportu wyjaśniającego.
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dzieci75. Udowodnienie takiej „świadomości” może okazać się bardzo trudne.
W rozumieniu przepisów konwencyjnych „dziecięcą prostytucją” jest „użycie (using) dziecka do czynności seksualnych w sytuacji, gdy zostały przekazane lub obiecane tytułem zapłaty pieniądze lub każda inna forma wynagrodzenia lub świadczenia, bez
względu na to, czy zapłatę tę, obietnicę czy świadczenie otrzymało
dziecko czy też osoba trzecia” (art. 19 ust. 2 KSNT). W definicji tej
na pierwszy plan wysuwa się angielskie słowo „using”, które podkreśla istotę prostytucji, jako uprzedmiotowiający dziecko czyn.
Dodatkowo zwrócono uwagę na to, że niezależnie od tego, czy
dziecko samo zaoferowało swoje usługi, czyn taki pozostanie formą
nadużycia seksualnego. Ściśle związana z prostytuowaniem się jest
chęć osiągnięcia korzyści majątkowej, a do czynności seksualnych
dochodzi bez zaangażowania emocjonalnego.
W Konwencji dość szeroko zakrojono zakres kryminalizacji
zachowań, powiązanych z dziecięcą prostytucją. Obejmuje on rekrutację, powodowanie udziału, zmuszanie do prostytucji, czerpanie z niej korzyści, a także korzystanie z niej.
Zakończenie
Ze względu na ramy edytorskie niniejszego tekstu, może on
stanowić jedynie przyczynek do dyskusji na temat rozwiązań
wprowadzonych przez omawiany akt międzynarodowy. Niemniej
można stwierdzić, że przedmiotowa Konwencja jest niewątpliwie
pierwszym aktem, tak kompleksowo normującym zagadnienie
związane z przestępstwami seksualnymi, których ofiarą jest dziecko. Potrzeba stworzenia takiego aktu wynikała z konieczności zadbania o poszanowanie praw i godności dzieci, ochrony ich prywatności i integralności, jako że ochrona taka jest niezbędną, z uwagi
na dalekosiężne skutki, jakie wiążą się z seksualnym wyzyskiem.
Jako że w chwili obecnej mamy do czynienia z różnorodnością
normatywną w tym zakresie, wydaje się nieodzownym pogłębienie
jednorodności mechanizmów ochronnych osób najmłodszych, nie
tylko na polu wdrożonych zakazów karnych, ale przede wszystkim
75 Zob.

pkt. 149 Raportu wyjaśniającego.
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w wymiarze proceduralnym, w celu ułatwienia ścigania sprawców
takich przestępstw i rozwoju współpracy międzynarodowej w tym
zakresie. To właśnie efektywna współpraca organów ścigania, nie
tylko w wymiarze krajowym, ale też w kontekście międzypaństwowym, globalnym, może zapewnić odpowiednią ochronę dzieci
przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.
Streszczenie:
Przedmiotem opracowania jest zarysowanie struktury Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych
oraz opisanie węzłowych zasad jakie przyświecały Państwom –
Stronom Konwencji przy jej tworzeniu. Autor dokonał ponadto
analizy dogmatycznej przepisów Konwencji dotyczących przestępstw seksualnych.
Abstract:
Council of Europe Convention on the Protection of Children against
Sexual Exploitation and Sexual Abuse – grounds and structure.
The subject of this paper is to outline the structure of the
Council of Europe Convention on the Protection of Children
against Sexual Exploitation and Sexual Abuse and describe the
nodal principles that guided the States - Parties to the Convention
at its creation. Moreover, the author made the analysis of the dogmatic provisions of the Convention relating to sexual offenses
against children.
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Jacek Szałapata

Immmunitet adwokacki w kontekśćie wolności słowa
Zawód adwokata występującego w procesie wiążę się z wykonywaniem obowiązków zawodowych przebiegających nierzadko w atmosferze napięcia i wzmożonego stresu. Adwokat dla
sprawnego i z brakiem szkody dla interesów klienta podejmowania
czynności zawodowych musi mieć zagwarantowane prawo do skorzystania ze środków umożliwiających mu pełną obronę praw mocodawcy. Ograniczenie bowiem swobody do obrony prowadziłoby
do skrępowania przysługującemu każdemu obywatelowi prawa do
obrony swoich uprawnień. Nie oznacza to jednak by adwokat korzystając w ramach przyznanych mu uprawnień mógł dowolnie
naruszać wszelkie zasady, chociażby te które wynikają z dobrych
obyczajów. Z powyższych względów pożądane jest z jednej strony
ukształtowanie sprzyjających warunków dla prawidłowego i nieskrępowanego wykonywania przez adwokata, a równolegle
wprowadzenie ograniczeń, które pozwoliłyby wyeliminować nadużywanie tak uregulowanej swobody adwokackiej. W ten sposób
narodziła się koncepcja immunitetu adwokackiego1. Immunitet
adwokacki, obok atrybutu adwokata w postaci tajemnicy adwokackiej, stanowi jeden z najważniejszych trzonów na których opiera
się ustrój adwokatury. Status adwokata kształtuje swoją podstawę
ustrojową w powiązaniu z przynależnością do zawodów zaufania
publicznego, o których mowa w art. 17 Konstytucji RP2. Przyczyną
dokonanego przez Konstytucję wyróżnienia jest waga, ze względu
na interes publiczny, warunków wykonywania zawodu adwokata,
w tym zarówno ich ochrony, jak i należytej pieczy sprawowanej
przez samorządy zawodowe. Przede wszystkim jednak łączy się z
cechami przypisywanymi osobom obdarzonym zaufaniem pu1 Z.

Krzemiński, Prawo o adwokaturze. Komentarz, Kraków - Warszawa 2006, s. 71-72.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997
nr 78 poz. 483,z późn zm.
2
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blicznym – odpowiadając najwyższym kwalifikacjom merytorycznym i moralnym. Legitymują one powierzenie dóbr o szczególnych
wartościach, ale także uzasadniają niezależność, niezbędną, by tymi dobrami sprawnie zarządzać oraz należycie je zabezpieczać.
Wytyczone dalej niż wobec innych osób granice wypowiedzi adwokata (czy radcy prawnego) wykonującego czynności zawodowe
to jedna z przesłanek demokratycznego państwa prawa, związana
z instytucjonalną ochroną praw obywatelskich. Głównym elementem tej relacji pozostaje zasada niezależności profesjonalnych pełnomocników sądowych, gwarantowana między innymi poprzez
przyznany im immunitet. Podstawy owej swobody kształtują jednak również, obecne w sferze prawa do wypowiedzi, ograniczenia,
w tym obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz reguł
uczciwej i rzeczowej komunikacji w trakcie świadczenia pomocy
prawnej3.
Trafnie istotę immunitetu adwokackiego ujął Trybunał Konstytucyjny: „Immunitet adwokacki jest niewątpliwie związany z
konstytucyjnym prawem do obrony w sprawie karnej (art. 42 ust. 2
Konstytucji). Gwarancja niekaralności adwokata w razie ewentualnego nadużycia w korzystaniu z wolności słowa - pozwala mu na
użycie w obronie klienta argumentów, które w innej sytuacji mogłyby narazić go na odpowiedzialność. Chodzi tu zarówno o posłużenie się tezami co do faktów, których prawdziwość nie została
należycie zweryfikowana (np. tezy dotyczące udziału w przestępstwie innych osób), o krytyczne wypowiedzi na temat działania
sądu i prokuratury, jak i o wykorzystanie zwrotów czy sformułowań, których ostrość może być źródłem negatywnych odczuć adresatów, ale jednocześnie budzi emocje, wzrost zainteresowania,
przyciąga uwagę na określone okoliczności sprawy. Immunitet
adwokacki nie oznacza, rzecz jasna, przyzwolenia na wypowiedzi
zmierzające celowo do wprowadzenia w błąd lub obrazy sądu i
stron. Powinien być raczej rozumiany jako gwarancja pewnej swobody wypowiedzi w szczególnych warunkach sali sądowej, w atA. Machnikowska, Granice wolności wypowiedzi adwokata [w:] Granice wolności
wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych (red. A. Biłgorajski), Warszawa
2015, s. 137.
3
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mosferze napięcia, ścierania się argumentów, walki słownej. Spór
sądowy pociąga za sobą w sposób nieunikniony emocje, stres,
przyspiesza tempo wymiany zapatrywań, co z kolei ogranicza
możliwość w pełni racjonalnej ich kontroli. Nawet na tym tle sytuacja adwokata niewątpliwie rysuje się w sposób szczególny. Adwokat bowiem, ze względu na wiążące go zasady etyczne, poddany jest silnym stresom. Podstawową zasadą jego etyki, w każdej z
ról adwokata, jest podejmowanie czynności jedynie w interesie
klienta. Jednocześnie jednak ciążą na nim obowiązki wobec sądu,
w szczególności - pomoc w dążeniu do wykrycia rzeczywistego
przebiegu wydarzeń, realizacja zasad praworządności i słuszności.
Motywacja działań adwokata często jest wewnętrznie sprzeczna.
Stąd potrzeba zwiększonej tolerancji na nadużycie słowa, co stanowi uzasadnienie przyznania adwokatom immunitetu"4. Immunitet adwokacki wiąże się jednak nie tylko z prawem do obrony.
Obejmuje bowiem, jak wynika z art. 8 ustawy Prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 r.5(zwanej dalej ustawą o adwokaturze), także
zachowania adwokata działającego jako pełnomocnik strony w postępowaniu cywilnym. Podobny immunitet przyznany jest radcom
prawnym (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych, Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.). Immunitet ma
zatem na celu realizację jednej z wartości wskazanych w art. 31 ust.
3 Konstytucji6.
Instytucja immunitetu adwokackiego uregulowana jest zasadniczo w art. 8 ustawy o adwokaturze, który stanowi:„1. Adwokat przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z wolności
słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury
i przepisy prawa. 2. Nadużycie tej wolności, stanowiące ściganą z
oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza,
podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej”.

4 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2005 r., SK 22/05, OTK-A
2005, nr 11, poz. 135.
5 Dz. U. 1982 nr 16 poz. 124, z późn zm.
6 wyrok TK z 14 grudnia 2005 r., jw.
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Uzupełnieniem powołanej wyżej regulacji jest Zbiór zasad
etyki adwokackiej i godności zawodu7(Kodeks etyki adwokackiej) zwany dalej kodeksem etyki adwokackiej, poświęcając tej kwestii §
17 i 16. Wspomniany § 17 kodeksu etyki adwokackiej stanowi, że
adwokat, mając zagwarantowaną przy wykonywaniu czynności
zawodowych wolność słowa, powinien zachować umiar i oględność w wypowiedziach. Podobnie § 16 kodeksu etyki adwokackiej
mówi, że adwokat w razie konieczności przytoczenia drastycznych
okoliczności lub wyrażeń powinien nadać swemu wystąpieniu taką
formę, aby nie uchybiać powadze sądu, władz i godności zawodu
adwokackiego. W korespondencji nie wolno używać wyrażeń obraźliwych ani grozić ściganiem karnym lub dyscyplinarnym. Naruszenie tych zasad prowadzić może do odpowiedzialności dyscyplinarnej, czego dowodem jest liczne orzecznictwo sądów dyscyplinarnych8.
Z samego określenia istoty immunitetu wynika w sposób nie
budzący wątpliwości, że celem jego wprowadzenia jest wyłączenie
odpowiedzialności karnej określonej osoby w zakresie wskazanym
w przepisie. Taki sam cel jest przedmiotem regulacji opisanej w art.
8 ustawy o adwokaturze. Brzmienie art. 8 ust. 2 tej ustawy pozwala
na ustalenie, że immunitet adwokacki obejmuje swym zakresem
przestępstwa z art. 212 i art. 216 Kodeksu karnego9(zwanego dalej
k.k.). Pierwszy z powołanych przepisów w § 1 przewiduje karalność czynu polegającego na pomawianiu innej osoby, grupy osób,
instytucji o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Z ko7 Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 grudnia 2011 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) Na podstawie uchwały nr 52/2011 NRA z 19 listopada
2011 r. ogłasza się jednolity tekst Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(Kodeksu Etyki Adwokackiej) uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej
Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady
Adwokackiej nr 33/2011 i nr 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. Zbiór Zasad Etyki
Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).
8 zob. szerzej: Z. Krzemiński, jw. s. 74-83.
9 Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553, z późn zm.
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lei art. 216 § 1 k.k. przewiduje przestępstwo polegające na znieważeniu innej osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność,
lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła.
W obydwu przypadkach ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego (art. 212 § 4 i art. 216 § 4 k.k.). Wobec okoliczności, że art. 8
ust. 2 ustawy o adwokaturze stanowi, iż w przypadku popełnienia
wymienionych czynów przez adwokata wykonującego czynności
zawodowe wchodzi w grę tylko jego odpowiedzialność dyscyplinarna, przepis wyłącza stosowanie wobec adwokatów wskazanych
przepisów karnych. Konieczną konsekwencją wprowadzania immunitetów jest wyłączenie możliwości dochodzenia odpowiedzialności karnej osób nimi objętych10.
Adwokat, w swoich wypowiedziach związany jest granicami
określonymi w art.8 ust.1 prawa o adwokaturze. W przypadku naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, niezależnie od tego, czy jego zachowanie będzie zgodne, czy też niezgodne z zadaniami adwokatury, będzie popełniał czyn bezprawny, uzasadniający pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej,
cywilnej lub dyscyplinarnej, odpowiednio do charakteru naruszenia i w zależności od wystąpienia przesłanek określonych w art. 8
ust. 2 prawa o adwokaturze. Konsekwencją wykroczenia poza zakres zadań adwokatury powinna być natomiast odpowiedzialność
dyscyplinarna, występująca ewentualnie obok odpowiedzialności
cywilnej lub karnej. Trzeba jednak uwzględnić, że zgodnie z art. 80
prawa o adwokaturze adwokat, przekraczając granice wolności
wypowiedzi wyznaczone zadaniami adwokatury, może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej tylko wówczas, gdy
jednocześnie jego zachowanie będzie sprzeczne z prawem, zasadami etyki, godnością zawodu bądź będzie stanowiło naruszenie
obowiązków zawodowych. Tylko bowiem w takich przypadkach
adwokat może odpowiadać dyscyplinarnie11. Wynika z tego, że
zakres wolności wypowiedzi adwokata wyznacza nie tylko art. 8
wyrok TK z 14 grudnia 2005 r., jw.
A. Demko, Granice wolności wypowiedzi adwokata [w:] Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych (red. A. Biłgorajski), Warszawa 2015, s.
119 i n.
10
11
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ust.1 prawa o adwokaturze, ale przede wszystkim art. 80 prawa o
adwokaturze. W przypadku natomiast wypowiedzi sprzecznych
tylko z zadaniami adwokatury, nienaruszających pozostałych granic, adwokat nie popełnia czynu bezprawnego i w konsekwencji
jest wolny od jakichkolwiek sankcji. Termin, jakim posłużył się
ustawodawca w art. 8 ust. 1 prawa o adwokaturze, ma odmienny i
szerszy zakres niż przesłanki odpowiedzialności, o których mowa
w art. 80 prawa o adwokaturze, i które to przesłanki wyznaczają
bezprawność zachowania adwokata.12 Wypowiedź adwokata zawsze musi mieścić się w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawne, jedynie bowiem w przypadku naruszenia tych
przepisów możliwe jest stwierdzenie, że zachowanie jest zachowaniem bezprawnym, i pociągnięcie adwokata na przykład do odpowiedzialności karnej, cywilnej lub dyscyplinarnej. Wolność wypowiedzi adwokata, tak jak i każdego innego obywatela, napotyka
swoje granice w powszechnie obowiązującym prawie i w przypadku naruszenia tego prawa może on (z wyjątkiem sytuacji opisanych
w art. 8 ust. 2 prawa o adwokaturze) podlegać odpowiedzialności
karnej lub cywilnej. Podstawę do pociągnięcia adwokata do odpowiedzialności dyscyplinarnej wyznacza art. 80 prawa o adwokaturze, zawierający odesłanie od zasad deontologicznych. Zadania
adwokatury, o których mowa w art. 8 ust. 1 prawa o adwokaturze,
nie mogą być ujmowane ani jako ograniczenie dla wolności wypowiedzi, ani jako dodatkowe, pozaprawne kryterium w sposób abstrakcyjny wyłączające bezprawność danego zachowania13. Adwokat w określonych sytuacjach, w szczególności podczas wykonywania zawodu, powinien wykazywać się szczególną dbałością zarówno o słowa, jak o wszelkie podejmowane działania, także te,
które mają charakter wypowiedzi. Odrębną kwestią jest przy tym
ustalenie, czy obecnie obowiązujące regulacje prawidłowo zakreślają owe granice i czy szczególne obowiązki nałożone na adwokatów w tym zakresie są konieczne z perspektywy przesłanek z art.
31 ust. 3 Konstytucji RP. Przytacza się przykładowo, że o ile wątpliwości nie budzą restrykcje wynikające z nakazu zachowania ta12

Tamże.

13 Tamże.
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jemnicy adwokackiej, o tyle krępujący wolność wypowiedzi zakaz
reklamy może być już poddawany krytyce. Bez wątpienia jednak
szczególna pozycja adwokatów nakazuje także szczególne ich traktowanie. Po pierwsze, konsekwencje oraz tryb orzekania w przypadku przekroczenia przez adwokata nałożonych na niego ograniczeń powinny uwzględniać charakter wykonywanego zawodu.
Postulat ten realizowany jest przede wszystkim poprzez poddanie
określonych naruszeń wyłącznie sądownictwu dyscyplinarnemu
oraz wyłączenie możliwości pociągnięcia adwokata do odpowiedzialności sądowej, w pewnych sytuacjach, tj. wówczas, gdy jego
zachowanie stanowi ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę
lub zniesławienie określonych osób. Po drugie, ustalając odpowiedzialność adwokata i dokonując oceny bezprawności jego konkretnego zachowania, w każdym przypadku należy uwzględnić zasady
deontologiczne i obowiązki adwokackie. Uwzględnienie tych
czynników, tak jak i każdych innych okoliczności sprawy istotnych
dla oceny danego działania, może w indywidualnej sprawie wpłynąć na ocenę danego zachowania i doprowadzić do wniosku, że nie
było ono bezprawne14.
W ujęciu teoretycznym przyjmuje się, że przez pojęcie immunitetu rozumie się ograniczenie lub wyłącznie odpowiedzialności
pewnej kategorii osób ze względu na wykonywanie przez nich
określonego zawodu lub z uwagi na pełnione funkcje15. Doktryna
prawa konstytucyjnego rozróżnia dwa rodzaje immunitetu: materialny i formalny. Immunitet materialny (wywołujący skutki na
gruncie prawa materialnego) definiowany jest jako trwałe wyłączenie spod przepisów sankcjonujących określone zachowanie.
Przykładem immunitetu materialnego jest immunitet materialny
parlamentarzysty, oznaczający, że poseł oraz senator nie mogą być
pociągnięci do odpowiedzialności za działania wchodzące bezpośrednio w zakres sprawowania ich funkcji parlamentarnych. Zakaz
ten trwa w trakcie oraz po ustaniu mandatu parlamentarzysty i nie
może zostać uchylony16. W przypadku immunitet formalnego (proTamże.
Krzemiński, jw. s. 72
16 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne. Warszawa: C.H. Beck, 2008, s. 407.
14

15 Z.
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cesowego, wywołującego skutki na płaszczyźnie prawa procesowego) przyjmuje się najczęściej, że oznacza on ograniczenie odpowiedzialności prawnej (w szczególności odpowiedzialności karnej)
danej osoby ze względu na pełnioną funkcję na czas pełnienia tejże
funkcji. Wskazuje się, że pomiędzy immunitetem materialnym a
formalnym istnieje różnica tego rodzaju, że w warunkach immunitetu materialnego w odniesieniu do czynu, będącego naruszeniem
normy prawa karnego materialnego prawo karania nie powstanie
w ogóle, natomiast w warunkach immunitetu formalnego prawo
karania w zasadzie powstanie, ale ze względu na niemożność
wszczęcia postępowania prawo to albo nie może zostać zrealizowane w ogóle, albo też do jego urzeczywistnienia konieczny jest
element pozasądowy w postaci zgody odpowiedniego organu na
ściganie sprawcy17. Na przykład pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła wymaga uprzedniej zgody Sejmu. Immunitet materialny ma odmienny charakter od immunitetu formalnego. O ile ten
drugi ma charakter czasowy i chroni przedstawiciela w okresie,
gdy sprawuje on mandat, immunitet materialny obejmuje wszystkie czyny wchodzące w zakres wykonywania mandatu, tak w czasie jego trwania, jak i po wygaśnięciu 18. Wobec ustalenia okoliczności wymienionej w przepisie art. 8 ust. 2 ustawy o adwokaturze
organ prowadzący postępowanie karne umarza postępowanie albo
odmawia jego wszczęcia na podstawie art. 17 pkt 11 kodeksu postępowania karnego19.
W poglądach doktryny zarysował się spór, czy przysługujący
adwokatowi immunitet ma charakter materialny (zob. m.in. Z.
Czeszejko, Z. Krzemiński, Adwokacka wolność słowa i pisma, „Palestra" 1968, nr 5, s. 14; J. Bafia, J. Bednarzak, M. Flemming, S. Kalinowski, H. Kempisty, M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego.
Komentarz, Warszawa 1976, s. 57; S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1985, s. 187; R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces kar-

17 B. Janusz-Pohl, Immunitety w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2009,
s.34-36.
18 M. Chmaj, Immunitet parlamentarny w Polsce. Stan obecny i perspektywy zmian,
Warszawa 2009, s. 5.
19 Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555, z późn zm.
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ny. Część ogólna, Kraków-Lublin 1996, s. 193), czy też materialnoprocesowy albo procesowo-materialny (S. Śliwiński,Polski proces
karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1959, s.
103 i 104; A. Kaftal, O niektórych zagadnieniach immunitetu adwokackiego, „Palestra" 1962, nr 11, s. 5; M. Cieślak, Zagadnienia immunitetu
adwokackiego, „Palestra" 1963, nr 7-8, s. 12). Nie ma natomiast wątpliwości, że ustalenie w sprawie okoliczności, o których mowa w
art 8 ust. 2 ustawy o adwokaturze, jest jednoznaczne z wystąpieniem ujemnej przesłanki procesowej i w konsekwencji powoduje, iż
postępowanie karne nie może się toczyć. Immunitet adwokacki
implikuje ustawowe uchylenie karalności czynu przestępnego i
konieczność umorzenia postępowania karnego albo odmowę jego
wszczęcia.
Immunitet adwokacki jest instytucją znaną niemal wszystkim
współczesnym regulacjom prawnym20. Wolność słowa i pisma, która obejmuje swoim zakresem także prawo do rzeczowej krytyki
sądów i innych władz, jest podstawą niezależności adwokatury.
Wolność tę uważa się za jeden z fundamentów niezależności zawodu adwokata, a ta z kolei jest niezbędna dla spełniania przez
adwokatów przypisanej im funkcji, którą jest przede wszystkim
niesienie pomocy prawnej. Zwraca się uwagę, że nawet w państwach totalitarnych, przynajmniej formalnie, utrzymywano niezależność adwokatury, w tym immunitet adwokacki. Status zawodu
adwokata jest na tyle ważny dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, że regulują go zwykle nie tylko akty władzy państwowej, ale także normy korporacyjne. Celem unormowań jest
zagwarantowanie adwokaturze właściwego miejsca w całym systemie wymiaru sprawiedliwości, co wymaga przede wszystkim
zapewnienia adwokatom niezależności podczas wykonywania ich
zadań. Powszechnie przyjmuje się, że najpełniejszym wyrazem
normatywnym tej niezależności pozostaje immunitet adwokata.
Immunitet chroniąc przed odpowiedzialnością karną, nie oznacza
ani całkowitej nieodpowiedzialności, ani przyzwolenia na działania
pozostające w sprzeczności z prawem lub zasadami etyki. Odpopor. R. Tokarczyk, Zarys przedmiotu etyki adwokata, „Przegląd Sądowy”
2005, nr 7-8, s. 6 i n.
20
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wiedzialność dyscyplinarna adwokatów, także normowana we
wszystkich niemal porządkach prawnych, jest nieodłącznym elementem kształtującym ich pozycję prawną. Wiąże się z wysokimi
wymaganiami etycznymi stawianymi przedstawicielom tego zawodu. Na tej drodze adwokat odpowiada przede wszystkim za
niemoralne zachowanie związane bezpośrednio z wykonywaną
praktyką (np. naruszenie obowiązków wobec klienta, nielojalność
wobec kolegów), ale także za naruszenie prawa21.
Wartym dostrzeżenia jest ,że pierwszym immunitetem w zakresie wolności słowa i pisma w prawie polskim był właśnie immunitet adwokacki wprowadzony przez Dekret Naczelnika Państwa w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego z dnia 24 grudnia 1918 r. w sprawie Statutu tymczasowego
Palestry Państwa Polskiego22. Immunitet ten ulegał licznym przekształceniom, poczynając od wyżej wymienionego dekretu, przez
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października
1932 r. - Prawo o ustroju adwokatury23 i ustawę z dnia 4 maja 1938
r. - Prawo o ustroju adwokatury 24, a następnie ustawę z dnia 27
czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury25, po obowiązującą ustawę z
dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze26.
Immunitet obejmuje wypowiedzi pod adresem strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego albo tłumacza.
Nie obejmie zniesławień i zniewag wobec innych, nawet gdyby
wypowiedzi te pozostawały w związku z wykonywaniem zawodu
adwokata. Nie obejmuje również wypowiedzi w stosunku do osoby, która dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości może uzyskać
status strony27. Sąd Najwyższy co do zasady przyjął, że immunitet
adwokacki ogranicza się do postępowania sądowego. Według tego
zob. szerzej: uzasadnienie wyroku TK z 14 grudnia 2005 r., SK 22/05, OTKA 2005, nr 11, poz. 135.
22 Dz. U. 1918 r. Nr 22 poz. 75.
23 Dz. U. 1932 r. Nr 86 poz. 733
24 Dz. U. 1938 r. Nr 33 poz. 289
25 Dz. U. 1957 r. Nr 13 poz. 74
26 Dz. U. 1982 nr 16 poz. 124, z późn zm.
27 zob. uchwałę Sądu Najwyższego z 24 lutego 1998 r., I KZP 36/97,OSNKW
1998, nr 3-4, poz. 12.
21
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orzeczenia należy przyjąć, że w art. 8 ust. 2 prawa o adwokaturze
krąg osób pokrzywdzonych został określony w sposób wyczerpujący, a więc immunitet adwokacki może dotyczyć tylko czynów na
szkodę osób, którym w chwili popełnienia czynu przysługiwał w
tym samym postępowaniu jurysdykcyjnym, w którym występował
adwokat, status strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora,
świadka, biegłego lub tłumacza. Nie wystarcza, by poszkodowany
był osobą, która taki status uzyskała dopiero w okresie późniejszym albo tylko potencjalnie mogła uzyskać taki status. Nie obejmuje on czynności poprzedzających to postępowanie, udzielania
porad prawnych czy sporządzania opinii prawnych .Należy jednak
według sądu podzielić pogląd, że immunitet adwokacki obejmuje
również okres przedprocesowego konfliktu stron, gdy strony nie
korzystają jeszcze z użytej przez ustawę tytulatury, jednakże tylko
wówczas, gdy zniewaga lub zniesławienie nastąpiła wówczas, gdy
adwokat i osoba pokrzywdzona miały już status, o którym mowa
w art. 8 ust. 2 prawa o adwokaturze. Immunitet adwokacki nie
obejmuje natomiast zwolnienia z odpowiedzialności cywilnej z
powodu naruszenia dóbr osobistych. Zwrócić należy jednak uwagę, że ochrona dóbr osobistych przysługuje jedynie przed działaniem bezprawnym (art. 24 §1k.c.28).
Granice wolności słowa adwokata wyznacza rzeczowa potrzeba. Według Sądu Najwyższego przy ocenie czy rzeczowa obrona interesów klienta uzasadnia określoną wypowiedź adwokata,
decydujące znaczenie mają dwa elementy. Pierwszym z nich jest
charakter sprawy, który w znacznym stopniu determinuje celowość
i potrzebę danej wypowiedzi. To samo określenie może podlegać, z
omawianego punktu widzenia, różnej ocenie w zależności od rodzaju sprawy. Wypowiedź dotycząca na przykład cech charakteru
czy osobowości strony w procesie, która zazwyczaj będzie zbędna,
a wręcz niedopuszczalna w typowej sprawie o charakterze majątkowym, może być niezbędna i istotna w sprawie związanej z prawami osobistymi, na przykład w sprawie rozwodowej lub opiekuńczej, w których właściwości osobiste stron często odgrywają
znaczącą rolę. W tej sytuacji, gdy służy to ustaleniu okoliczności
28
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Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn zm.

istotnych dla rozstrzygnięcia, przywołanie negatywnego osądu
osoby będącej przeciwnikiem w sporze, może zostać uznane za dopuszczalne. Drugim elementem oceny są okoliczności sprawy, takie m.in. jak żądania i argumenty przeciwnika w sporze, które
wymagają odparcia, są one istotne dla stwierdzenia, czy podjęta
przeciw nim obrona była odpowiednia i mieściła się w granicach
uzasadnionej potrzeby, to znaczy służyła właściwie rozumianemu
interesowi klienta i osiągnięciu pożądanego skutku29. Poza tymi
podstawowymi elementami należy uwzględniać dalsze czynniki.
Forma wypowiedzi nie może być drastyczna, powinny ją cechować
umiar i oględność. Opinia dotycząca osoby powinna być wyrażona
w powiązaniu z twierdzeniami faktycznymi i dowodami, nie może
natomiast być gołosłowna i niemająca oparcia w prezentowanym
materiale sprawy. Adwokat nie ma obowiązku weryfikacji faktów i
twierdzeń podawanych przez stronę i nie ponosi odpowiedzialności za ich zgodność z prawdą, powinien jednak rozważyć, czy nie
wzbudzają one oczywistych wątpliwości co do ich zgodności z rzeczywistością.
Podsumowując rozważania na tle wolności słowa adwokata i
jego immunitetu materialnego należy mieć na uwadze, że są one
uznawane za rdzeń gwarancji nieskrępowanego wykonywania
zawodu i realizacji zadań adwokatury. Adwokat chroni wolności i
prawa reprezentowanych przez siebie osób, a skuteczne i rzetelne
urzeczywistnianie takich obowiązków wymaga swobody działania
jaką daje mu art. 8 ustawy o adwokaturze. Wobec obowiązywania
zasady kontradyktoryjności w postępowaniu sądowym (karnym i
cywilnym), adwokat, udzielając pomocy prawnej, musi polemizować z innymi uczestnikami postępowania. W razie przekroczenia
przez członka palestry w powyższych warunkach dopuszczalnej
granicy wolności słowa, nie będzie ponosił on odpowiedzialności
karnej – tylko dyscyplinarną, a możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności cywilnej będzie obwarowana dodatkowymi pozaustawowymi warunkami, wynikającymi wprost z orzecznictwa
Sądu Najwyższego.
zob. wyrok Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2006 r.,IV CSK 2/06, OSNC
2007, nr 2, poz. 30.
29
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Streszczenie
Immunitet adwokacki jest jedną z zasadniczych instytucji
gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie adwokatury i wiąże
się ściśle z udzieleniem przez ustawę adwokatom wolności słowa i
pisma przy wykonywaniu ich zawodu. W niniejszym artykule została podjęta próba wyjaśnienia przedmiotowego i podmiotowego
zakresu obowiązywania immunitetu adwokackiego. Zagadnienie
to jest godne uwagi nie tylko z punktu widzenia uprawnień adwokata do prowadzenia obrony, ale również, i to głównie, zabezpieczenia interesów oskarżonego. W artykule przedstawiono charakterystykę immunitetu adwokackiego zarówno na podstawie szczególnych przepisów etyki zawodowej, jak i ustawy prawo o adwokaturze oraz innych aktów prawnych obejmujących swoim zakresem omawianą instytucję. Przywołano poglądy doktryny oraz stanowisko orzecznictwa, aby przedstawić problematykę czy immunitet adwokacki ma charakter materialny czy formalny.
Pojęcia kluczowe: immunitet adwokacki, adwokatura, zawód
prawniczy, zasady etyki adwokackiej
Summary
Attorney immunity in the context of freedom of speech
Attorney immunity is one of the fundamental institutions
which guarantee the proper functioning of the legal profession and
is closely associated with lawyers freedom of speech and writing in
the exercise of their profession. This article attempts to explain the
subjective and objective scope of attorney immunity. This issue is
worthy of attention, not only from the point of view of the rights
lawyer to conduct the defense, but also, and mainly, to safeguard
the interests of the accused. The article presents the characteristics
of immunity advocate both on the basis of the specific rules of professional ethics, as well as the Law on Lawyers and other legal acts
covering its scope discussed the institution. The article presents
also the doctrine and jurisprudence position to present the issue of
whether the immunity attorney is a material or formal.
Key words: attorney immunity, advocacy, legal profession,
principles of attorney's ethics
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Arkadiusz Szpila

Gwarancje wolności słowa w Polsce na podstawie Konstytucji
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Wstęp
W dziedzinie wolności ważne miejsce zajmuje swoboda wyrażania poglądów, a także pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Uprawnienie to określane było kiedyś jako wolność słowa i
druku. Przyjęte w Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. sformułowanie jest pojemniejsze i bardziej odpowiadające rozwojowi środków masowego przekazu. Konstytucja wolność tę pojmuje szeroko,
wprowadzając także zakaz stosowania cenzury prewencyjnej, jak
też koncesjonowania prasy. Przewidziano dopuszczalność koncesjonowania tylko stacji radiowych i telewizyjnych, co jest spowodowane kwestiami technicznymi, jak przyznawanie częstotliwości,
uregulowane przez normy krajowe jak i międzynarodowe. Natomiast w warunkach demokratycznego państwa prawnego niedopuszczalne jest koncesjonowanie wydawania gazet i czasopism,
dlatego Konstytucja wprowadza zakaz takich praktyk.
Wyrażanie swoich poglądów może się także przejawiać w
formie pokojowych zgromadzeń publicznych. Tego typu forma ma
duże znaczenia w ustrojach demokratycznych, ponieważ społeczeństwo w ten sposób może zwracać uwagę na problemy dotykające różne grupy społeczne, bądź manifestować swoje oczekiwania
wobec władzy.
Niebagatelnym prawem uregulowanym w Konstytucji jest
prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy
publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne obejmujące dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo to pozwala na społeczną kontrolę poczynań władzy
publicznej i wiąże się z szeroko rozumianym pojęciem wolności
słowa.
317

2. Zasada wolności słowa i zakazu cenzury.
Art. 54 Konstytucji
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz
koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić
obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji
radiowej lub telewizyjnej.
Wolność gwarantowana w powyższym artykule konstytucji
stwarza każdemu możliwość przekazywania pochodzących od niego wiadomości i idei innym osobom oraz zapewnia odbiorcy informacji prawo swobodnego wyboru ich źródła i zapewnia ich
kształtowanie w drodze procesu społecznego, chronionego przed
ograniczeniami jego pluralizmu ze względów politycznych, kulturalnych itp. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji jako
wolność jednostki oznacza dopuszczalność ograniczeń w uzyskiwaniu informacji tylko w ustawach1.
Konstytucja nie zawiera pojęcia poglądu. Według Trybunału
Konstytucyjnego, definiując co to jest pogląd należy opierać się na
dorobku nauki prawa oraz orzecznictwie sądowym2.
Pojęcie poglądu obejmuje wszystkie rodzaje wypowiedzi dokonane w sposób werbalny, jak i w każdej innej formie np. poprzez
dzieło artystyczne o charakterze plastycznym, informację handlową, reklamę, czy utwór muzyczny, wyrażające informacje, opinie,
idee niezależnie od ich treści i oceny, co do faktów i zjawisk we
wszystkich przejawach życia, jak również przypuszczenia i prognozy3.
Według Trybunału Konstytucyjnego wolność słowa nie ma
charakteru wyłącznie osobistego, a zatem nie można jej interpretować tylko w kontekście indywidualnych praw człowieka i obywatela realizowanych w sferze ich życia prywatnego, lecz ma ona charakter mieszany, pozwalający na swobodne wyrażanie poglądów
Wyrok SN z 28.9.2000 r., V KKN 171/98, OSNKW 2001, Nr 3–4, poz. 31.
Wyrok TK z 5.5.2004 r., P 2/03, OTK-A 2004, Nr 5, poz. 39.
3 B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 54 Konstytucji RP, Wyd. 2, Warszawa 2012.
1

2
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również w sferze życia publicznego i politycznego. Wolność wypowiedzi w życiu publicznym dotyczy ogółu społeczeństwa, przez
co posiada ona walory zasady ustrojowej istotnej dla demokratycznego funkcjonowania państwa. Jest ona warunkiem wolnego, niezależnego społeczeństwa, którego cechą jest swoboda wyrażania
własnych poglądów, wpływająca na większy pluralizm, otwartość i
tolerancję, czyli na czynniki, bez których demokratyczne państwo i
demokratyczne społeczeństwo nie mogą funkcjonować4.
Upublicznianie i upowszechnianie poglądów w prasie lub za
pomocą innych środków społecznego przekazu, w tym elektronicznych jest istotą wolności słowa w życiu społecznym. Współczesna
demokracja i polityka w państwie demokratycznym nie może funkcjonować bez korzystania z wolnych, niepodlegających żadnej kontroli mediów i innych form wyrażania swoich przekonań i wypowiedzi. Do tych form wyrażania swoich poglądów i przekonań należy zaliczyć fora, platformy internetowe, gazety internetowe itp.
Wolność wyrażania poglądów nabiera szczególnego znaczenia w
okresie dyskusji społecznych dotyczących podstawowych instytucji
i wartości. Państwo musi zachować umiar przy określaniu granic
wolności w sferze wypowiedzi w sprawach publicznych. Nie można zrównywać poglądu krytycznego, bądź preferującego odmienne
wartości z napaścią lub działaniem przestępnym, ponieważ nieodzownie powoduje to zawieszenie wolności słowa i przekazanie
władzy państwowej decydowania o tym, jaka treść może być dozwolona co wypacza zasady państwa demokratycznego5.
„Poglądy i wiedzę ludzi w wolnym społeczeństwie powinna
kształtować swobodna debata, dostęp do poglądów wypowiadanych przez ludzi, którzy mają w danej dziedzinie autentyczną wiedzę. Racji dowodzi się w walce na argumenty, a nie przy pomocy
zakazów"6.
Możliwość zapoznania się z pochodzącymi od innych informacjami ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania własnych poglądów. Aby dostęp do informacji był maksymalnie pełny nie wyOrzeczenie TK z 20.7.2011 r., K 9/11, OTK 2011, Nr 6A, poz. 61.
Banaszak., jw.
6 M. Safjan., Artykuł 132a – policja myśli, Gazeta Wyborcza z 11.2.2008.
4

5
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starczy tylko sam dostęp do już istniejących informacji, lecz możliwość ich podawania do publicznej wiadomości. Każdy powinien
mieć warunki dla upowszechniania i udostępnienia innym własnego poglądu7.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wolność do
pozyskiwania informacji, która jest szczególnie istotna w praktyce
dla dysponentów środków społecznego przekazu oraz dla dziennikarzy jest wolnością pozyskiwania informacji samodzielnie i nie
odpowiadają jej, w przeciwieństwie do prawa do informacji, obowiązki innych podmiotów do dostarczania informacji8.
Wolność wyrażania poglądów oraz wolność pozyskiwania i
rozpowszechniania informacji nie może być całkowicie nieograniczona, jeżeli prowadzi do naruszania innych wartości chronionych
konstytucyjnie oraz praw i wolności jednostki takich jak dobra osobiste, godność, cześć, prywatność, uczucia religijne9.
Trybunał Konstytucyjny wyraził aprobatę dla dopuszczalności
karania za przekroczenie granic wolności wyrażania poglądów i równocześnie zaaprobował uzależnienie w prawie karnym przestępności
zniesławienia od tego, czy sprawca działał w obronie uzasadnionego
interesu10.
Według Konstytucji podmiotem wolności słowa mogą być zarówno jednostki, jak i podmioty zbiorowe, takie jak na przykład
partie polityczne i komitety wyborcze, które składają się z osób fizycznych i w ich imieniu się wypowiadają11.
Ponadto Trybunał Konstytucyjny łączy zakaz cenzury prewencyjnej z zakazem przyznania tak rozumianych kompetencji
kontrolnych organom państwowym oraz z uzależnieniem przekazania wypowiedzi odbiorcom od uprzedniej zgody organu państwowego12.
Trybunał Konstytucyjny nie uznał za cenzurę prewencyjną
zakazu publikacji zastosowanego w ramach postępowania zabezBanaszak., jw.
Wyrok TK z 28.6.2005 r., OSK 1733/04, Legalis.
9 Banaszak., jw.
10 Wyrok TK z 30.10.2006 r., P 10/06, OTK-A 2006, Nr 9, poz. 128.
11 Orzeczenie TK z 20.7.2011 r., K 9/11, OTK 2011, Nr 6A, poz. 61.
12 Uchwała TK z 2.3.1994 r., W 3/93, OTK 1994, Nr 1, poz. 17.
7
8
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pieczającego w sprawach przeciwko środkom masowego przekazu
o ochronę dóbr osobistych. Działania sądów nie można uznać za
stosowanie cenzury, ale kontrolę przestrzegania prawa w znaczeniu prewencyjnym13.
Ustrojodawca nałożył na organy państwowe obowiązek przeciwstawiania się wszelkim działaniom mającym na celu dokonanie
cenzury prewencyjnej, bez względu na to, od kogo pochodzą. Jednakże Sąd Najwyższy dopuszcza działania polegające na selekcji
materiałów do publikacji przez daną redakcję wskazując brak podstaw prawnych dla skierowanego do redakcji pisma roszczenia o
zamieszczenie na jego łamach artykułu14.
Częściowa lub całkowita konfiskata materiału prasowego a w
przypadku audycji radiowych lub telewizyjnych, bądź przekazu
internetowego zakaz dalszego rozpowszechniania i również konfiskata nośników rozpowszechnianego materiału może nastąpić jedynie w przypadkach prawem określonych przy stwierdzeniu
przestępstwa lub dla zabezpieczenia powództwa. Konstytucja jednoznacznie zakazuje koncesjonowania prasy. Dopuszczalny jest
jednak obowiązek uzyskiwania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Wprowadza się go w związku z ograniczeniami i uwarunkowaniami o charakterze technicznym a nie merytorycznym15.
3. Zasada wolności prasy i innych środków przekazu.
Art. 14 Konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia
wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.
Artykuł ten wprowadza zasadę wolności prasy i innych źródeł społecznego przekazu gwarantującą to, że mogą one spełniać
swoje podstawowe zadania. Przyjęcie tej zasady oznacza zakaz
wprowadzania i stosowania cenzury wobec środków społecznego
przekazu. Konstytucyjne postanowienia odnoszące się do środków
społecznego przekazu są zarazem gwarancją realizacji obywatelskiego prawa do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Wyrok TK z 9.11.2010 r., K 13/07, OTK-A 2010, Nr 9, poz. 98.
Wyrok SN z 19.5.1988 r., I CR 114/88, OSNC 1989, Nr 5, poz. 85.
15 Banaszak., jw.
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Zasada ta ma istotne znaczenie dla realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu oraz zapewnienia obywatelom świadomego i czynnego udziału w realizacji władzy państwowej. W warunkach ograniczania prawa do informacji czy też utrudnień w zdobywaniu wiedzy o stanie państwa, jego problemach, o funkcjonowaniu jego organów i agend rządowych udział w realizacji władzy przez społeczeństwo byłby co najwyżej iluzoryczny, bądź żaden16. Treść wolności zawartej w art. 14 Konstytucji postrzega się przez pryzmat
swobody zakładania środków społecznego przekazu, swobody
prowadzenia działalności przez środki społecznego przekazu oraz
swobody kreowania struktury własnościowej środków społecznego
przekazu17.
Z podstawową konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego sprzężona jest wolność prasy niezbędna w procesach
kontroli władzy przez społeczeństwo. Do podejmowania decyzji konieczne jest posiadanie informacji dotyczących uwarunkowań i możliwych następstw. W państwie demokratycznym wiadomości w danej dziedzinie powinny mieć jak najszerszy zasięg, aby suweren,
bądź jego reprezentant przed wzięciem udziału w kształtowaniu
woli państwa dysponował odpowiednią wiedzą na temat dotychczasowego funkcjonowania państwa i jego organów oraz na temat
czynników determinujących rozwój państwa. Wiedza ta powinna się
kształtować na podstawie wszelkich informacji oraz odmiennych
poglądów umożliwiających spojrzenie na tę samą sprawę z różnych
punktów widzenia Ograniczenia w tym zakresie dadzą niepełny obraz rzeczywistości czy też jednostronnie wskażą przyszłe skutki podejmowanych decyzji. W dłuższej więc perspektywie władza znajdzie się nie w ręku tych, którzy formalnie mają rozstrzygać, ale tych
którzy dostarczają im informacji stanowiących przesłankę ich decyzji. Wolność działania środków masowego przekazu informacji
umacnia pluralizm jako jedną z fundamentalnych podstaw demo-

W. Skrzydło., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 14
Konstytucji RP, Wyd. VII, Lex 2013.
17 Wyrok TK z 9.11.2010 r., K 13/07, OTK-A 2010, Nr 9, poz. 98.
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kracji. Obejmuje ona nie tylko wolność samego dostarczania poglądów i informacji, ale również i swobodę ich odbioru18.
Pojęcie środków społecznego przekazu zawarte w Konstytucji
może prowadzić do błędnej wykładni, że zapewnienie wolności
prasy nie dotyczy wszystkich środków przekazu, lecz tylko tych
środków o charakterze masowym, które mają naturę społeczną.
Należy uznać sformułowanie o społecznych środkach przekazu za
niezręczność terminologiczną. W doktrynie i orzecznictwie dominuje pogląd, że art. 14 Konstytucji zapewnia wolność nie tylko społecznym, ale wszystkim środkom przekazu19.
Wolność prasy w rozumieniu art. 14 Konstytucji RP nie ogranicza się do rozpowszechniania wiadomości i informacji. Obejmuje
również dostęp do legalnych źródeł informacji oraz chroni prawo
prasy do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy
publicznej, prawo dostępu do dokumentów będących w posiadaniu
tych organów oraz prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Uprawnieniom
tym odpowiada obowiązek właściwych organów władzy publicznej udzielania prasie informacji o ich działalności, zapewnienia dostępu do dokumentów oraz zapewnienia wstępu na posiedzenia
kolegialnych organów władzy publicznej20.
Udostępnianie akt sądowych i prokuratorskich dziennikarzowi może nastąpić tylko w zakresie w jakim dotyczy to materiałów,
które były lub mogły być przedmiotem jawnej rozprawy. Ochroną
są również objęte dokumenty mogące ujawnić tajemnicę lekarską,
jakie tworzą biegli wypowiadający się w sprawie o poczytalności
sprawcy w chwili czynu czy o rodzaju, charakterze i długotrwałości
obrażeń pokrzywdzonych. Oddając tego rodzaju akta do wglądu
dziennikarzom, godzilibyśmy się z faktem, że zapoznają się oni
również z owymi danymi. Przedstawiciel mediów nie może być
osobą uznaną za uprawnionego do pozyskiwania informacji obję18 B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 14 Konstytucji RP, Wyd. 2, Warszawa 2012.
19 J. Sobczak., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 72.
20 Wyrok SN z 1.6.2000 r., III RN 64/00, OSNP 2001, Nr 6, poz. 183.
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tych tajemnicą lekarską. Nie jest więc zasadne umożliwienie dziennikarzom dostępu do dokumentów bez dokonania w nich zmian
uniemożliwiających identyfikację uczestników21.
Państwo ustawowo może ustalać granice wolności prasy w
celu niedopuszczenia do naruszenia praw i wolności jednostki oraz
interesu publicznego. Jednakże granice te nie mogą przybierać formy cenzury prewencyjnej, uniemożliwiającej skorzystanie z wolności gwarantowanej w art. 14 Konstytucji. Wszystkie podmioty z niej
korzystające mogą co najwyżej podlegać cenzurze represyjnej polegającej na odpowiedzialności, na warunkach określonych prawem,
za dokonane przekroczenie granic tej wolności. Wyróżnienie w
Konstytucji wolności prasy ma tu szczególne znaczenie, ponieważ
jest ona jedynym ze środków społecznego przekazu, który nie podlega ograniczeniom technicznym. Każdy może założyć własny organ prasowy. Możliwość taka nie istnieje w przypadku elektronicznych środków przekazu. W tym wypadku rola państwa nie
ogranicza się jedynie do zapobiegania zagrożeniom wolności przekazu wiadomości czy poglądów, ale musi również dotyczyć ograniczeń i uwarunkowań technicznych, pomijając takie medium jak
Internet. Jego rozwój nie został przewidziany przez ustrojodawcę w
czasie, gdy uchwalana była Konstytucja. Z uwagi na fakt, że cel publikacji internetowej jest analogiczny do celów publikacji prasowej,
to treści rozpowszechniane za pomocą Internetu mieszczą się w
zasadzie wolnością prasy, ze wszystkimi tego konsekwencjami nie
wyłączając także ograniczeń22.
Zasadniczym składnikiem wolności prasy jest prawo do informacji, swoboda zbierania, gromadzenia i dalszego przetwarzania informacji, wolność wypowiedzi i krytyki. Gwarancją ochrony
tych praw są ustawowe przepisy dotyczące tajemnicy dziennikarskiej. Zgodnie z art. 15 ustawy z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe
(Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) zakres tajemnicy dziennikarskiej obejmuje dane umożliwiające identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, gdy te
osoby zastrzegły sobie anonimowość i nie wyraziły zgody na ujaw21
22

324

Banaszak., jw.
Tamże.

nienie swoich danych osobowych oraz osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeśli i
one zastrzegły sobie anonimowość. Ponadto, zakresem przedmiotowym tajemnicy dziennikarskiej objęte są wszelkie informacje, z
którymi zapoznał się dziennikarz, a których ujawnienie mogłoby
naruszać chronione prawem interesy osób trzecich. Art. 16 Prawa
Prasowego dopuszcza zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej po wyrażeniu na nie zgody przez osoby
chronione tj. autorów materiałów lub przekazujących informacje z
zastrzeżeniem poufności, bądź gdy chodzi o informacje związane z
przestępstwem określonym w art. 240 § 1 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). Tajemnicą dziennikarską
związani są wszyscy pracownicy danej redakcji.
Trybunał Konstytucyjny, dopuszczając karanie za przekroczenie wolności wyrażania poglądów nie uznał za zgodne z Konstytucją łagodniejszego traktowania naruszeń czci i godności dokonywanych przez środki społecznego przekazu i uznał, że ich szkodliwość dla ofiary nie jest mniejsza, a wręcz przeciwnie, większa niż
szkody wyrządzone nie za pośrednictwem mediów23. Odrzucił natomiast stanowisko ustawodawcy przyznające dziennikarzom prawo do informacji w zakresie szerszym, niż innym członkom społeczeństwa24.
Zdaniem Sądu Najwyższego nieograniczona wolność działania środków społecznego przekazu i wolność wyrażania poglądów
doprowadziłaby do sytuacji, w której w granicach tak rozumianej
wolności korzystający ze środków masowego komunikowania ma
prawo kreowania rzeczywistości i cenzurowania wszystkiego, co
mu nie odpowiada, co pozbawiłoby czytelnika prawa do informacji
o stanowisku pomówionego25.
Sąd Najwyższy stwierdził również, że prawo prasowe nie
modyfikuje w sposób korzystniejszy dla dziennikarzy zasad odpowiedzialności karnej za naruszenia czci i godności. Ma ono za za-

Wyrok TK z 30.10.2006 r., P 10/06, OTK-A 2006, Nr 9, poz. 128.
Wyrok TK z 26.10.2005 r., K 31/04, OTK-A 2005, Nr 9, poz. 103.
25 Postanowienie SN z 29.9.2004 r., I KPZ 21/04, OSNKW 2004, Nr 9, poz. 80.
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danie doprecyzowanie obowiązków nałożonych na dziennikarzy i
zapobieganie szkodom, które mogą być przez nich wyrządzone26.
4. Zasada wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się.
Art. 49 Konstytucji traktuje o ty, że ustrojodawca zapewnia
wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie
może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w
sposób w niej określony.
Artykuł ten dotyczy prawa komunikowania się. Prawo to jest
pojmowane bardzo szeroko i obejmuje ono różne formy komunikacji między ludźmi. W jego skład wchodzi tajemnica korespondencji,
tajemnica rozmów telefonicznych oraz innych form przekazu. Z
prawa tego wynika zakaz stosowania podsłuchu telefonicznego,
wprowadzania cenzury korespondencji, a także wchodzenia w inny
sposób w posiadanie wiadomości dotyczących życia, interesów i
działalności innych osób. W pewnych warunkach prawo przewiduje i dopuszcza możliwość wprowadzenia ograniczeń w zakresie
ochrony tajemnicy komunikowania się. Związane to jest na przykład z formami walki ze zorganizowaną przestępczością. Może to
jednak dotyczyć tylko przypadków w ustawie przewidzianych oraz
przy zastosowaniu procedury określonej w ustawie, za zezwoleniem właściwych czynników władzy państwowej takich jak sądu,
prokuratury czy określonego ustawą ministra. Ograniczenie to jest
podyktowane nadrzędnym interesem publicznym27.
Regulacja zawarta w art. 49 Konstytucji dotyczy wolności
człowieka. Obejmuje ona nie tylko wszystkie osoby fizyczne, ale
także i osoby prawne prawa prywatnego, gdyż one również komunikują się ze sobą, a także z osobami fizycznymi. Nie dotyczy ona
osób prawnych prawa publicznego, gdyż ich działalność z założenia jest jawna w państwie demokratycznym. Zakres spraw objętych
tajemnicą określa ustawodawca, mając na względzie istotę tych

Postanowienie SN z 17.4.1997 r., I KPZ 5/97, OSNKW 1997, Nr 5–6, poz. 44.
W. Skrzydło., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 49
Konstytucji RP, Wyd. VII, Lex 2013.
26
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spraw. Przykładem takiej regulacji jest ustawa z 5.10.2010 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)28.
Komunikowanie się to porozumiewanie się osób fizycznych
między sobą, utrzymywanie przez nie kontaktów międzyosobowych nie tylko werbalnych, ale także we wszelkich innych postaciach takich jak język migowy, gesty, symbole, środki komunikacji
elektronicznej. Proces komunikowania przebiega w ten sposób, że
istnieją dwie strony zachowujące się albo w ten sposób, że wymieniają się podczas przekazu treściami, które chcą sobie zakomunikować, albo jedna z nich wysyła te treści, a druga je jedynie biernie
odbiera. Konstytucja gwarantuje wolność w czasie całego procesu
komunikowania się. Obie strony komunikowania się mają równe
prawa. Nikt wbrew własnej woli nie jest zobligowany do brania
udziału w komunikowaniu się z drugą osobą fizyczną lub prawną.
Nie można nikogo zmuszać do odpowiedzi na wysłany do niej komunikat, ani też zmuszać do jego odebrania. Natarczywe próby
nawiązywania kontaktu mogą prowadzić do naruszania praw i
wolności chronionych konstytucyjnie29.
Poprzez ochronę tajemnicy komunikowania się ustrojodawca
rozumie głównie ochronę porozumiewania się z adresatem indywidualnie wybranym przez formułującego określony komunikat.
Treści przekazywane podczas tego porozumiewania się przeznaczone są wyłącznie dla adresata. Osoby porozumiewające się ani
nie mogą być zmuszone do ich ujawnienia, ani nawet zmuszone do
ujawnienia drugiej strony. Ochrona tajemnicy komunikowania dotyczy również zapobiegania ingerencji w sam proces komunikowania się a polegającej na zmianie przekazywanych treści lub na ich
niszczeniu. Inny podmiot nie może mieć dostępu do takich treści a
tym bardziej z dostępu tego czynić użytku polegającego na ich
ujawnieniu publicznym lub ujawnieniu innej osobie niż adresat.
Konstytucja chroni jednostkę przed nielegalnymi działaniami organów władzy, jak i innych osób fizycznych oraz prawnych30.
28 B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 49 Konstytucji RP, Wyd. 2, Warszawa 2012.
29 Tamże.
30 Tamże.

327

Sąd Najwyższy określił wyjątek stwierdzając, że art. 26 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., nr
89, poz. 555), odnoszący się do kontroli i utrwalania rozmów przy
użyciu środków technicznych, nie dotyczy prywatnego gromadzenia w ten sposób dowodów. Taśma magnetofonowa z utrwaloną na
niej przez pokrzywdzonego rozmową z oskarżonym może stanowić dowód w sprawie karnej, który podlega ocenie na zasadach
ogólnych31. Wcześniej Sąd Najwyższy mówił o zakazie dowodu
prywatnego z podsłuchu telefonicznego przeprowadzonego przez
osobę nieuprawnioną, czyli przez osobę, która nie była uczestnikiem rozmowy32. Jak widać orzecznictwo Sądu Najwyższego ewoluowało w tym przedmiocie od rygorystycznego do dopuszczającego prywatne nagranie jako dowodu podlegającego ocenie sądu.
Jeżeli treść przekazywanej informacji miałaby już z założenia
zostać upubliczniona to nie można byłoby mówić o tajemnicy komunikowania się. Wysyłający wiadomość może z niej skorzystać,
ale nie musi. Może więc upowszechnić przekazywane treści. To
samo dotyczy drugiej strony procesu komunikowania się czyli adresata. Następuje wówczas zmiana istoty i charakteru samej komunikacji, która traci cechę indywidualizacji33.
Ingerencja w tajemnicę komunikowania się może oznaczać naruszenie prywatności. Dotyczy to także sytuacji, w której komunikowaną treść ujawnia jedna z porozumiewających się stron. Należy
zwrócić uwagę na sytuację w której, upubliczniający treść określonego komunikatu sam był uczestnikiem kontaktu, w którym został
on przekazany. Takiej sytuacji nie można utożsamiać ze złamaniem
tajemnicy komunikowania się, gdyż podmiotem dokonującym
upublicznienia była osoba uprawniona do pozyskania informacji34.
Wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się nie może być
bezwzględna. Jednakże jej ograniczenie może nastąpić jedynie na mocy ustawy. Oznacza to, że ustawodawca może decydować o zakresie
wolności komunikowania się, jeśli uczyni to w akcie rangi ustawy,
Wyrok SN z 10.5.2002 r., WA 22/02, OSNKW 2002, Nr 9–10, poz. 77.
Wyrok SN z 24.10.2000 r., WA 37/00, niepubl.
33 Banaszak B., jw.
34 Tamże.
31

32

328

wskazując określone przypadki i sposób ograniczenia. Ponadto gwarancyjny charakter kontroli zewnętrznej leży w niezależności i bezstronności organu sprawującego kontrolę. Tymczasem zgoda jednej ze
stron przekazu pochodzi od osoby zainteresowanej przebiegiem kontroli i może podlegać manipulacjom i naciskom. Taka zgoda wprawdzie nic nie kosztuje wyrażającego ją, ale także i niczego nie gwarantuje dla drugiej strony przekazu komunikacyjnego35.
5. Wolność zgromadzeń.
Art. 57 Konstytucji zapewnia każdemu wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie
tej wolności może określać ustawa.
Konstytucja zapewnia każdemu wolność organizowania i
uczestniczenia w zgromadzeniach. Ustawa określa wymogi, których spełnienie jest warunkiem uzyskania zgody władz na odbycie
zgromadzenia. Na organizatorach spoczywa zatem obowiązek dopełnienia niezbędnych formalności i zapewnienia pokojowego
przebiegu zgromadzenia zgodnie z prawem i przyjętym programem. Na władzach publicznych ciąży obowiązek zapewnienia
spokojnego i niezakłóconego przebiegu zgromadzenia oraz ochrony jego uczestników przed działaniami przeciwników takiego
zgromadzenia. Przebieg zgromadzenia powodujący wyrządzenie
szkód w majątku publicznym, bądź prywatnym powoduje cywilną
odpowiedzialność podmiotów organizujących zgromadzenie.
Uprawnienie do zgromadzeń Konstytucja określa jako wolność co
oznacza, że państwo jej nie stwarza, a ma jedynie zabezpieczyć jej
realizację. Ustawa Zasadnicza dopuszcza ograniczenia tej wolności,
ale tylko w granicach i na warunkach, które określa ustawa. Sprawy te reguluje ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. o zgromadzeniach (Dz.
U. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.)36.
Celem wolności zgromadzeń jest nie tylko zapewnienie autonomii i samorealizacji jednostki, ale również ochrona procesów
komunikacji społecznej niezbędnych dla funkcjonowania demokraWyrok TK z 12.12.2005 r., K 32/04, OTK-A 2005, Nr 11, poz. 132.
W. Skrzydło., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 57
Konstytucji RP, Wyd. VII, Lex 2013.
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tycznego społeczeństwa. U podstaw wolności zgromadzeń znajduje
się interes publiczny37.
Chroni ona leżącą w interesie publicznym możliwość kształtowania i wyrażania opinii różnych grup społecznych na interesujące je sprawy i w ten sposób zapewnia im wpływ na demokratyczny proces podejmowania decyzji. Między innymi za pośrednictwem zgromadzeń władza publiczna uzyskuje informacje nie tylko
o poglądach społeczeństwa lub jego części, ale także i o ocenie jej
pracy i podejmowanych przez nią decyzji38.
Zgromadzenia pełnią również funkcję stabilizacyjną dla porządku politycznego i społecznego przez to, że publicznie zostają
przedstawione i poddane analizie źródła, przyczyny i istota niezadowolenia jak i krytyki, bądź negacji obowiązującego porządku
prawnego lub społecznego. Są zatem jak mechanizm wczesnego
ostrzegania39.
Według Trybunału Konstytucyjnego art. 57 Konstytucji gwarantuje wolność zgromadzeń politycznych, innych zgromadzeń
publicznych, a także zgromadzeń prywatnych, niezwiązanych ze
sferą życia publicznego. Ochrona konstytucyjna rozciąga się na
zgromadzenia w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zgromadzenia na otwartej przestrzeni, również odbywających się na drogach publicznych40.
Wolność organizowania zgromadzeń oznacza swobodę wyboru czasu i miejsca zgromadzenia, formy wyrażania poglądów oraz
swobodne ustalenie jak będzie przebiegać zgromadzenie i prowadzenie obrad. Wolność uczestniczenia w nich dotyczy decydowania
o samym wzięciu udziału w zgromadzeniu, jak i swobodę odmowy
udziału w zgromadzeniu41.

Wyrok TK z 10.7.2008 r., P 15/08, OTK-A 2008, Nr 6, poz. 105.
B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 57 Konstytucji RP, Wyd. 2, Warszawa 2012.
39 A. Szmyt., W sprawie pytania prawnego dotyczącego zgodności art. 52 § 1 pkt 2
Kodeksu wykroczeń z art. 57 Konstytucji RP, P 15/08, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2008, Nr 2, s. 193.
40 Wyrok TK z 28.6.2000 r., K 34/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 142.
41 Tamże.
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Obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie możliwości odbycia zgromadzenia poprzez usunięcie jakichkolwiek przeszkód powstałych ze strony tych władz oraz podjęcie działań pozytywnych, koniecznych dla przeprowadzenia zgromadzenia, które
znajdują się w sferze możliwej do realizacji przez właściwe organy
władz publicznych42.
Zgromadzenie składa się z dwóch zasadniczych elementów tj.
zebrania co najmniej kilku osób w jednym miejscu oraz psychiczny
związek pomiędzy zebranymi osobami. Według Trybunału Konstytucyjnego termin "zgromadzenie" użyty w art. 57 Konstytucji obejmuje swoim zakresem zebrania mające na celu wspólne obrady lub
wspólne wyrażanie poglądów43.
Zgromadzenie pokojowe to zgromadzenie, które przebiega z
poszanowaniem integralności fizycznej osób oraz mienia prywatnego i publicznego. Zatem zgromadzenie pokojowe wyklucza w swojej
istocie stosowanie przemocy oraz przymusu przez uczestników
zgromadzenia, zarówno wobec innych uczestników zgromadzenia,
jak i wobec osób trzecich oraz funkcjonariuszy publicznych44.
Zgromadzenie nie traci pokojowego charakteru w przypadku,
gdy zdarzają się pojedyncze incydenty czy zakłócenia spokoju.
Zgromadzenie przestaje być pokojowe, gdy zakłócenia stają się
poważne, dochodzi do przemocy wobec osób lub rzeczy. Nawet w
przypadkach, gdy na zgromadzeniu podburza się do czynów karalnych słowami lub pismem albo prowokuje się lub poniża innych,
traci ono swój pokojowy charakter dopiero wtedy, gdy pojawia się
przemoc lub powstają szkody45.
Ustawodawca może wprowadzać ograniczenia, gdy korzystanie z wolności zgromadzeń prowadziłoby do naruszania innych
wartości chronionych konstytucyjnie oraz praw i wolności jednostki.
Jednym z takich ograniczeń ustawowych mających charakter proce-

Banaszak., jw.
Wyrok TK z 10.7.2008 r., P 15/08, OTK-A 2008, Nr 6, poz. 105.
44 Wyrok TK z 28.6.2000 r., K 34/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 142.
45 Wyrok TK z 10.11.2004 r., KP 1/04, OTK-A 2004, Nr 10, poz. 105.

42
43

331

duralny jest obowiązek nałożony na organizatorów zawiadomienia o
organizowaniu zgromadzenia właściwego organu gminy46.
Wyważenie wolności konstytucyjnej a domniemanego zagrożenia sprawności ruchu drogowego przez jego ograniczenie nie
pozwala na przypisanie temu domniemaniu pierwszeństwa. Art. 57
Konstytucji nie daje podstaw do przyjęcia tezy, że jakiekolwiek
utrudnienia w ciągłości ruchu drogowego stanowią podstawę do
wyłączenia tej konstytucyjnej wolności47.
6. Zasada dostępu obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej.
Art. 61 Konstytucji.
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także
innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim
wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem
komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę
wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz
ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.
Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne jest
podmiotowym prawem obywatela. W doktrynie przyjmuje się, że
intencją ustrojodawcy nie było ścisłe ograniczenie zakresu podmio46
47
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Wyrok NSA z 5.1.2011 r., I OSK 1907/10, Legalis.

towego tego prawa i ustawodawca może rozszerzać jego zakres
także na osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego48.
Władza sprawowana w sposób otwarty, jawny, jest tańsza niż
władza ukrywająca się za barierą klauzul tajności dlatego, że jest
skromniejsza, a tym samym ma mniej możliwości skorumpowania49. Informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub
odnosząca się do szeroko rozumianych władz publicznych oraz
wytworzona lub odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań
władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub
majątkiem Skarbu Państwa50.
Dostęp do danych osobowych grupy ludzi, których cechą pozwalającą na odejście od zasad ochrony prywatności jednostki jest
pełnienie przez nie funkcji publicznych, jest jednym z kilku, instrumentów niezbędnych do realizacji praw obywateli i zapewnieniu otwartości funkcjonowania państwa demokratycznego. Głębokość dopuszczalnej ingerencji w sferę prywatności jednostki nie
będzie zawsze taka sama. W przypadku danych udostępnianych w
celu zapewnienia sprawnego i przyjaznego obywatelowi funkcjonowania organów władzy publicznej ingerencja w prywatność jednostki jest znacznie mniejsza, niż w przypadku ujawniania informacji niezbędnych do zwalczania korupcji, nepotyzmu, nadużywania stanowisk w celu osiągania korzyści majątkowych lub osobistych, bądź ochrony przed bezprawnymi naciskami wpływającymi
na funkcjonowanie organów państwa51.
Obowiązek udzielania obywatelom określonych informacji o
działalności instytucji polega nie tylko na dostępności danych inM. Jabłoński., Obywatelstwo polskie jako przesłanka realizacji konstytucyjnych
praw i wolności, [w:] Ciapała J., Flaga-Gieruszyńska K., red., Prawa podmiotowe.
Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Szczecin–Jarocin 2006, s. 52 oraz
Kudrycka B., Iwanowski S., Prawo obywateli do informacji o działaniach organów
administracji publicznej, PiP 1999, z. 8, s. 70.
49 H. Izdebski., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 220.
50 M. Jaśkowska., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 28 i n.
51 B. Banaszak., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz do art. 61 Konstytucji RP, Wyd. 2, Warszawa 2012.
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formacji dla odbiorcy, ale również oznacza konieczność aktywnego
działania organu udzielającego informacji, które polega na dostarczeniu osobie zainteresowanej na jej żądanie pewnego zakresu informacji52.
Z prawa do informacji nie wynika obowiązek organów władzy publicznej przygotowywania na wniosek obywatela lub innego
podmiotu uprawnionego konkretnych informacji czy tym bardziej
ich opracowań, czy zestawień53.
Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do informacji już istniejących, ze względu na posługiwanie się przez ustrojodawcę pojęciem dokumentu54.
Według Naczelnego Sądu Administracyjnego dostęp do dokumentów obejmuje prawo wglądu do wszystkich dokumentów,
możliwość sporządzania z nich notatek i kopii oraz żądania wydania uwierzytelnionych odpisów. Nie oznacza on jednak prawa do
dysponowania samym dokumentem55.
Natomiast Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli konstytucyjne
prawo do uzyskiwania informacji obejmuje prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, to należy przyjąć, iż urzeczywistnienie tego prawa następuje w drodze ustawowego zagwarantowania jawności obrad. Prawo do informacji nie
może obejmować zapewnienia obywatelom domagania się głosowania jawnego w każdej sprawie56.
Z art. 61 ust. 3 Konstytucji wprowadza zasadę, która ogranicza
prawo do uzyskania informacji w przypadku, gdy prawo to wejdzie
w kolizję z innymi zasadami i dobrami chronionymi konstytucyjnie i
ustawowo, takimi jak: ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa, oraz ważnego interesu gospodarczego państwa57.
Jeżeli realizacja prawa do informacji będzie wkraczała w sferę,
w której życie publiczne podmiotu łączy się z jego życiem prywatWyrok TK z 20.3.2006 r., K 17/05, OTK-A 2006, Nr 3, poz. 30.
Wyrok NSA z 24.6.1999 r., II SA 686/99, Legalis.
54 Postanowienie WSA we Wrocławiu z 7.1.2003 r., II SAB/Wr 199/02, Legalis.
55 Wyrok NSA z 31.5.2005 r., OSK 205/04, Legalis.
56 Wyrok SN z 6.4.2001 r., III RN 87/00, OSNP 2001, Nr 24, poz. 704.
57 Banaszak., jw.
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nym ocena dopuszczalności ingerencji, polegającej na ujawnianiu
tej sfery życia innym osobom, powinna być dokonywana ostrożnie i
z wyważeniem racji, które mogłyby przemawiać za uznaniem priorytetu interesu publicznego58.
Wszystkie ograniczenia prawa do informacji powinny być
ustanawiane bądź bezpośrednio w Konstytucji, bądź na jej podstawie w ustawach lub w regulaminach parlamentarnych. Zbiór przesłanek do ograniczania prawa do informacji przewidziany w Konstytucji podlega skonkretyzowaniu przez ustawodawcę. Jeżeli
ustawy zwykłe mogą w zakresie wskazanym w art. 61 ust. 3 Konstytucji zawęzić zakres określonego bezpośrednio w Konstytucji
prawa do informacji publicznej, to oznacza to, że one również wyznaczają zakres tego prawa59.
Ograniczenia w dostępie do informacji wprowadzane przez
ustawodawcę mają charakter wyjątku od zasady jawności i muszą
być ustanawiane jedynie w razie konieczności w państwie demokratycznym. W doktrynie zasadą jest dostęp obywateli do informacji publicznej, zaś wyjątkiem ograniczenia takiego dostępu60.
„Poza dyrektywami proceduralnymi urzeczywistniającymi
prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy
publicznej, uzupełniające, lecz istotne znaczenie mają uregulowania
zagadnień organizacyjno-technicznych, bez których realizacja tego
prawa byłaby utrudniona, a nawet czasami niemożliwa”61.
„Delegacja zawarta w art. 61 ust. 4 Konstytucji stanowi upoważnienie (zobowiązanie) do ustaleń proceduralnego sposobu załatwiania spraw dostępu do informacji publicznej i korzystania z dokumentów zawierających informacje publiczne, których uregulowanie Konstytucja powierza wyłącznie ustawie"62.

Wyrok TK z 20.3.2006 r., K 17/05, OTK-A 2006, Nr 3, poz. 30.
Wyrok TK z 16.9.2002 r., K 38/01, OTK-A 2002, Nr 5, poz. 59.
60 W. Sokolewicz., Omówienie art. 61, s. 52, w: Garlicki L., Konstytucja, Warszawa 2003.
61 Wyrok TK z 16.9.2002 r., K 38/01, OTK-A 2002, Nr 5, poz. 59.
62 Postanowienie NSA z 14.12.2011 r., I OSK 2287/11, Legalis.
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Streszczenie
Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania nowoczesnego
państwa demokratycznego jest wolność słowa. Aby zasada ta mogła realnie funkcjonować w państwie prawa powinna być ona zagwarantowana w Konstytucji. W artykule powyższym przedstawiłem uregulowania dotyczące wolności słowa zawarte w Konstytucji
z dnia 2 kwietnia 1997 r. Na wstępie opisałem zasadę swobody wyrażania poglądów, a także pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz zakaz cenzury uregulowane w art. 54 Konstytucji.
Następnie przedstawiłem zasadę wolności prasy i innych środków
przekazu, która jest rozwinięciem ogólnej zasady wolności słowa.
Następnie opisałem zasadę wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się, bez której wolność słowa nie byłaby w pełni realizowana. Opisałem również konstytucyjną zasadę wolności zgromadzeń, która jest istotnym prawem do wyrażania swoich poglądów
oraz sposobem komunikowania się społeczeństwa z władzą państwową, przez wskazywanie problemów określonych grup społecznych. Na zakończenie przedstawiłem zasadę dostępu obywateli
do informacji o działalności organów władzy publicznej, która ma
charakter kontrolny władzy państwowej przez społeczeństwo.
Słowa kluczowe: konstytucja, wolność słowa, wolność zgromadzeń, prasa, środki przekazu, informacja.
Summary
Guarantees of freedom of speech in Poland on the basis of the Constitution of 2 April 1997.
One of the basic principles of the functioning of a modern
democratic state is freedom of speech. To this principle could
actually function in a state of law it should be guaranteed in the
Constitution. In the article above, I introduced regulations on
freedom of speech in the Constitution of 2 April 1997. At the outset,
I described the principle of freedom of expression, and the
acquisition and dissemination of information and the prohibition of
censorship governed by Article. 54 of the Constitution. Then I
introduced the principle of freedom of the press and other media,
which is an extension of the general principle of freedom of speech.
Then I described the principle of freedom and protection of the
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secrecy of communication, without which freedom of speech would
not be fully realized. I described the constitutional principle of
freedom of assembly, which is an essential right to express their
views and way of communicating with the public power of the state
by identifying problems specific social groups. At the end I
introduced the principle of citizens' access to information on the
activities of public authorities, which is a control state power by
society.
Keywords: constitution, freedom of speech, freedom of
assembly, press, media, information.
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Justyna Kochan

Ochrona wolności w prawie karnym
Wstęp
Wolność to jedno z praw, które posiada każdy człowiek. Jako
prawo niezbywalne i naturalne powoduje, że nie możemy z niej
zrezygnować w żaden sposób. Jest to wartość, której każdy z nas
pożąda, na co dzień bardzo często jej nie doceniamy, jednak w sytuacjach kiedy zostaje naruszona walczymy aby naruszenia zostały
zaniechane. Zgodnie z definicja zawartą w Encyklopedii PWN jest
to: ,,sytuacja w której brak jest przymusu wewnętrznego”1. W gestii
państwa leży więc ochrona wolności, stąd też zachowania które
powodują naruszenie bądź też jej zagrożenie zostały spenalizowane jako przestępstwa obwarowane sankcją karną. W polskim Kodeksie karnym zostały wzięte pod ochronę następujące rodzaje
wolności: wolność przemieszczania, wolność osobista, wolność
sumienia i wyznania. O tym, że jest ona dobrem chronionym,
świadczą już same tytuły rozdziałów Kodeksu karnego.
1. Przestępstwa przeciwko wolności
Wolność stanowi dobro osobiste w ujęciu prawnym. Rozdział
XXIII Kodeksu karnego zawiera przestępstwa przeciwko wolności.
Dobrem chronionym w tym rozdziale jest wolność w sensie fizycznym oraz psychicznym. Wolność w sensie fizycznym charakteryzuje się tym, że każdy człowiek ma prawo do decydowania o miejscu
swojego przebywania oraz może w sposób swobodny przemieszczać się. Z kolei wolność psychiczna inaczej zwana moralną to brak
jakichkolwiek nacisków na naszą wolę2.

1 Encyklopedia PWN,
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wolnosc;3997768.html .
2 D. Szeleszczuk, Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania,
[w:] red. A Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2015, s. 341.
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1.1. Bezprawne pozbawienie wolności
Pierwszym przestępstwem jakie zostało umieszczone w tym
rozdziale to bezprawne pozbawienie wolności z art. 189 k.k. Przepis tego artykułu ma na celu ochronę tak zwanej wolności lokomocyjnej czyli swobodnego przemieszczania się zgodnie ze swoją wolą. Ustawodawca w art. 189 § 1 wprowadził typ podstawowy od
którego wyprowadził dwa typy kwalifikowane w § 2 i 3. Powoduje
to, że ze względu na pewne czynniki odpowiedzialność sprawcy
przestępstwa zostanie zaostrzona. Przestępstwo to można popełnić
zarówno przez działanie jak i zaniechanie. Inaczej mówiąc pozbawienie możliwości przemieszczania się może nastąpić w wyniki
zamknięciu w jakimś miejscu, a co ciekawe może nastąpić także
przy użyciu hipnozy3. Popełnienie przestępstwa pozbawienia wolności w postaci zaniechania następuje w przypadkach gdy osoba
zatrzymana została zgodnie z prawem, a jej zwolnienie nie nastąpiło w określonym przez prawo terminie4. Przestępstwo pozbawienie
wolności ma charakter powszechny oznacza to, że sprawcą może
być każdy człowiek. Do jego popełnienia wymagane jest wystąpienie skutku co powoduje, że ten czyn zabroniony ma charakter materialny. Bezprawne pozbawienie wolności jest przestępstwem
trwałym co oznacza, że trwa ono od momentu pozbawienia wolności ofiary aż do momentu kiedy ofiara odzyska wolność. Typ podstawowy określony w § 1 można popełnić umyślnie w postaci zamiaru bezpośredniego jak i ewentualnego. Typy kwalifikowane
pozbawienia wolności zostały spenalizowane w § 2 oraz 3. Zaostrzenie odpowiedzialności karnej następuje w przypadku, gdy
pozbawienie wolności trwa dłużej niż 7 dni lub gdy łączyło się ono
ze szczególnym udręczeniem. Szczególne udręczeniem to inaczej
sytuacja w której osoba pozbawiona wolności doznaje dolegliwości
przekraczające samo pozbawienie wolności. Sankcją za popełnienie
tego czynu zabronionego jest kara pozbawienia wolności we
wszystkich trzech typach. Na podstawie statystyk opracowanych
Tamże, s. 342.
N. Kłączyńska, Komentarz do art.189 Kodeksu karnego, [w:] red. J. Giezek, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex 2014, nr
168348.
3
4
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na podstawie ilości wszczętych postępowań w wyniku zawiadomienia o popełnieniu takiego przestępstwa w 2014 r. zostały
wszczęte 292 takie postępowania, z kolei stwierdzono popełnienie
258 przypadków przestępstwa pozbawienia wolności5. Można więc
śmiało stwierdzić, że więcej zostało wszczętych postępowań w stosunku do stwierdzonych przestępstw.
1.2. Handel ludźmi
Kolejnym czynem, który został spenalizowany jest handel
ludźmi. Problem niewolnictwa i handlu ludźmi od najdawniejszych czasów stanowi poważny problem. Przepisy każdego państwa zakazują zjawiska niewolnictwa oraz handlu ludźmi. Handel
ludźmi godzi w podstawowe prawa i wolności każdego człowieka.
Człowiek z racji iż posiada godność nie może być traktowany jako
rzecz, która można kupić za określoną kwotę. Jest to zjawisko niedopuszczalne, z którym należy walczyć. Walka z tym problemem
mam charakter międzynarodowy, gdyż istnieje wiele aktów prawnych, celem których jest zwalczanie a także zapobieganie handlem
ludźmi. Przykładem może być Karta Narodów Zjednoczonych,
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Konwencja Narodów
Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i protokoły uzupełniające. Ich celem było stworzenie
takich regulacji dotyczących handlu ludźmi, aby w sposób skuteczny można było walczyć z tym zagrożeniem. Oprócz tego standardy zwalczania przestępstwa handlu ludźmi wyznacza Rada
Europy6.
Polski Kodeks karny zwiera penalizację zbrodni handlu
ludźmi w art.189a. Przepis tego art. został wprowadzony do Kodeksu karnego w wyniku nowelizacji z 20 maja 2010 r. W wyniku
tej zmiany przestępstwo to zostało umiejscowione w rozdziale
XXIII k.k. z powodu iż chroni wolność. Według wcześniejszych

5
http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko4/63484,Pozbawienie-wolnosci-art-189.html [ Dostęp: 18. 05. 2016 ].
6 E. Morawska, Handel ludźmi z perspektywy systemu ochrony praw człowieka
ONZ, [w:] red. Z. Lasocik, Handel Ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006,
s. 57- 59.
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uregulowań znajdowało się ono w rozdziale XXXII pod tytułem
,,Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu”. Dodatkowo
bardzo istotnym zabiegiem legislacyjnym było umieszczenie w
słowniczku wyrażeń ustawowych definicji handlu ludźmi w art.
115 § 227. Zgodnie z tym uregulowaniem handel ludźmi polega na
werbowaniu, transporcie, dostarczaniu, przekazywaniu, przechowywaniu lub przyjmowaniu osoby. Dodatkowo czynności te są
wykonywane przy zastosowaniu: przemocy lub groźby bezprawnej, podstępu, uprowadzenia, wprowadzenia w błąd, nadużycia
stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub
stanu bezradności, udzielenia, przyjęcia korzyści majątkowej osobie sprawującej opiekę albo nadzór nad inną osobą. Celem tych
czynności jest wykorzystanie osoby do prostytucji, pornografii lub
w innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, niewolnictwie
lub innych formach wykorzystania, które poniżają godność człowieka albo w celu pozyskania komórek tkanek lub narządów
wbrew przepisów ustawy. Handlem ludźmi w świetle tego przepisu jest także zachowanie sprawcy wobec małoletniego mimo, że nie
użył on wymienionych wyżej metod8. Sprawcą tej zbrodni może
być każdy z nas, gdyż ustawodawca nie używa cech indywidualizujących, sprawcę, co powoduje, że jest to przestępstwo powszechne. Zgodnie z poglądem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w wyroku z dnia 2 lipca 2015 r. II Aka 48/15 ,,Przestępstwo z art. 189a § 1
k.k. ma charakter bezskutkowy. Nieistotne dla jego bytu jest to, czy
transakcja została sfinalizowana, tym bardziej zaś, czy pokrzywdzeni zostali wykorzystani w zamierzonym przez sprawcę celu.
Przestępstwo to przy czynności sprawczej werbunku należy uznać
za dokonane z chwilą przystąpienia sprawcy do którejkolwiek z
czynności określonych w tym przepisie”9. Zachowanie sprawcy
musi być objęte umyślnością w postaci dolus driectus coloratus.

7 D. Szeleszczuk, Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania,
[w:] red. A Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2015, s. 342- 343.
8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
9 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 2 lipca 2015 r. II Aka 48/15,
Nr LEX 1782021
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Oprócz samego przestępstwa handlu ludźmi zostało spenalizowane także samo przygotowanie w § 2. Zjawiskiem nieodzownym
towarzyszącym handlowi ludźmi jest działanie zorganizowanych
grup przestępczych. Powoduje to, przestępstwo charakteryzuje
wysoki poziom zorganizowania, gdyż można stwierdzić śmiało, że
dla takich grup jest on wysoko opłacalny. Zorganizowane grupy
przestępcze zajmujące się handlem ludźmi są perfekcyjnie zorganizowane i działają na terenie różnych krajów, czasem nawet kilkunastu o czym świadczą prowadzone śledztwa międzynarodowe,
które w takich sprawach prowadzi Europol10. Czynnikiem, który
utrudnia organom ścigania wykrywanie przestępstwa handlu
ludźmi jest szeroki wachlarz metod werbowania ofiar. Jedna z takich metod werbunkowych jest metoda zwana- ,,lover- boy”, polegająca na tym, że osobą werbującą jest przystojny, atrakcyjny mężczyzna, który za pomocą swojego uroku osobistego, oczarowuje
oraz rozkochuje kobietę, usypiając jej czujność. Następnie nadużywając jej zaufania wywozi ją za granicę, po czym zostaje ona bardzo często sprzedawana i wykorzystywana w prostytucji. Nie tylko
kobiety zostają w taki sposób wykorzystywane, coraz częstszym
zjawiskiem jest tzw. fałszywa adopcja, gdzie ofiarami stają się dzieci. Dziecko jest formalnie adoptowane przez przyszłych rodziców,
jednak celem takiej adopcji jest odsprzedanie dziecka innym osobom. Przestępstwo z art. 189a jest czynem zabronionym, które w
sposób dosyć dynamiczny się rozwija, a oprócz tego bardzo trudno
jest dotrzeć do siatek przestępczych, które się tym trudnią. Świadczą o tym statystyki, na podstawie których w 2014 r. stwierdzono
tylko 64 takie przestępstwa w skali całego kraju.
1.3. Groźba karalna
Poczucie bezpieczeństwa, brak strachu a także różnorakich to
czynnik, który wpływa na nasze funkcjonowanie. Jest to o tyle
ważne, że ustawodawca potraktować jako dobro chronione prawem wolność w sensie psychicznym, czyli nic innego jak wolność
Z. Lasocik, Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka- wyzwania dla kryminologi, [w:] red. Z. Ostrihanska, Archiwum kryminologii. Tom
XXVIII, 2005- 2006, Warszawa 2007, s. 238- 239.
10
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od strachu i wszelkich obaw popełnienia przestępstwa na jego
szkodę jak i osoby najbliższej. Zachowanie polegające na grożeniu
innej osobie na jej szkodę lub jej osoby najbliższej zostało spenalizowane przepisie art. 190 k.k. Oprócz tego groźba taka musi wzbudzać w zagrożonym obawę, która jest uzasadniona, że groźba ta
zostanie spełniona. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 16 lutego 2007
r., WA 5/07, OSNwSK 2007, poz. 465 ,,obawa wzbudzona groźbą
powinna być uzasadniona. O spełnieniu tej przesłanki, warunkującej odpowiedzialność (poza subiektywnym odbiorem groźby u pokrzywdzonego) z art. 190 § 1 k.k., można mówić wtedy, gdy przeciętny człowiek o porównywalnych do ofiary cechach osobowości,
psychiki, intelektu i umysłowości, w porównywalnych warunkach
uznałby tę groźbę za realną i wzbudzającą obawę”11. Wystąpienie
przesłanki uzasadnionej obawy determinuje, iż przestępstwo to ma
charakter materialny, czyli do jego dokonania niezbędne jest wystąpienie skutku. W sytuacji, gdy znamię skutku w postaci wzbudzenia w ofierze uzasadnionej obawy nie wystąpi można mówić o
usiłowaniu12. Przedmiotem wykonawczym tego czynu zabronionego jest co ciekawe psychika człowieka a nie sam człowiek. Musi
on być jednak zdolny do odczuwania strachu, obawy w wyniku
zrozumienia treści groźby. Podobnie jak omówione wyżej przestępstwa jest to przestępstwo powszechne, które można popełnić z
winy umyślnej. Przestępstwo groźby karalnej jest ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej, co powoduje iż aby postępowanie zostało wszczęte musi zostać złożony. Wniosek więc stanowi warunek
sine qua non do wszczęcia postępowania13.
1.4. Stalking- uporczywe nękanie
Do 2011 r. w polskim Kodeksie karnej zjawisko stalkingu nie
posiadało kompleksowych uregulowań, które określały karalność
tego czynu. Był on bowiem umiejscowiony pomiędzy przestępWyrok SN z dnia 16 lutego 2007 r., WA 5/07, OSNwSK 2007, poz. 465, nr
LEX 445909.
12 D. Szeleszczuk, Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania,
[w:] red. A Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2015, s. 344.
13 A. Marek, Komentarz do art. 190 Kodeksu karnego, [w:] red. A. Marek, Kodeks
karny. Komentarz., System Informacji Prawnej Lex nr 59878.
11
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stwem zmuszania do określonego zachowania, groźby karalnej a
psychicznym znęcaniem się. Przyczyną przyświecającą tej nowelizacji było coraz powszechniejszy problem tego zjawiska. Obecnie
stalking, inaczej uporczywe znęcanie się stanowi odrębne przestępstwo uregulowane w art.190a k.k..
Stalking oznacza uporczywe nękanie, czyli ustawiczne dręczenie, dokuczanie. Znamię ,,nękanie’’ jest określeniem nieostrym,
co niejednokrotnie sprawia problemy podczas stosowania tego
przepisu. Już samo to wyrażenie wskazuje, że nękanie stanowi zachowanie powtarzające się, a ponadto wielokrotność zachowań
podkreśla dodanie przez ustawodawcę znamienia uporczywości.
Nękanie może przybrać postać zarówno działania jak i zaniechania14. Nękanie musi spowodować uzasadnione okolicznościami
poczucie zagrożenia lub naruszenie jej prywatności, przesądza to
charakterze materialnym przestępstwa stalkingu. Sprawca może
popełnić ten czyn zabroniony z winy umyślnej w postaci zamiaru
bezpośredniego jak i ewentualnego.
W § 2 art. 190a k.k. zostało spenalizowane inne przestępstwo
niż uporczywe nękanie. Polega ono na podszywaniu się pod inną
osobę. Podczas podszywania się sprawca wykorzystuje wizerunek
innej osoby oraz jej dane. Celem podszywania się jest wyrządzenie
szkody majątkowej lub osobistej. Znamię ,,podszywa się” oznacza
udawanie innej osoby15. Obydwa przestępstwa z § 1 oraz 2 podlegają karze pozbawienia wolności oraz są to przestępstwa wnioskowe. Ustawodawca ustanowił typ kwalifikowany tego przestępstwa w sytuacji gdy, uporczywe nękanie lub podszywanie stanowi
przyczynę targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie.
1.5. Zmuszanie do określonego zachowania
Obok uporczywego nękania ustawodawca spenalizował w
art.191 k.k. przestępstwo zmuszania. Polega ono na zmuszaniu in-

14 M. Mozgawa, Komentarz do art. 190a Kodeksu karnego. [w:] red. M. Mozgawa,
Kodeks karny. Komentarz., System Infromacji Prawnej Lex 2015, nr 486893.
15 N. Kłączyńska, Komentarz do art.189 Kodeksu karnego, [w:] red. J. Giezek, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex 2014, nr
168348.
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nej osoby do określonego zachowania przy użyciu przemocy lub
groźby bezprawnej. Przepis ten ma na celu chronić wolność człowieka w sferze wyborze postępowania zgodnie ze swoja wolą.
W § 1 tego artykułu wprowadzono typ podstawowy oraz
wyprowadzono od niego typ kwalifikowany ze względu na pobudki działania sprawcy- wymuszenie zwrotu wierzytelności. Typ
podstawowy ma charakter powszechny, z kolei typ kwalifikowany
ma już charakter indywidualny, gdyż sprawcą może być wierzyciel16. Sprawca dokonując zmuszania innej osoby stosuje przemoc
lub groźbę bezprawną. Przemoc to inaczej oddziaływanie sprawcy
za pomocą środków fizycznych na ofiarę, na jej wolę w kierunku
wyznaczonym przez sprawcę. Znamię groźby bezprawnej ustawodawca zdefiniował w art. 115 § 12, oznacza ona groźbę karalną z
art. 190 k.k. oraz groźbę spowodowania postępowania karnego,
rozgłoszenia wiadomości, która uwłacza czci zagrożonego lub jej
osoby najbliższej. Do jego dokonania nie wymagany jest skutek,
gdyż jest to przestępstwo formalne. Strona podmiotowa tego przestępstwa charakteryzuje się umyślnością w postaci zamiaru bezpośredniego.
1.6. Wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności
seksualnej
Art. 191a k.k. został wprowadzony do polskiego Kodeksu
karnego w 2009 r. Podstawową przyczyną wprowadzenia takich
uregulowań był fragmentaryczna i niewystarczająca regulacja
ochrony intymności i prywatności każdego człowieka. W obecnych
czasach rozwój techniki rozpowszechniania informacji bardzo intensywnie się rozwija.
Dobrem chronionym w tym przepisie jest wolność do podejmowania decyzji o utrwalaniu i rozpowszechnianiu swojego wizerunku w trakcie czynności seksualnej lub swojej nagości, inaczej
ujmując wolność seksualna oraz wolność do prywatności. Co ciekawe ustawodawca zdecydował się na penalizację takich zachowań
N. Kłaczyńska, Komentarz do art. 191 Kodeksu karnego, [w:] red J. Giezek, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex 2014, nr
168348.
16
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w których wizerunek osoby zostanie utrwalony lub rozpowszechniony za pomocą groźby bezprawnej, przemocy lub podstępu.
Sprawia to problemy, gdyż w sytuacji kiedy to sprawca utrwali
wizerunek osoby bez jej zgody nie używając przemocy, groźby
bezprawnej lub podstępu, nie wypełni on ustawowych znamion
tego przestępstwa. Wypełnienie znamion tego przestępstwa musi
być objęte umyślnością sprawcy w postaci zamiaru bezpośredniego
lub ewentualnego. Podobnie jak przestępstwo groźby karalnej oraz
uporczywego nękania jest ono ścigane na wniosek17.
1.7. Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta.
Zawód lekarza nie zawsze jest prosty w kwestii podejmowania decyzji odnośnie życia drugiego człowieka. W sytuacji, gdy toczy się walka o ludzkie życie lekarz jest związany zgodą pacjenta
lub jego osób najbliższych aby dokonać zabieg leczniczy, stąd też
ustawodawca spenalizował sytuację w której zabieg leczniczy jest
dokonywany bez zgody pacjenta. Zgodnie z poglądem SN w postanowieniu z 27 października 2005 r., III CK 155/55, OSNC 2006,
nr 7-8, poz. 137: ,,Oświadczenie pacjenta wyrażone na wypadek
utraty przytomności, określające wolę dotyczącą postępowania lekarza w stosunku do niego w sytuacjach leczniczych, które mogą
zaistnieć, jest dla lekarza - jeżeli zostało złożone w sposób wyraźny
i jednoznaczny – wiążące”18. Zgoda jest pojmowana jako wolności
do swobodnego podejmowania decyzji i stanowi dobro chronione
w art.119 k.k.
Zbiegi lecznicze może dokonywać osoba uprawniona, jednak
ustawodawca pokusił się o nadanie temu przestępstwu charakteru
powszechnego, gdzie sprawcą może osoba dokonująca zabiegu bez
wymaganych uprawnień. Jest to przestępstwo umyślne, czyli
sprawca może go popełnić w zamiarze ewentualnym oraz bezpośrednim. W życiu zdarzają się sytuacje w której pacjent nie wyraża
zgody na zabieg, który może uratować mu życie, w takiej sytuacji
17 D. Szeleszczuk, Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania,
[ w:] red. A Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2015, s. 344.
18 Postanowienie SN z 27 października 2005 r., III CK 155/55, OSNC 2006, nr
7-8, poz. 137, System Informacji Prawnej Lex, nr 172101.
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lekarz stoi przed bardzo ważną decyzja do podjęcia- ratować życie
ludzkie które, stanowi najwyższą i unikatową wartość bądź być
zgodnym z przepisami prawa. W doktrynie istnieje pogląd, że w
sytuacji której lekarz zdecyduje się na dokonanie zabiegu mimo, że
pacjent zgody nie wyraził, czyn lekarza nie narusza art. 192 k.k.,
gdyż można tutaj stwierdzić niski stopień społecznej szkodliwości.
Oczywiście należy wtedy brać pod uwagę jak bardzo jest zagrożone życie pacjenta i czy zabieg nie spowoduje o wiele bardziej negatywnych skutków. Lekarz taki nie może także powoływać się na
kontratyp stanu wyższej konieczności19.
1.8. Zakłócenie miru domowego
Prawo do prywatności to jedno z podstawowych praw człowieka określonych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i
Obywatela. Polskie prawo karne chroni to prawo oraz prawo do
poszanowania mieszkania, o czym świadczy penalizacja zachowań
naruszających mir domowy w art. 193 k.k. Przepis ten odnosi się
tylko i wyłącznie do mieszkań prywatnych. Już w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej prawo przewidywało ochronę pewnych
miejsc np. domów szlacheckich20.
Zachowanie sprawcy może polegać na działaniu bądź zaniechaniu. Działaniem jest aktywne zachowanie sprawcy, polegające
na wdarciu do cudzego domu, mieszkania, lokalu pomieszczenia
albo ogrodzonego terenu. Pasywne zachowanie w postaci zaniechania oznacza, że sprawca nie opuszcza terenu prywatnego mimo,
że osoba żąda tego. W doktrynie toczy się spór odnośnie tego czy
przestępstwo to ma charakter materialny czy formalny. Podobnie
jak przestępstwo pozbawienia wolności ma ono charakter trwały.
Zgodnie z poglądem SN, wyrażonym w postanowieniu z 21 lipca
2011 r. I KPZ 5/11 sprawcą przestępstwa zakłócenia miru domo-

N. Kłączyńska, Komentarz do art.189 Kodeksu karnego, [w:] red. J. Giezek, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex 2014, nr
168348.
20 N. Kłączyńska, Komentarz do art.193 Kodeksu karnego, [w:] red. J. Giezek, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex 2014, nr
168348.
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wego może też być właściciel domu, mieszkania, lokalu21. Jest to
występek ścigany z urzędu, gdzie jego popełnienie jest możliwe
postaci umyślności.
2. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
Przyrodzona i niezbywalna godność osoby ludzkiej stanowi
trzon dla praw i wolności człowieka. Przykładem takiej wolności
jest wolność sumienia i religii. Wolność sumienia to inaczej mówiąc
brak jakichkolwiek ograniczeń w sferze przeżyć każdego człowieka, swoboda wyboru światopoglądu. Drugi rodzaj to wolność religii dotyczy ona takich zachowań które mają być wolne w wyborze
wyznania. Zadaniem państwa jest więc gwarancja tych wolności,
gdyż są to wolności konstytucyjne, stąd tez wynika, że penalizowane są zachowania, które godzą w te wolności22. Zostały one
zgromadzone w rozdziale XXIV Kodeksu karnego pod tytułem
,,Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania”.
2.1. Dyskryminacja wyznaniowa
Jest to pierwsze przestępstwo otwierające rozdział XXIV k.k.
Dobrem chronionym jest tutaj prawo do wolności religijnej i wyznaniowej w takim znaczeniu, że każdy nas ma prawo do uzewnętrzniania swoich przekonań religijnych oraz prawo przynależności do określonego wyznania. Państwo ma nam zagwarantować,
że nikt nie będzie dyskryminowany z tego powodu.
,,Dyskryminacja’’ oznacza szykanowanie, pozbawienie równouprawnienia pewnej grupy ze względu na ich pochodzenie, przynależność rasową, wyznaniową23. Dyskryminacją i naruszeniem
wolności wyznania nie jest zawieszenie symbolu religijnego w budynku władzy publicznej zgodnie z poglądem Sądu Apelacyjnego
w Łodzi w wyroku z 28 października 1998 r.24.
Postanowienie SN z dnia 21 lipca 2011 r. I KPZ 5/11, OSNKW 2011/8/65,
System Informacji Prawnej Lex nr 85221.
22 M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w Kodeksie
karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 7-8.
23 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I, Warszawa 1978.
24 Wyrok Sądu Apelacyjnego z 28 października 1998 r., I ACa 612/ 98, OSA
1999/6/26, System Informacji prawnej Lex nr 37377.
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Przestępstwo to ma charakter powszechny czyli sprawcą może być osoba, która może ponieść odpowiedzialność karną. Do jego
popełnienia wymagany jest skutek w postaci ograniczenia bądź
pozbawienia prawa do przynależności wyznaniowej bądź bezwyznaniowej. Czyn ten może być popełniony wyłącznie umyślnie w
zamiarze bezpośrednim.
Ustawodawca wprowadzając ten przepis chciał podkreślić zasadę demokratycznego państwa prawnego, gdyż racjonalizacja tego przepisu w sposób wyraźny wskazuje rzeczywistą ochronę poszanowania godności i praw człowieka w postaci wolności wyznania i religii.
2.2. Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów
religijnych
W czasie obowiązywania Kodeksu karnego z 1932 r. funkcjonowała inna nazwa tego przestępstwa- przeszkadzanie nabożeństwu25. Przez obecnie obowiązujący Kodeks karny zostało ono
przejęte w art. 195 § 1. Wolność sumienia i wyznania przejawia się
w korzystaniu, uczestniczeniu w publicznych aktach religijnych,
stąd też istnieje konieczność wprowadzenia odpowiedzialności
karnej w przypadku, gdy sprawca przeszkadza w takich aktach.
Przedmiotem ochrony są także uczucia osób, które biorą udział w
pogrzebie uroczystościach żałobnych, gdyż osoby te z powodu
straty bliskiej osoby mogą odczuwać negatywne zachowania z podwójnym skutkiem.
Ma ono charakter delicta communia. Koniecznym wymogiem
jest publiczność aktów religijnego, czyli dostępność dla nieokreślonej liczby osób. Sprawca przeszkadzając w takich publicznych aktach musi robić to złośliwie, czyli w sposób poniżający dla zabawy i
musi to obrażać uczucia religijne osób które, biorą udział w uroczystości, pogrzebie, akcie religijnym. Znamię ,,złośliwie’’ determinuje
także stronę podmiotową tego przestępstwa, gdyż świadczy, o tym
że, sprawca chce, ma zamiar popełnienia przestępstwa. PrzestępM. Makarska, Złośliwe przeszkadzanie wykonywaniu aktu religijnego, [w:] Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 95.
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stwo złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych można więc popełnić tylko i wyłącznie w zamiarze bezpośrednim.26 Nie wymagany jest skutek do popełnienia przestępstwa,
gdyż ma ono charakter formalny.
Czyn zabroniony z art. 195 § 1 k.k. rozciąga swoją ochronę
także na porządek publiczny w czasie obywania się publicznych
aktów religijnych. Przepis ten stanowi gwarancje dla ochrony wolności wyznania, gdyż chroni nie tylko nasze prawo do realizacji
wyznania w postaci udziały w aktach religijnych ale także chroni
nasze uczucie w momencie, gdy tracimy bliską osobę.
2.3. Obraza uczuć religijnych
Konstytucja z 1997 r. gwarantuje nam prawo do uzewnętrzniania naszych uczuć religijnych. Jest to o tyle ważne, ponieważ
mamy swobodę aby bez żadnego skrępowania wyrażać to co czujemy. Stąd też zgodnie z koncepcja praw człowieka zawartych w
Konstytucji każdy kto swoim zachowaniem obraża uczucia religijne innych osób albo znieważa miejsca czci religijnej podlega odpowiedzialności karnej na gruncie art. 196 k.k. Obraza uczuć religijnych oznacza zachowania, które są obelżywe, poniżające dla
przedmiotu czci religijnej oraz miejsc takiej czci. Przedmiotem religijnym jest taki przedmiot, który dla danej wspólnoty stanowi
przedmiot kultu, darzony jest szacunkiem i uwielbieniem Skutkiem
tego przestępstwa jest poczucie obrazy u członków danej wspólnoty wynikające z zachowania sprawcy, nie wystarczy więc samo naruszenie tego przepisu. Sprawca obrażając lub znieważając odczucia i miejsca działa w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym.
Zakaz naruszania uczuć religijnych to jeden z wymogów równości
wszystkich wobec prawa, tolerancji a także poszanowania godności
każdego człowieka. Można powiedzieć, że poszanowanie tych war-

N. Kłączyńska, Komentarz do art.195 Kodeksu karnego, [w:] red. J. Giezek, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex 2014, nr
168348
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tości to ,,miernik” demokracji, której nieodzownym elementem jest
zasada sprawiedliwości społecznej27.
Podsumowanie
Istotnym elementem każdego państwa demokratycznego jest
zapewnie przez organy władzy zapewnienie realizacji oraz ochronę
podstawowych praw i wolności. Wolność jest jedną najcenniejszych
wartości jaką posiadamy, stąd też potrzebna jest jej ochrona. Polski
ustawodawca wprowadził sankcje karną za zachowania godzące w
tą wartość. Sankcje zawarte w obecnie obowiązującym Kodeksie
karnym nakładane na sprawców przestępstw przeciwko wolności
w sposób dostateczny spełniają swoją funkcję. Istnieje jednak wiele
problemów z którymi nadal nie możemy sobie poradzić takim
przykładem jest handel ludźmi, który stanowi bardzo poważny
problem.
Streszczenie
Polska- demokratyczne państwo prawa, respektujące wolności i prawa obywatelskie. Ich źródłem jest niezbywalna godność
człowieka. Mają one charakter konstytucyjny. Zachowania, które w
sposób rażący naruszają bądź im zagrażają ustawodawca spenalizował jako przestępstwa z Kodeksie karnym z 1997 r. Kodeks karnych ustanowił jako dobra chronione wolność przemieszczania się ,
wolność swobodnego podejmowania decyzji , wolność sumienia i
wyznania. Rozdział XXII penalizuje wszelkie zachowania, które
naruszają pierwszą odmianę wolności. Warto wspomnieć, że ściganie niektórych przestępstw z tego rozdziału jest uzależnione od
wniosku pokrzywdzonego. Rozdział XXIV skupia w sobie przestępstwa, których sprawcy po przez swoje zachowanie dopuszczają
się dyskryminacji ze względu na wyznanie, obrażają nasze uczucia
religijne lub nie pozwalają na uczestniczeniu w sferze życia religijnego. Obowiązkiem państwa jest więc zagwarantować swoim
obywatelom realizacje ich praw, eliminując zachowania, które godzą w niezbywalne prawo jakim jest wolność.
M. Makarska, Obraza uczuć religijnych, [w:] Przestępstwa przeciwko wolności
sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 95.
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Summary
Poland-democratic state of law which respects the rights and
freedoms of citizens. Their source is the inalienable dignity of the
human being. They are constitutional in nature what due also here
to protect these values. Behavior that flagrantly violate or threaten
that rights the legislature criminalize in the Criminal Code. Criminal Code protects freedom of movement, freedom of discretion,
freedom of conscience and religion. Chapter XXII criminalizes any
behavior that violate the first variant of freedom. Prosecution of
certain crimes of this chapter is depended of the request of the victim. Chapter XXIV brings together the crime in which the culprit
discriminate any person by his religion, offend our religious feelings, or do not allow for participation in the sphere of religious life.
The duty of the state is guarantee to citizens realization of their
rights, eliminating behaviors that threaten the inalienable right
which is freedom.
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Agnieszka Bernecka

Genetyka nauką przyszłości – zagadnienia prawne
1. Historia testów genetycznych
Arystoteles twierdził, że dziedziczenie następuje pod wpływem boskiego lub naturalnego pierwiastka, a jego wynikiem jest
dostosowanie do harmonii przyrody.
Za pioniera w dziedzinie genetyki uważa się Grzegorza Mendla,
który w 1865 roku ogłosił wyniki swoich badań dotyczące dziedziczenia cech w grochu zwyczajnym. W efekcie tego w późniejszym
czasie zdefiniowano podstawowe zasady dziedziczenia, nazwane
„prawami mendla”1. Pierwsze z nich nazwane czystością gamet lub
prawem segregacji dotyczyły dziedziczenia pojedynczych cech. „Informacja genetyczna jest zapisana na cząsteczce kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA, a jej poszczególne odcinki – geny mogą występować u jednego osobnika w różnych formach, czyli odmianach
zwanych allelami”2. W wyniku tego można wyróżnić cechy recesywne i dominujące, oraz że cechy, które obserwujemy (fenotypy) są wynikiem współdziałania genów i czynników środowiska. Przy formułowaniu pierwszego prawa Mendel zauważył również, że cechy zapisane w genach mogą ujawniać się dopiero w kolejnych stopniach
dziedziczenia. Drugie prawo opisuje niezależność dziedziczenia
dwóch niezależnych cech, nieallelicznych3.
Kolejne badania nad istotą genomu ludzkiego miały miejsce
w XX wieku4. Istotnym wydarzeniem w zakresie sekwencjonowania genomu było powołanie w 1990 roku Projektu Poznania Genomu Człowieka (ang. Human Genom Project – HGP). Jego celem
G. Mendel., VersucheüberPflanzenhybriden. „Verh. Nat. Forsch. Ver. Brünn.“
1866, 4, s. 3-47.
2 A. Kurcek., Genetyka mendlowska (klasyczna)< http://www.ebiotechnologia.pl/Artykuly/genetyka-mendlowska-klasyczna > (5 IV 2016)
3 Ibidem.
4 J. Kapelańska-Pręgowska., Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych,
Warszawa 2011, s.33
1
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było „poznanie jednej pełnej sekwencji genomu ludzkiego”5. Kontynuacją projektu był Personal Genome Project.
2. Testy genetyczne jako dowód
Jednym z pierwszych orzeczeń sądów państw europejskich w
zakresie testów DNA było orzeczenie dotyczące możliwości ustalenia
ojcostwa po śmierci6. W konsekwencji między prawem do poszanowania godności i spokoju osoby zmarłej a prawem powódki do poznania swojego pochodzenia, sąd opowiedział się za drugą tezą. Za tą
tezą opowiedział się również Europejski Trybunał Praw Człowieka w
sprawie Jäggi przeciwko Szwajcarii7, w której domniemany ojciec za
życia odmawiał poddaniu się testom DNA. Sześćdziesięcioletni skarżący, po znacznym czasie od śmierci to jest po dwudziestu trzech latach złożył wniosek o rewizję wyroku z 1948r. o ustalenie ojcostwa.
Przeważającym powodem, dla którego sąd wyznaczył bezpośredni
związek między ustaleniem ojcostwa a życiem skarżącego, były kwestie spadkowe. W uzasadnieniu wskazał, że cierpienia psychiczne z
tym związane mogą trwać do końca życia.
Najnowsze orzecznictwo8 Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, wskazuje, że uznanie ojcostwa może odbyć się również,
bez przeprowadzenia dowodu z DNA, a jedynie ustalone na podstawie zebranych dotychczas dowodów, prawo oceny dowodów przez
sędziów nie narusza jednocześnie prawa do rzetelnego procesu.
Dowód z DNA przy ustaleniu ojcostwa pojawia się również
na gruncie polskiego kodeksu rodzinnego. A zatem poznanie swojej rodziny biologicznej odgrywa istotną rolę w życiu człowieka9, co
wynika chociażby z powyższych orzeczeń. Początkowo stosowane
badania krwi, w niektórych przypadkach nie wykluczały całkowicie ojcostwa, obecnie dowód z DNA jest pełnowartościowym do5

An Overview of the Human Genome Project<
https://www.genome.gov/12011238 > (4 IV 2016)
6 Wyrok z dnia 6 listopada 1997, Medecine et Droit, France 1998, nr 30 s. 1-5
7 Wyrok ETPCZ z dnia 13 lipca 2006 r., skarga br 58757/00
8 Cannone przeciwko Francji - decyzja ETPC z dnia 2 czerwca 2015 r., skarga nr
22037/13
9 J. Kapelańska – Pręgowska., Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych,
Warszawa 2011, s. 375
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wodem, pozwalającym wykluczyć lub potwierdzić ojcostwo10. Ta
koncepcja nie była jednorodna, a stanowisko Sądu Najwyższego
zmieniało się wielokrotnie. W jednym z pierwszych orzeczeń dotyczących badań DNA, przy ustalaniu ojcostwa, sąd orzekł, że środki
dowodowe o charakterze przyrodniczym, nie mogą naruszać zasad
procesowych, a także ograniczać z tego powodu innych środków
dowodowych, oraz niezależnej oceny całości materiału dowodowego przez sędziego11. W kolejnym orzeczeniu sąd wyraźnie podkreślił, że badania DNA mają szczególny walor dowodowy i należy
go uważać za pewniejszy niż np. zeznania świadków12. Obecnie
badanie DNA ma charakter rozstrzygający.
W postępowaniu karnym również występuje dowód z DNA,
zgodnie z judykaturą nie może on być brany pod uwagę jako „super” dowód decydujący o skazaniu czy uniewinnieniu13. W uzasadnieniu jednego z wyroków14 dotyczącego sprawy przeciwko
osobie, która została oskarżona o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym, jednym z dowodów w sprawie były ślady
biologiczne, których profil DNA był zgodny z profilem DNA pokrzywdzonej, ujawniony na bieliźnie i odzieży oskarżonego. W
uzasadnieniu orzeczenia Sąd zawarł następujące twierdzenie
„Część DNA jest identyczna dla wszystkich ludzi, co jest zrozumiałe z racji przynależności do jednego gatunku. Istnieją jednak jego
fragmenty wyjątkowe dla każdej osoby. Charakterystyka takich
fragmentów jest zaś o wiele bardziej niepowtarzalna niż używane
powszechnie do identyfikacji – odciski palców”. Zgodnie z powyższym, w opinii sądu, wyniki badań genetycznych DNA mają o wie-

W. Stojanowska., Miścicka-Śliwka D., Dowód z badań DNA a inne dowody w
procesach o ustalenie ojcostwa, Warszawa 2000, s. 411
11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1994 r., sygn. akt II CRN 176/93,
OSNCP 1994/10 poz. 197
12 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1998 r., sygn. akt I CKN
412/97
13 P. Kowalczyk., Badania DNA w orzecznictwie sądowym w sprawach karnych,<https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/studentsresources/dowod
y_%20rola%20bada%C5%84%20DNA%20w%20sprawach%20karnych.pdf > (5
IV 2016) s. 12
14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2007 r., sygn. II AKa 265/06
10
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le mocniejszy walor identyfikacyjny niż opinia z badań daktyloskopijnych. „Ślady linii papilarnych mają dla każdego człowieka
charakter niepowtarzalny i można podzielić założenie, iż w populacji nie ma dwóch osobników o takim samym układzie linii papilarnych, odnośnie śladów genetycznych DNA takich twierdzeń już
nie można przedstawić”15. Problem ten pojawia się w przypadku
bliźniąt jednojajowych.
W innym orzeczeniu16 Sąd Najwyższy wskazał, że oczekiwanie na sporządzenie opinii z zakresu badań genetycznych DNA
stanowi w myśl art. 263 § 4 k.p.k. podstawę do przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na
okres oznaczony, przekraczający terminy określone w § 2 i 3 powołanego powyżej przepisu. Opracowanie opinii genetycznej stanowi
przesłankę szczególną, która może, po zaistnieniu innych okoliczności dowodowych i proceduralnych odnoszących się do przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania wobec określonego
podejrzanego lub oskarżonego, stanowić podstawę przedłużenia
dalszego stosowania środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym.
Z kolejnym postanowieniem17 nie sposób się nie zgodzić,
gdyż w uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazuje, że brak jest konieczności uzyskiwania opinii z badań genetycznych w sprawach,
gdzie sprawstwo oskarżonego zostało udowodnione za pomocą
innych środków dowodowych, a jego sposób działania nie świadczył bezwzględnie o możliwości pozostawienia śladów biologicznych nadających się do identyfikacji.
3. Bioetyka, prawo i medycyna – wspólne mianowniki
Zgodnie z częścią doktryny testami genetycznymi są „badania
lekarskie mające na celu wykrycie lub wykluczenie dziedzicznych
czynników patologicznych u danej osoby, lub predyspozycji do danej

J. Widacki., Kryminalistyka, Warszawa 1999, s. 178.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2000 r., sygn. IV KZ
47/00,
17 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2007 r., sygn. III KK
372/07
15
16

358

patologii. Odbywa się to bezpośrednio lub pośrednio przez analizę
genomu na poziomie analizy fragmentu DNA albo identyfikację osoby będącej nosicielem genu odpowiedzialnego za chorobę”18.
Druga grupa definiuje testy genetyczne jako „testy wykonywane dla celów klinicznych i poradnictwa genetycznego, polegających na analizie ludzkiego DNA, RNA, chromosomów, białek lub
określonych metabolitów”19. Autor tej definicji wskazuje, iż test
daje możliwość identyfikacji odpowiednich genotypów, mutacji,
fenotypów czy kariotypu. Jako cel wskazuje zdiagnozowanie przyczyny choroby oraz czy istnieje w jej DNA więcej aberracji chromosomowych i czy w związku z tym jest zdolna do przekazania jej
swojemu potomstwu. Ostatnim celem testu jest zainteresowanie
badaniem w kontekście postępowania leczniczego.
Po przedstawieniu definicji testu genetycznego, oraz rozbieżności jakie ją charakteryzują, a także braku ustawowego terminu,
należy zwrócić uwagę, nie tyle co na definicje, lecz na rodzaje testów genetycznych. Można wyróżnić:
1. testy na nosicielstwo mutacji;
2. testy prognostyczne;
a) presymptomatyczne (dot. chorób monogenowych)
b) testy predyspozycji (służące ocenie ryzyka podatności na
zachorowanie)
3. testy diagnostyczne;
4. badania przesiewowe noworodków;
5. diagnostyczne testy prenatalne
6. testy polegające na analizie DNA w medycynie sądowej;
„Nadrzędność stanowią jednak normy bioetyczne, prawa
człowieka i godność ludzka, co oznacza konieczność określenia
przez bioetykę norm etycznych o szczególnym zakresie, zarówno
podmiotowym jak i przedmiotowym, z naciskiem przejścia z prawa miękkiego na prawo pozytywne”20. Z badaniami genetycznymi
T. Twardowski., Michalska A., Dylematy współczesnej biotechnologii z perspektywy biotechnologa i prawnika, Toruń 2000, s. 221
19 J. Bal., Wiszniewski W., Wiszniewska J., Diagnostyka molekularna [w:] red.
Bal. J., Biologia molekularna…, Warszawa 2006, s. 236
20 A. Śledzińska-Simon., Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kształtowaniu standardów w zakresie bioetyki i biotechnologii, Warszawa 2013, s. 67
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wiąże się nadzieja na lepsze i szybsze poznanie chorób genetycznych, wykrywanie ich i leczenie, ale jednocześnie tworzą się obawy
związane z eugeniką, jak i innymi zagrożeniami społecznymi21.
„Istnieją przypadki takiego doboru genetycznego zarodka, by po
urodzeniu noworodek był dawcą komórek macierzystych dla starszego rodzeństwa”22. Wg części bioetyków należałoby zaprzestać
stosowania badań prenatalnych (szczególnie inwazyjnych) do czasu ich zbadania na innych organizmach i całkowitego ich poznania,
a w tym kontekście osiągnięcia pewności, że są one bezpieczne dla
ludzi23. Obawy bioetyków dotyczą przypadków, w których rozwój
medycyny będzie silniejszy i napędzający mechanizmy społeczne,
niż etyka i moralność, które pozwalają decydować człowiekowi o
sobie, jako jednostce ludzkiej, a nie materiale do „dysponowania
sobą”24. Prawa dziedziczności są brzemieniem dotykającym każdego człowieka, jednak rozwój badań genetycznych powinien służyć
wspólnemu dobru, z zachowaniem wartości etycznych i chrześcijańskich25. Badania genetyczne nie są z góry przekreślane nawet
przez najwyższych hierarchów kościelnych, zwracają oni uwagę na
postęp kultury, medycyny, technologii, świata, a w kontekście tego
także zagrożeń z tym związanych. Jan Paweł II wskazuje, że badania prenatalne „są godziwe, gdy nie stwarzają nadmiernych zagrożeń dla dziecka i dla matki i gdy stosowane są po to, by umożliwić
wczesne leczenie lub też by dopomóc w spokojnym i świadomym
przyjęciu mającego się narodzić dziecka”26.

M. Debita., Badania prenatalne – szansa czy zagrożenie? Współczesna medycyna,
a nauka społeczna Kościoła Katolickiego, <
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/54588/15_Magdalena_Debita.pdf >
(6 IV 2016)
22 Z. Szawarski., Etyka i zapłodnienie pozaustrojowe, Warszawa 2012, s. 153
23 T. Ślipko., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2012, s. 207–208
24 S. Warzeszak., Etyka. W obronie życia człowieka, Kraków 2011, s. 93
25 Ojciec św. Pius XII, Genetyka, dziedziczność, Ewolucja, Warszawa 2002
26 Ojciec św. Jan Paweł II, Evangelium Vita, Kraków 1995
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4. Diagnostyka prenatalna w kontekście prawa rodziców do
informacji
Diagnozowanie chorób genetycznych w obecnym porządku
prawnym można rozpocząć już na etapie prenatalnym płodu (in
utero). Wyróżnia się dwie grupy metod: inwazyjnych i nieinwazyjnych, jakimi można stwierdzić istnienie aberracji genetycznej27. Do
grupy nieinwazyjnej należy zaliczyć:
7. badanie ultrasonograficzne, które można przeprowadzić
już w pierwszym trymestrze ciąży;
8. badanie biochemiczne markerów produkowanych przez
jednostkę płodowo-łożyskową w surowicy matki;
9. analizę komórek płodowych krążących w krwioobiegu
matki;
10. fluoerscencyjna hybrydyzacja in situ (FISH);
Badanie ultrasonograficzne jest metodą najpowszechniejszą, a
jego zakres i wyniki zalezą od trymestru ciąży, w którym jest wykonywane, pozwala między innymi na wczesne wykrycie choroby
Downa. Kolejne z badań zwane także testem potrójnym umożliwia
wykrycie patologii płodu, w postaci wad ośrodkowego układu
nerwowego. W przypadku analizy komórek płodowych wykorzystywane są płodowe i jądrowe krwinki czerwone pozwalające wykrycie chorób uwarunkowanych mutacjami genowymi28. Ostatnia
metoda jest metodą cytogenetyczną wykrywająca sekwencje DNA
za pomocą fluorescencyjnych sond29.
Metody inwazyjne są przyczynkiem do wielu dyskusji w
aspekcie bioetycznym, gdyż mogą one w konsekwencji doprowadzić do utraty ciąży. Do tych metod należy zaliczyć:
J. m. Connor., M. A. Ferguson-Smith., Podstawy genetyki medycznej, Warszawa 1991, s.225-230
28 M. Perenc., Diagnostyka prenatalna wad rozwojowych i genetycznych – metody
inwazyjne i nieinwazyjne,
http://genomika.slam.katowice.pl/genetyka%20medyczna%20V%20OML/Diag
nostyka%20prenatalna.pdf (5 IV 2016) s. 94-96
29 K. Szczałuba., Obersztyn E., Mazurczak T., Zastosowanie nowoczesnych technik cytogenetyki molekularnej w diagnostyce wrodzonych wad rozwojowych,
<http://www.ptmp.com.pl/png/png3z2_2010/PNG32-7-Szczaluba.pdf> (5 IV
2016) s.110
27
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1. aminocenteze;
2. fetoskopie;
3. pobieranie kosmków trofoblastu30;
W efekcie tych badań można ocenić kariotyp płodu, płeć oraz
dokonać analizy DNA. Inwazyjność tych metod dotyczy bezpośredniej ingerencji w materiał płodowy. Na chwilę obecną medycyna posiada możliwości leczenia farmakologicznego, chirurgicznego i genetycznego płodu, pozostającego jeszcze w łonie matki31.
Regulacje prawne dotyczące opisywanego zagadnienia występują w Polsce na gruncie trzech ustaw. W ustawie o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerwania ciąży, diagnostyka prenatalna jest dopuszczalna w sytuacji, gdy „istnieje podwyższone ryzyko bądź podejrzenie wystąpienia wad genetycznych lub rozwojowych płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu”32. Jest ono z moralnego
punktu widzenia kontrowersyjne, ponieważ istnieje rozbieżność w
definicjach zawartych w ustawodawstwie i aktach międzynarodowych, dotyczące pojęcia dziecka. „Ustawa w tym ustępie nie mówi
wprost, jaki jest cel przeprowadzania diagnostyki prenatalnej (nie
wspomina ani o możliwościach terapii, ani o możliwościach terminacji ciąży), ale kontekst tego przepisu i cele samej ustawy wskazują na silne powiązanie tych regulacji z możliwością przeprowadzania aborcji z powodu stwierdzenia wad wrodzonych płodu. Zatem
nie jest możliwe analizowanie diagnostyki prenatalnej tylko w
wymiarze możliwości terapii, bowiem ich pozytywny wynik daje
niekiedy matce legalne prawo do przerwania ciąży”33. W ustawie
tej znajduje się również regulacja, która dopuszcza dokonanie bezP. Frączek., m. Jabłońska., j. Pawlikowski., Medyczne, etyczne, prawne i społeczne aspekty badań prenatalnych w Polsce, [w:] Medycyna Ogólna i nauki o zdrowiu, Lubin 2013, s. 104
31 Ibidem.
32 Ustawa z dnia z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. z 2001 r. Nr 154,
poz.1792 ze zm., art. 2 ust.2a
33 P. Frączek., Jabłońska M., Pawlikowski J., Medyczne, etyczne, prawne i społeczne aspekty badań prenatalnych w Polsce, [w:] Medycyna Ogólna i nauki o zdrowiu, Lubin 2013, s. 105
30
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karnej aborcji, w przypadku kiedy badania prenatalne wykażą duże prawdopodobieństwo upośledzenia płodu lub choroby zagrażającej jego życiu34.
Nad opisywanym problemem pochylił się również Sąd Najwyższy w poniższych orzeczeniach. Zgodnie z pierwszym35 badania prenatalne kobiety to uprawnienie do informacji o stanie płodu,
jego ewentualnych schorzeniach i wadach oraz możliwościach ich
leczenia w okresie płodowym. Jedynym badaniem stwierdzającym
wystąpienie wady genetycznej w postaci choroby Turnera było
przeprowadzenie badań prenatalnych. Każdy z lekarzy, którzy badali powódkę mieli obowiązek wydać jej skierowanie do poradni
diagnostycznej. Obowiązek wydania tego skierowania nie wygasł
wraz z upływem ciąży, prawo do badań, jest zarówno prawem do
informacji o stanie płodu, nie jest zaś „pochodną prawa do legalnego przerwania ciąży”. Informacja lekarza na temat wad płodu, a
także wyniki badań genetycznych mają przygotować kobietę, na
zwiększoną opiekę nad chorym dzieckiem. Badanie dotyczy „ustalenia w sposób pewny, iż płód dotknięty jest określoną wadą genetyczną. Dopuszcza przerwanie ciąży, gdy badania prenatalne lub
inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu”, pomiędzy tymi
dwoma elementami nie można postawić znaku równości.
Stan faktyczny drugiego36 z nich, wielokrotnie głosowanego,
dotyczy małżeństwa, które posiadało dziecko z wrodzoną wadą
genetyczną i przy drugiej ciąży zażądało badań prenatalnych w
związku z tym, że ciąża (wg wskazania lekarza) była wysokiego
ryzyka i istniało zagrożenie pojawienia się choroby genetycznej u
kolejnego dziecka. Po interwencji u zastępcy dyrektora szpitala,
powódkę skierowano na serię badań, jedno z nich wykazało dysproporcję między kością udową a średnicą główki płodu, po uzyskaniu tej wiadomości powódka doznała szoku. Ze strony szpitala

34 Ustawa z dnia z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. z 2001 r. Nr 154,
poz.1792 ze zm., art. 4a ust.1 pkt.2
35 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2008 r. III CSK 16/08
36 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.10.2005r., IV CK 161/05
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w dalszym czasie dostawała zapewnienia, iż dziecko urodzi się
zdrowe. W efekcie powódka urodziła córkę, u której występuje
opisywana choroba genetyczna w postaci dysplazji kręgosłupowoprzynasadowej. Choroba ta jest nieuleczalna i wymaga od rodziców ponadprzeciętnej opieki nad córką. Powódka po porodzie
przeżywała załamanie psychiczne przez okres ok. 6 msc. W nawiązaniu do powyższego stanu faktycznego sąd zarówno pierwszej jak
i drugiej instancji ustalił, że rodzicie nie są legitymowani czynnie
do wnoszenia powództwa o zadośćuczynienie w charakterze poszkodowanych, taką legitymację posiada jedynie chore dziecko.
Sąd Najwyższy stwierdził, iż doszło do naruszenia praw pacjentki
w postaci prawa do rzetelnej informacji na temat stanu zdrowia,
oraz skierowania na badania diagnostyczne, w przypadku zaistnienia przesłanki, o możliwości wystąpienia choroby genetycznej u
dziecka. Wskazał również, że nie skierowanie pacjentki na badania
specjalistyczne, wskazują na co najmniej niedbalstwo ze strony lekarza i brak podstawowej wiedzy w tym zakresie. „Dezinformacja,
informacja nierzetelna, jak również brak informacji stanowi o winie
lekarza”. W jednym z wyroków SN wskazał również, że „bezprawne uniemożliwienie wykonania zabiegu przerwania ciąży w
sytuacji określonej w powyższym przepisie uprawnia kobietę do
dochodzenia wyrównania szkody wynikłej z tego zdarzenia”37.
Zaznaczył, że prawo do planowania rodziny jest prawem osobistym i z tego względu przysługuje zadośćuczynienie na podstawie
art. 448 k.c. Obok tego prawa kobiecie przysługuje prawo do odszkodowania z art. 444§1 k.c. w związku z art. 361§1 i 2 k.c. z tytułu
„majątkowych konsekwencji uniemożliwienia przeprowadzenia
zabiegu przerwania ciąży, obejmujące szkodę w postaci zarówno
wydatków związanych z ciążą i porodem, jak i utraty spodziewanych dochodów w następstwie tych zdarzeń”. Zważywszy na to, iż
są to prawa podmiotowe rodziców, wg Sądu Najwyższego „mają
oni prawo do świadomego podjęcia decyzji, czy chcą i mogą obciążyć siebie i swoją rodzinę skutkami urodzenia dziecka upośledzonego. Należy podkreślić, że szkodą rodziców nie jest sam fakt uroWyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r. V CK 16/03, OSNC
2003/6/104
37
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dzenia dziecka dotkniętego wadą genetyczną, bowiem urodzenie
się człowieka w żadnym wypadku nie może być uznane za szkodę,
także w rozumieniu prawa cywilnego. Ich szkodą jest określony w
art. 444 w zw. z art. 361 § 2 k.c. uszczerbek majątkowy wynikający
z konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów utrzymania i
wychowania związanych z upośledzeniem dziecka, których nie
planowali, nie godzili się ponosić i nie musieliby ponosić, gdyby
nie zostało naruszone ich prawo do planowania rodziny i podjęcia
decyzji o przerwaniu ciąży”.
Jednoznacznie zostało stwierdzone, że rodzice posiadają legitymację czynną do dochodzenia odszkodowania w tym kontekście.
Zakres badań prenatalnych został również uwzględniony przy
zastosowaniu metody wspomaganej prokreacji w ustawie o leczeniu
niepłodności.Badanie „dozwolone jest wyłącznie ze wskazań medycznych i poprzedzona zostaje poradnictwem genetycznym oraz jest
wykonywane w laboratorium diagnostycznym”. Dalsza część przepisu dotyczy zakazu, przy wykorzystaniu metody preimplantacyjnej
nie można dokonać wyboru cech fenotypowych płodu. Wyjątkiem od
zakazu jest fakt uzasadniający uniknięcie ciężkiej, nieuleczalnej choroby dziedzicznej38. A zatem przepis ten nie oznacza swobody wyboru cech fenotypowych takich jak kolor oczu, czy włosów, a wybór płci
przewiduje tylko w jednym wypadku.
W ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w znaczeniu
ogólnym, również można znaleźć odniesienie do badań prenatalnych,
bowiem „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i
środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z
zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością39.
Możliwość badań genetycznych daje szanse wcześniejszego
wykrycia choroby, ale też realną możliwość na przerwanie ciąży.
„Wzrost zapotrzebowania na diagnostykę prenatalnąw krajach wysoko rozwiniętych, wynika ze zmian demograficznych, ta38 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, Dz. U. 2015
poz.1087, art. 26
39 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U.
2016 poz. 65, art. 4
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kich jak starszy wiek matek i mniejsza liczba potomstwa w rodzinie. Wiadomo powszechnie, że ciąże u starszych kobiet uzyskiwane często za pomocą technik wspomaganego rozrodu są ciążami
wysokiego ryzyka, obarczonymi jednoczenie większym prawdopodobieństwem wystąpienia trisomii u płodu”40.
Regulacje, które umożliwiają praktyczne przeprowadzanie
badań genetycznych to głównie rozporządzenia ministra zdrowia.
To w nich zawarte są wytyczne, normy, parametry i wskazania jakie powinny spełniać laboratoria diagnostyczne, urządzenia oraz
pracownicy. W jednym z nich możemy znaleźć informacje na temat
testów genetycznych „który określa standardy jakości dla laboratorium w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej oraz
laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań”41.
Zgodnie z przedstawionymi orzeczeniami i ustawodawstwem
polskim zagadnienie przeprowadzania testów genetycznych nie
jest tylko pojedynczą czynnością. Pociąga ona za sobą możliwość
dokonania aborcji w przypadku wczesnego wykrycia wad płodu.
Natomiast zagadnienie aborcji wiąże się z kolejnym, dotyczącym
sprzeciwu sumienia. Powyższe wskazuje na pewien związek przyczynowo skutkowy i pokazuje na konieczność rozpatrywania problemów prawnych w szerszym kontekście, zarówno merytorycznym jak i ustawowym, nie ograniczając się tylko do jednej ustawy.
Streszczenie
Publikacja dotyczy zagadnień prawnych związanych z testami genetycznymi. Na wstępie wyjaśnia podstawowe zasady dziedziczenia. Przedstawia historię badań DNA jako dowodu, zarówno
w postępowaniu karnym jak i cywilnym. Przywołuje orzeczenia
Perenc M., Diagnostyka prenatalna wad rozwojowych i genetycznych – metody
inwazyjne i nieinwazyjne,
<http://genomika.slam.katowice.pl/genetyka%20medyczna%20V%20OML/Dia
gnostyka%20prenatalna.pdf>
(5 IV 2016) s. 94
41 Uzasadnienie do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
< http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1372 > (5 IV 2016)
40
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sądów międzynarodowych poruszających problematykę pośmiertnego ustalenia ojcostwa. Zgodnie z orzecznictwem wskazuje na
odpowiedzialności lekarza za udzielenie nieprawidłowych informacji dotyczących przebiegu ciąży. Opisuje i wyjaśnia rodzaje testów prenatalnych inwazyjnych oraz nieinwazyjnych. Wskazuje na
gruncie ustaw: o zawodach lekarza i lekarza dentysty, planowaniu
rodziny, ochroni płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerwania ciąży oraz leczeniu niepłodności możliwość dokonania
testów preimplantacyjnych oraz zabiegu dopuszczalności przerwania ciąży. Wyjaśnia problematykę wyboru płci przez rodziców,
w sytuacji zagrożenia życia dziecka nieuleczalną chorobą. Autor
wskazuje również stanowiska bioetyków oraz doktrynę kościoła
katolickiego.
Słowa kluczowe: testy genetyczne, dziedziczenie, DNA, preimplantacja, płód, badania prenatalne
Summary
Genetics science of the future - legalissues
The publication refers to legal issues related to genetic testing.
On the Introduction-pie explains the basic principles of inheritance.
The story of DNA testing as DOWO-du, in both criminal and civil.
Recalls the judgments of inter-national issues moving posthumous
paternity. According to the case law indicates the doctors responsible for giving incorrect information on the course of pregnancy. It
describes and explains the types of prenatal tests-of invasive and
non-invasive. It shows on the basis of laws: the professions of doctor and dentist, family planning, human embryo protection and
conditions of permissibility of abortion and infertility treatment
possibility to test preimplantation surgery and admissibility of
abortion. Explains the issues sex selection by parents, at risk of life
incurable disease. The author also indicates the position of bioethicists and the doctrine of the Catholic Church.
Keywords: genetictests, heredity, DNA, preimplantation, fetus, prenataltesting
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Mateusz Gabryel

Prawne aspekty wolności słowa i informowania
Wstęp
Swoboda wypowiedzi, możliwość informowania i komentowania są niezwykle ważne dla społeczeństwa. Człowiek odczuwa
potrzebę komunikowania się orazwyrażania własnych opinii. Wolność w sferze wypowiadania się jest jednym z filarów demokratycznego i pluralistycznego społeczeństwa1. „Istnienie zasady wolności wypowiedzi zostało zagwarantowane licznymi przepisami
prawa, zarówno międzynarodowego, jak i wewnętrznego poszczególnych państw”2. Wolność słowa uznawana jest ponadto za warunek konieczny do korzystania z innych swobód, wskazuje się, że
jednostki powinny mieć zapewnione prawo do przekazywania sobie informacji i wypowiadania poglądów, aby móc współtworzyć
różnorodne formy obywatelskiej aktywności3.
Działalność środków masowego przekazu również uzależniona jest od swobody wypowiedzi. Rozwój wszelkiego rodzaju
mediów oraz dyskurs społeczny pobudza świadomość posiadania
przez każdego człowieka prawa do wyrażania własnych poglądów
oraz do otrzymywania i rozpowszechniania informacji, co także
jest znakiem demokratycznego społeczeństwa4. To media są głównym przekaźnikiem informacji zarówno na temat wydarzeń jak też
osób. Ich zadaniem jest rzetelne i obiektywne prezentowanie zebranych faktów i opinii.
I.C. Kamiński, Sądowy zakaz publikacji w świetle konstytucyjnych argumentów
prawno-porównawczych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] Państwo i
Prawo, 2003, nr 2, s.78-89.
2 R. Dziembowski, Podstawy prawne swobody wypowiedzi oraz możliwości jej
ograniczania, [w:] Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 2009, nr 5, 172-184.
3 I. C. Kamiński, Sądowy zakaz publikacji w świetle konstytucyjnych argumentów
prawno-porównawczych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] Państwo i
Prawo, 2003, nr 2, s.78-89.
4 R. Dziembowski, Podstawy…
1
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Wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne przekazujące jakiekolwiek informacje ograniczone są prawami i wolnościami innych osób i podmiotów. Szczególnie istotnym
wyznacznikiem w tym zakresie są dobra osobiste, których naruszenie może skutkować dotkliwymi sankcjami.
1. Prawo do wypowiadania się
Swoboda wypowiedzi, czy jak wolą inni prawo do wypowiadania się zagwarantowane zostało w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Każdemu – obywatelom i innym osobom przebywającym na
terenie kraju zapewniono wolność wyrażania swoich poglądów oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji5. Ponadto (już tylko)
obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne6.
Należy jednak pamiętać, iż wymienione wyżej prawa nie mają
charakteru absolutnego7.Każde z nich może zatem zostać ograniczone zgodnie z zasadą proporcjonalności, na podstawie przesłanek określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP8, który brzmi następująco: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko
wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw
innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i
praw”. Sąd Najwyższy podkreślał dodatkowo, że owe ograniczenia
powinny być ustanawiane jedynie w formie ustaw i tylko w przy-

Art. 54 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.07.1997 r., (Dz.
U. 1997 Nr 78, poz. 483).
6 Art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.07.1997 r.,
(Dz. U.1997 Nr 78, poz. 483).
7 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2008 r., sygn. akt I CSK 341/07.
8 Wyroki Sądu Najwyższego z 12 września 2001 r., sygn.. akt V CKN 440/00,
(OSNC Nr 5/2002, poz. 68); z 11 października 2001 r., sygn. akt II CKN 559/99
(OSNC Nr 6/2002, poz. 82); postanowienie SN z 12 listopada 2003 r., V KK 52/03
(OSNKW Nr 3/2004, poz. 24).
5
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padkach, w których Konstytucja wyraźnie przewiduje możliwość
dokonania takich ograniczeń9.
Badacze przestrzegania praw i wolności obywatelskich w Polsce zwracają natomiast uwagę na fakt, iż ustawodawca często
wprowadza liczne i daleko sięgające ograniczenia wpływające na
sposób, w jaki można korzystać ze swobody wypowiedzi10. Sytuacja ta wydaje się niepokojąca, bowiem w tak istotnej i osobistej
sferze uprawnień wszelkie ingerencje powinny być ograniczane do
minimum. Rozważając problematykę prawa do wypowiadania się
warto jednak zauważyć, że „ostatnich dziesięcioleciach wolność
słowa przestała być wyłącznie wzniosłą deklaracją ustawy zasadniczej, stając się rzeczywiście – krok po kroku – jednym z fundamentów demokratycznego porządku prawnego”11. Należy przyznać, że
mimo zdarzających się patologii zarówno osoby fizyczne jak też
przedstawiciele różnych podmiotów, organizacji czy mediów mogą
swobodnie głosić swoje poglądy oraz pozyskiwać i przekazywać
informacje.
Niewątpliwie, duże znaczenie omawianego uprawnienia
sprawia, że organy stosujące prawo, podczas rozstrzygania o naruszeniu prawa do swobodnego wypowiadania się nie ograniczają się
do brzmienia ustawodawstwa. Sąd Najwyższy w dniu 6 maja 2016
r. oddalając niezasadną skargę kasacyjną, stwierdził, że wydawca
nie odpowiada za przedruki nierzetelnego wywiadu na innych
portalach, bowiem prawo prasowe (ani inny akt prawny) nie przewiduje takiej odpowiedzialności. Podkreślono, że przepis art. 24
k.c.12 nie dotyczy zakresu odpowiedzialności lecz określa mechanizmy w jaki sposób można dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych oraz że to do sądu należy ocenienie jakie czynności będą odpowiednie w związku ze startami moralnym powoda, w tym ile razy i w jakich mediach pozwany ma przeprosić.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2008 r., sygn. akt I CSK 341/07.
I.C. Kamiński, Sądowy…
11 Tamże.
12 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz.
93 z późn. zm.).
9
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Ocena ta dokonywana jest na podstawie okoliczności faktycznych,
z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego13.
Gwarancją właściwego rozumienia a przez to też korzystania
z wolności słowa jest„konstytucjonalizacja wewnętrznego porządku prawnego, będąca głównie – choć nie wyłącznie – następstwem
powstania sądownictwa konstytucyjnego oraz jego orzecznictwa.
[…] Poważne potraktowanie wolności słowa jest rezultatem rosnącego wpływu prawa międzynarodowego. Coraz częściej uznaje się,
że państwa rezygnują z części swej suwerenności na rzecz organizacji międzynarodowej”14. Doskonałym przykładem będzie tu Europejska Konwencja Praw Człowieka, którą jako członek Rady Europy przyjęła również Polska.
Na podstawie wspomnianej konwencji powołany został Europejski Trybunał Praw Człowiekaw Strasburgu15. Skargi do Trybunału dotyczą między innymi naruszeń prawa do swobodnego
wypowiadania się16. ETPCz dnia 16 lipca 2013 r. wydał dwa wyroki
dotyczące Polski, z których jeden17 odnosił się do swobody wypowiedzi w mediach.
Autor kontrowersyjnej książki chciał opublikować w siedmiu
gazetach codziennych oraz tygodnikach identyczne płatne reklamy
swojego dzieła, jednak gazety, do których się zwrócił odmówiły
zamieszczenia reklamy18. ETPCz uznał, że w niniejszej sprawie nie
doszło do naruszenia gwarancji wolności słowa i orzekł, iż prywatne gazety korzystają ze swobody redakcyjnej w podejmowaniu decyzji, czy publikować nadsyłane do redakcji artykuły, komentarze,
listy i inne materiały, w tym reklamy. Trybunał stwierdził też, że
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2016 r., sygn. akt: I CSK 379/15.
I. C. Kamiński, Sądowy zakaz publikacji w świetle konstytucyjnych argumentów
prawno-porównawczych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Państwo i Prawo
2003, z. 2.
15 Ministerstwo Sprawiedliwości: O Trybunale (pol.). [dostęp: 17.05 2016 r.].
16 Art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z
dnia 19 listopada 1950 r.
17 Sprawa Remuszko przeciwko Polsce, skarga nr 1562/10, wyrok z dnia 16
lipca 2013 roku dotyczący naruszenia art. 10 Konwencji.
18 Helsińska Fundacja Praw Człowieka, http://www.hfhr.pl/wyroki-wsprawach-dotyczacych-swobody-wypowiedzi-i-ochrony-prywatnosci-winternecie/ [dostęp: 17.05.2015 r.].
13
14
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ciążący na państwach obowiązek zapewnienia jednostkom swobody wypowiedzi nie daje im bezwarunkowego prawa dostępu do
mediów w celu publikowania dowolnych treści, a efektywne korzystanie z wolności słowa przez prasę łączy się z uprawnieniem
gazet do tego, aby ustanowić i stosować własną politykę w stosunku do ogłoszeń reklamowych19.
Trzeba podkreślić, że ochrona prywatności może ograniczać
przewidzianą w 51 artykule Konstytucji RP autonomię informacyjną, co wyraża się w prawie do decydowania o ujawnieniu innym
informacji dotyczących swojej osoby, a także w możliwości sprawowania kontroli nad takimi informacjami, nawet znajdującymi się
w posiadaniu innych podmiotów20.
2. Dobra osobiste
Dobra osobiste są dobrami niemajątkowymi przysługującymi
każdemu człowiekowi, nierozerwalnie związanymi z jego indywidualnym istnieniem21. W art. 23 k.c. wskazano przykładowy katalog dóbr osobistych. Wśród nich takie jak: zdrowie, wolność, cześć,
swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Podkreślić trzeba, że katalog ten jest otwarty.
Kodeks cywilny przewiduje również ochronę wspomnianych
dóbr. Zgodnie z brzmieniem art. 24 k.c. osoba lub podmiot, którego
dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem (a więc jeszcze zanim dojdzie do naruszeń, a istnieje takie zagrożenie), może
żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.
W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, aby osoba,
która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do
usunięcia jego skutków, w szczególności żeby złożyła oświadczenie

Wyrok ETPCz z dnia 16 lipca 2013 r., skarga nr 1562/10.
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2002 r., K 41/02,
OTK-A Zb.Urz. 2002, nr 6, poz. 83 oraz z dnia 19 lutego 2002 r., U 3/01, OTK-A
Zb.Urz. 2002, nr 1, poz. 3. (Dz.U. 1993 Nr 61 poz. 284).
21
Rzecznik
Praw
Obywatelskich, Co
to są dobra
osobiste?,
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/co-s%C4%85-dobra-osobiste [dostęp: 17.05.2016r.].
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odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Poszkodowany może
również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeśli naruszenie dobra osobistego spowodowało wyrządzenie szkody majątkowej, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach
ogólnych.
Należy wskazać, żepojęcie czci obejmuje zarówno aspekt zewnętrzny rozumiany jako dobre imię, dobra opinia, dobra sława,
jak też wewnętrzny zawierający się w godności osobistej czy wyobrażeniu o własnej wartości22. Sąd Apelacyjny w Białymstoku
wskazał ponadto, że godność osobista jest sferą osobowości konkretyzującą się w poczuciu własnej wartości danego człowieka oraz
uprawnieniu do oczekiwania szacunku ze strony innego człowieka.
Warto również zaznaczyć, iż osoby prawne także posiadają
dobra osobiste, podlegające ochronie. Przekroczenie granic swobody wypowiedzi może skutkować naruszeniem dobra osobistego powoda, jako osoby prawnej, w postaci prawa do dobrego imienia (dobrej opinii, renomy, marki)”23. „W przypadku osób fizycznych miarą obiektywizacji oceny, czy rzeczywiście doszło do naruszenia
dóbr osobistych, będzie rzeczywiście zwykle odwołanie się do odczuć, przeżyć i reakcji przeciętnego człowieka. Kryterium takie, co
oczywiste, zawodzi w przypadku osób prawnych, jako podmiotów
o charakterze konwencjonalnym, nie dysponujących sferą przeżyć
psychicznych. Nie można byłoby natomiast z tą sferą identyfikować odczuć pracowników, członków organów, właścicieli ekonomicznych itp. osoby prawnej. Przyjmuje się w związku z tym, że do
naruszenia dobra osobistego osoby prawnej, w szczególności jej
prawa do dobrego imienia (dobrej sławy, reputacji), dochodzi
wówczas, gdy zachowanie sprawcy prowadzi (lub potencjalnie
może prowadzić) do utraty zaufania do niej, potrzebnego do prawidłowego jej funkcjonowania w zakresie swych zadań”24.

22 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2016 r.,sygn.
aktI ACa 801/15.
23 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. aktACa
444/14.
24 Tamże.
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3. Naruszenie prywatności osoby publicznej lub prowadzącej działalność publiczną
W szeroko rozumianym prawie do swobody wypowiadania
się zawiera się również uprawnienie do przekazywania informacji.
Szczególnie trudne, ale też interesujące okazuje się zagadnienie
prawa do informowania o życiu prywatnym konkretnej osoby –
jego granic oraz zależności od tego czy jest się osobą publiczną25.
Zwykle przekaz informacji odbywa się w mediach w formie artykułów, notatek prasowych, reportaży, czy nawet filmów. Tego typu materiały powinny spełniać wymagania określone w tzw. prawie prasowym.
Sąd Najwyższy wskazał, że „działalność publiczna” w rozumieniu wynikającym z art. 14 ust. 6 Prawa prasowego, powinna
być rozumiana szeroko, podobnie jak w regulacji odnoszącej się do
wizerunku zakładając, że nie chodzi tu jedynie o działalność polityczną26.
Warto w tym miejscu przytoczyć definicję osoby pełniącej
funkcję publiczną: „Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także
inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności
publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą
Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.27”. Powyższa wyjaśnienie pochodzi z kodeksu karnego i dla potrzeb rozstrzygania
sporów na gruncie prawa cywilnego nie jest wystarczające.
Wskazuje się, w określonych okolicznościach, mogą być także
osoby, spoza kręgów polityki, podejmujące działania choćby w
dziedzinie nauki czy sztuki, których postawa i głoszone poglądy

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U.1984 Nr 5, poz.
24, z późn. zm.).
26 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2001 r., sygn. akt: V CKN
440/00 (OSNC 2002, nr 5, poz. 68).
27 Art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.
1997.88.553 z dnia 1997.08.02.).
25
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wpływają na kształtowanie poglądów społeczeństwa, mogąc wywierać wpływ na bieg spraw publicznych28.
Poszukiwania pełnej definicji prowadzą do prawa Unii Europejskiej, gdzie za osobę publiczną uznano każdą osobę, której
przyznaje się służbę ochrony, zgodnie z ustawodawstwem krajowym Państwa Członkowskiego (Unii Europejskiej) lub na podstawie przepisów organizacji lub instytucji o charakterze krajowym
lub ponadnarodowym29.
Niestety powyższa definicja nie jest wystarczająca dla poprawnego i wyczerpującego zweryfikowania kiedy doszło do naruszenia dóbr osobistych. Dlatego też w orzecznictwie znaleźć można
definicje osoby publicznej tworzone, czy raczej uzupełniane na potrzeby konkretnego stanu faktycznego. Wytłumaczenia tego pojęcia
podjął się również w 2011 r. Sąd Najwyższy: „Do kategorii osób
publicznych należą zarówno osoby sprawujące funkcje publiczne,
jak i osoby, które nie pełniąc ich, odgrywają rolę w różnych dziedzinach życia publicznego takich jak polityka, życie społeczne kultura, sztuka, a pośród nich aktywni w tych ostatnich dziedzinach,
cieszący się znacznym zainteresowaniem publiczności i mediów
artyści, gwiazdy rozrywki. Osoby te nierzadko same zabiegają o
popularność, będącą dla nich miarą powodzenia zawodowego,
także poprzez udzielanie wywiadów i informacji o swoim życiu
prywatnym wielonakładowym gazetom o niskich czasem aspiracjach. Publiczny - w przyjętym wyżej rozumieniu - status tych osób
nie powoduje jednakże, że ich życie prywatne staje się automatycznie "życiem publicznym". Może być ono przedmiotem zawężonej ochrony prawnej jedynie w granicach jakie wyznacza, konieczna na to - w oparciu o omówione wcześniej unormowania zgoda zainteresowanej osoby”30.
Rozróżnić należy jednak pojęcia „osoby publicznej” i „osoby
prowadzącej działalność publiczną”, z których pierwsze ma szersze
znaczenie. „Osobą publiczną” jestpublicznie znana w związku ze
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2001 r.,…
Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2002 r. ustanawiająca europejską sieć
ochrony osób publicznych.
30 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2008 r.,…
28
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swoimidziałaniami i rozpoznawalna w szerokich kręgach społeczeństwa, zaś „osoba prowadząca działalność publiczną” nie musi
być powszechnie znana – wystarczy, że prowadzi działalność
związaną z instytucjami życia publicznego czy społecznego, realizującinteres publiczny31.
Niezwykle istotne jest ograniczenie ingerencji w prywatność
osób publicznych do przewidzianych przepisami ram, które wyznaczać mogą również oni sami, poprzez wyrażenie zgody, czy
upublicznienie konkretnej informacji. „Zgoda taka nie może być
jednak utożsamiana z udzieleniem zezwolenia na ujawnianie
wszystkich faktów należących do sfery ich życia prywatnego32”.Ponadto wyrażenia zgody przez uprawnionego, ani jej zakresu nie domniemywa się, co więcej to na pozwanym ciąży obowiązek udowodnienia, iż uzyskał zgodę uprawnionego na upublicznienie informacji dotyczącej jego życia prywatnego33.Życie prywatne osób popularnych nie staje się bowiem automatycznie „życiem
publicznym”34.
Nie można jednak pominąć, że poprzez działania, prowokujące zainteresowanie mediów, osoby takie dobrowolnie pozbawiają
się części swojej prywatności przez co, co najmniej w sposób dorozumiany, udzielają zgody na informowanie o ich życiu osobistym”35. Na podstawie przepisy art. 14 ust. 6 PrPras warunek uzyskania zgody osoby zainteresowanej na publikację informacji oraz
danych dotyczących prywatnej sfery życia jest wyłączony, jeśli
wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby36.
Podobnie zezwolenia nie wymaga – zgodnie z art. 81 ust 1 pkt 2
Pr.aut. – rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej,
o ile wizerunek uwieczniono w związku z pełnieniem przez nią
funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i
zawodowych37. Ujawnienie wizerunku służyć powinno ochronie
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2001 r.,…
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2008 r.,…
33 Wyrok Sądu Najwyższego z 20 maja 2004 r., sygn. akt II CK 330/03, niepubl.
34 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2008 r.,…
35 Tamże.
36 Tamże.
37 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2001 r.,...
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konkretnego i uzasadnionego interesu społecznego, który nie może
być utożsamiany jedynie z potrzebą zaspokojenia ciekawości określonego kręgu osób38.
4.Konsekwencje naruszenia dóbr osobistych w wyniku
przekroczenia prawa do swobodnego wypowiadania
Podstawowe konsekwencje związane z naruszeniem dóbr
osobistych zostały wskazane we wspomnianym już art. 24 k.c.
Przewidziano w nim możliwość: żądania zaprzestania naruszeń,
dokonania czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków oraz
zadośćuczynienia. Zaznaczyć należy, że treść powyższegoprzepisu
nie uchybiauprawnieniom poszkodowanego przewidzianym w
innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w
prawie wynalazczym39. Zastosowanie znajdzie tu również prawo
prasowe.
W przypadku naruszeń dokonanych w mediach, w szczególności na łamach prasy, poszkodowany może żądać opublikowania
sprostowania o określonej treści, formie, a nawet we wskazanej
części czasopisma. o „Sfera szczególnej staranności i rzetelności
dziennikarskiej obejmuje powinność sprawdzenia zgodności z
prawdą posiadanych informacji oraz przedstawienia ich w możliwie wierny sposób. […] Przy ocenie naruszenia dóbr osobistych, a
zwłaszcza czci, należy uwzględniać nie tylko znaczenie użytych
słów, ale również cały kontekst sytuacyjny oraz jego społeczny odbiór, oceniany według kryteriów obiektywnych, to jest właściwych
dla ludzi rozsądnych i uczciwych.40”
Art. 32 ust 4 Prawa prasowego stanowi, iż „sprostowanie w
drukach periodycznych powinno być opublikowane w tym samym
dziale i taką samą czcionką, co materiał prasowy, którego dotyczy,
pod widocznym tytułem "Sprostowanie" (…).” Natomiast zgodnie
z art. 32 ust. 1 Prawa prasowego Redaktor naczelny (prowadzący)
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2001 r., sygn. akt II CKN
559/99 (OSNC 2002, nr 6, poz. 82).
39 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r., sygn. akt
I ACa 1584/12.
40 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstokuz dnia 6 listopada 2015 r., sygn.
akt. I ACa 562/15.
38

379

ma obowiązek opublikować sprostowanie: w elektronicznej formie
dziennika lub czasopisma, w której zamieszczono materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania - w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprostowania zaś w dzienniku - w najbliższym przygotowywanym do druku numerze, a w przypadku
braku możliwości technicznych w numerze następnym, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprostowania.
W art. 31 a ust. 6 PrPras, zawarte zostało, w mojej opinii
słuszne, obostrzenie, aby treść sprostowania nie przekracza
dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego
dotyczy. Pozwala to uniknąć nie merytorycznych wywodów
poszkodowanych oraz chroni przed sprzeniewierzeniem
zasadniczego celu sprostowania jakim jest usunięcie powstałych
naruszeń. Nie można bowiem zapomnieć, że sprostowanie będzie
zawsze subiektywnym przedstawieniem danej sytuacji przez
prostującego. „Konsekwencją tego jest założenie, że prostujący
wiadomość ma prawo przedstawienia opinii publicznej tego jak
odbiera określone fakty”41.
Ponadto możliwość żądania sprostowania istnieje, gdy informacja została sporządzona z fragmentów tekstu w pełni prawdziwych, ale zestawionych w całość tak, że informacja staje się nieprawdziwa lub nieścisła.42 Sąd Apelacyjny w Krakowie podkreślił,
że: „Prawdziwość poszczególnych faktów, nie wyłącza odpowiedzialności za nieprawdziwą treść materiału prasowego, jeżeli ogólna jego wymowa (ukazująca osobę w pozytywnym lub negatywnym świetle) nie jest adekwatna do całości warstwy faktograficznej,
jaką autor mógł zebrać przy starannym i rzetelnym działaniu43”.
Warto odnieść się jeszcze do zadośćuczynienia, którego zadaniem jest zrekompensowanie cierpienia, stresu i innych strat moralnych, niematerialnych wynikłych w związku z naruszeniem jego
dóbr osobistych. Wysokość zadośćuczynienia musi być odpowiedWyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r., sygn. akt
I ACa 383/09.
42 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 maja 2006 r., sygn. akt I
ACa 156/06.
43 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 lutego 1992 r., sygn. akt I
ACr 364/91.
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nio znacząca, dotkliwa dla naruszającego dobra osobiste. Ma to
zastosowanie szczególnie w (omawianych wcześniej) sprawach
celebrytów (osób prowadzących działalność publiczną) przeciwko
mediom, które publikując takie materiały liczą na duży zysk.
Nadmierne miarkowanie kwot zadośćuczynień mogłoby w takim
przypadku prowadzić do traktowania przez media naruszenia
dóbr jako kosztu prowadzonej działalności gospodarczej44.
Konsekwencją przekroczenia swobody wypowiedzi może być
również zakaz informowania o konkretnej osobie czy, danym fakcie. Zgodnie z art. 755 § 1-3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego, w każdej sprawie cywilnej stronomi uczestnikom postępowania przysługuje żądanie udzielenia
zabezpieczenia możliwości osiągnięcie celów tego postępowania.
Jednym ze sposobów zabezpieczenia jest zakaz publikacji, którego
popularność stopniowo spada od 2005 r. kiedy wprowadzono
pierwsze ograniczenia w 2005 r.w jego stosowaniu45. Liczniejsze
obostrzenia pojawiły się w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r.46.
Instytucja zakazu nadal rodzi zastrzeżenia, szczególnie wśród
przedstawicieli mediów. Sugerują oni, że pochopne posługiwanie
się nim przez sądy prowadzi do istotnego ograniczenia swobody
wypowiedzi. Podkreślają, że zakaz najczęściej dotyka właśnie media, a jego dotkliwość jest większa, gdy stosowany prewencyjnie.47”
Oznacza to, że dana informacja nie zostanie opublikowana i niebędzie miała szans zyskać rozgłosu, a co za tym idzie nie przyniesie
zysku autorowi sensacyjnego materiału. Wydaje się, że stanowisko
mediów jest nadmiernie negatywne, a zakaz ten rozsądnie orzeka-

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 października 2015
r.,sygn. akt. I ACa 520/15.
45 Nowelizacja ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr
172, poz. 1804).
46 WyrokTrybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r., sygn. akt K
13/07.
47 I.C. Kamiński, Sądowy zakaz publikacji w świetle konstytucyjnych argumentów prawno-porównawczych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
Państwo i Prawo 2003, z. 2.
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ny może ustrzec przed publikacją obiektywnie niestosownej czy
obraźliwej informacji.
Podsumowanie
Powyższe rozważania jednoznacznie ukazują, że prawo do
swobodnego wypowiadania się ograniczone może być prawami
innej osoby fizycznej, prawnej czy też jednostki organizacyjnej
prywatnością. Nadmierna ingerencja w cudze prawo do spokoju,
prywatności, czy niestosowne komentowanie może prowadzić do
naruszenia dóbr osobistych danego podmiotu, co wiąże się z negatywnymi konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi.
Dokładne sprecyzowanie granic pomiędzy poszczególnymi
wolnościami nie jest możliwe do spełnienia przez ustawodawcę.
Każdorazowo musi się to konkretyzować w określonych okolicznościach, a w przypadku sporu niezawisły sąd musi rozstrzygnąć czy
i w jakim zakresie doszło do naruszenia praw i dóbr osobistych.
Istotne jest tu doświadczenie życiowe i rozsądne oparcie się na zasadach współżycia społecznego.
Doskonale ujął to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 października 2001 r., w którym stwierdził, że poszukując odpowiednich relacji miedzy prawem do informacji i wolnością wypowiedzi,
a prawem do prywatności osób publicznych nie można predestynować żadnej z powyższych wartości, gdyż „zakres prawa do wolności wypowiedzi trzeba rozważać przy uwzględnieniu tradycji i
poczucia tolerancji w danym społeczeństwie48”.
Abstrakt:
Niniejszy artykuł przedstawia kompleksowo zagadnienia
związane z prawem do swobodnego wypowiadania się, przekazywania informowania, prawa do prywatności, a w także kwestii
związanych z naruszeniem dóbr osobistych. Autor zwraca uwagę
na problem wzajemnego oddziaływania na siebie i ograniczania się
przez kolejne uprawnienia i wolności. Wskazuje trudności w jednoznacznym ich zestawieniu, pokazując jednocześnie kryteria mające wpływ na konieczność powstrzymania realizowania swych
48

382

II CKN 559/99(OSNC 2002, nr 6, poz. 82).

praw w związku z możliwością naruszenia praw innej osoby. W
tekście zwrócono uwagę na różnice w możliwości informowania o
życiu prywatnym osób publicznych i tzw. zwykłych obywateli.
Poruszono również zagadnienia związane z prawem prasowym i
wolnością mediów.
Słowa kluczowe: wolność wypowiedzi, swoboda wypowiedzi, , dobra osobiste, cześć, prywatność, prawo prasowe
Abstract:
The articlepresents a comprehensiverightsissues as freedom of
expression, the transfer of information, the right to privacy, as well
as issuesrelated to the violation of personalrights. The authordrawsattention to the problem of interactionbetweenmentionedrights
and limitationsbetween authority and freedom. The authorshows
the difficulties in unambiguousstatement of rights and shows the
criteriaaffecting the need to haltimplementation of the law in connection with the possibleviolation of the rights of another person.
The texthighlights the difference in beingable to provideinformation on the privatelives of public persons and citizensatlarge.Alsodiscussedissuesrelated to the law of press and media
freedom.
Keywords: freedom of speech, personalgoods, privacy, press law
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Joanna Garbulińska

Przestępstwo krzywoprzysięstwa i fałszywego oskarżenia
w polskim prawie karnym i prawie kanonicznym –
ujęcie komparatystyczne
1. Przestępstwo krzywoprzysięstwa i fałszywego oskarżenia
– uwagi ogólne
Przestępstwo składania fałszywych zeznań należy do najczęściej popełnianych, a wręcz nagminnych przestępstw przeciwko
wymiarowi sprawiedliwości. Penalizacja składania fałszywych zeznań posiada bardzo długą tradycję w polskim prawie karnym.
Znajduje ona swoje odzwierciedlenie we wszystkich wcześniejszych kodyfikacjach. Przykładem może tutaj być kodeks karny z
1932 r.1, w którym przestępstwo to zostało umieszczone w rozdziale XXII zatytułowanym „Fałszywe zeznania”, w art. 1402. Warto
wspomnieć, że do końca XVIII w., uważano, że krzywoprzysięstwo
jest ciężką obrazą Bożego majestatu i traktowano złożenie fałszywych zeznań jako przestępstwo przeciwko religii. W XVIII i XIX w.
w znacznej ilości ustawodawstw państwowych przed złożeniem
przez świadka zeznań składano przysięgę, która miała charakter
religijny. Na początku XIX w. uznano, że złożenie fałszywych zeznań jest przestępstwem podobnym do fałszowania pieniędzy w
związku z tym zaliczano krzywoprzysięstwo do fałszerstwa. Złożenie pod przysięgą zeznań niezgodnych z prawdą godziło w interes państwa ze względu na podważenie publicznej wiary i zaufania. Pogląd taki istniał w ustawach karnych belgijskich, wirtemberskich, brunszwickich, hanowerskich, włosko – sardyńskich, które
zostały uchwalone w XIX w. W kodeksie karnym brazylijskim oraz
hiszpańskim pochodzących z tego również okresu przestępstwo
krzywoprzysięstwa zostało zaliczone do przestępstw przeciwko

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks
karny, Dz. U. 1932, nr 60, poz. 571.
2 M. Mozgawa, Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 2015, str. 627.
1
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porządkowi publicznemu. W XX w. w ustawach karnych przyjęto
pogląd, że złożenie fałszywych zeznań jest swego rodzaju zamachem na prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
W tej mierze pogląd taki utrzymał się w kodeksie karnym rosyjskim i włoskim3.
Jako nowość należy uznać penalizację złożenia fałszywego
oświadczenia, która jest oceniana dość krytycznie przez doktrynę4.
W kodeksie prawa kanonicznego z 1917 r.5 zostały uregulowane dwa rodzaje krzywoprzysięstwa: sądowe zawarte w kanonie
1743 § 3 oraz pozasądowe uregulowane w kanonie 2323. Krzywoprzysięstwo sądowe zostało uznane za przestępstwo sui generis, za
które grozi sankcja karna. Umieszczone zostało w części procesowej prawa, co nie zmieniło jego charakteru odnoszącego się do tego, że krzywoprzysięstwo jest działaniem przeciwko religii.
Jeśli zaś chodzi o krzywoprzysięstwo pozasądowe to zostało
ono umieszczone w części szczególnej karnego prawa materialnego. W kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r.6 można dostrzec
odejście od odrębnego traktowania krzywoprzysięstwa sądowego i
pozasądowego7.
2. Przestępstwo krzywoprzysięstwa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. kodeks karny
W świetle art. 233 § 1 kodeksu karnego8 kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
Przestępstwo to w każdej ze swych postaci ma charakter indywidualny. Sprawcą tego przestępstwa jest osoba, która składa
fałszywe zeznania w charakterze świadka (w tym świadek anonimowy oraz koronny) w postępowaniu sądowym lub innym postęT. Stępień, Rola świadka w prawie karnym, Toruń 2012, str. 99 – 100.
M . Szewczyk, Kodeks karny. Komentarz., Warszawa 2006, str. 434.
5 Kodeks prawa kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego z 27 maja 1917 r.
6 Kodeks prawa kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego z 25 stycznia 1983 r.
7 T. Stępień, Rola świadka…, s. 102.
8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553).
3
4
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powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, a także biegły, rzeczoznawcza albo tłumacz przedstawiając w postępowaniu fałszywą opinię9.
Przepis artykułu 177 § 1 kodeksu postępowania karnego stanowi, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania10. Świadkiem może być wyłącznie osoba fizyczna. W odniesieniu do tego świadkiem nie może
być osoba prawna i jednostka organizacyjna. Nie wyklucza to jednak przesłuchania w charakterze świadka osoby fizycznej, która
wchodzi w skład organów zarządzających osoby prawnej bądź
jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną11. Pojęcie świadka w kodeksie postępowania karnego występuje w dwóch znaczeniach: procesowym i faktycznym. W ujęciu faktycznym mówimy o
osobie będącej świadkiem czynu, którego dotyczy proces, a więc
osoby obecnej przy przestępstwie bądź jego fragmencie. Istnieje
możliwość wyłączenia osoby będącej świadkiem czynu od udziału
w sprawie. Ma to miejsce w sytuacji gdy sędzia poza procesem dokonał już pewnych spostrzeżeń lub gdy popełnienie czynu miało
miejsce w obecności sędziego, którego jeszcze nie przesłuchano w
charakterze świadka12. W znaczeniu procesowym świadkiem będzie osoba wezwana w celu złożenia zeznań najczęściej na okoliczność zdarzenia przestępczego. Jako świadka można także przesłuchać specjalistów skierowanych do oględzin, eksperymentu lub
przeszukania, osoby przeprowadzające wywiad środowiskowy,
osoby przekazujące informacje niezbędne do wywiadu, osoby wobec której prokurator żąda, aby ją zobowiązać do zwrotu korzyści
pochodzących z przestępstwa kosztem Skarbu Państwa, a także
interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym13. Przepis ten
nie dotyczy jednak oskarżonego, ponieważ w postępowaniu przyA. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 357.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz. U. 1969,
nr 13, poz. 96).
11 T. Stępień, Rola świadka…, s. 25 – 26.
12 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego komentarz, wyd. 10, Warszawa
2014, s. 83.
13 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego – komentarz, T. I, Warszawa
2014, s. 606.
9

10
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sługuje mu prawo do obrony w ramach, którego nie ma obowiązku
mówienia prawdy w trakcie składania wyjaśnień.
Poprzez postępowanie sądowe należy rozumieć postępowanie karne, cywilne, z zakresu prawa pracy, w sprawach gospodarczych itd. Jeśli zaś chodzi o postępowanie, które jest prowadzone
na podstawie ustawy to do nich należy zaliczyć postępowanie
przygotowawcze w sprawach karnych, postępowanie karno –
skarbowe, postępowanie podatkowe, administracyjne, dyscyplinarne oraz postępowanie toczące się przed sejmową komisją śledczą,14 która działa na podstawie ustawy sejmowej komisji śledczej.
Jako kolejny warunek konieczny do karalności tego przestępstwa
jest fakt, aby świadek został uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przez przesłuchującego bądź
też odebrał on od świadka przyrzeczenie15.
Zgodnie z tym art. 233 k.k. zabronione zachowanie może
przyjąć postać zarówno działania poprzez umyślne składanie zeznań niezgodnych z prawdą oraz zaniechania poprzez powstrzymanie się od wyjawiania przesłuchującemu okoliczności stwierdzających prawdę. Zatajenie prawdy należy odróżnić od bezpodstawnego uchylenia się od złożenia zeznań. Treść złożonych przez
świadka zeznań musi być obiektywnie niezgodna z prawdą jak też
subiektywnie nieprawdziwa. Przestępstwo to można popełnić jedynie umyślnie z zamiarem bezpośrednim bądź też ewentualnym
tzn. że sprawca musi chcieć zeznać nieprawdę bądź zataić prawdę
albo też przewidywać taką możliwość i godzić się z tym16. W sytuacji gdy sprawca nieświadomie zeznaje nieprawdę chociażby tego
błędu mógł uniknąć, a także gdy działa lekkomyślnie to wtedy nie
można uznać, że wypełnił on znamiona tego przestępstwa. Przepis
ten rozciąga się także na złożenie oświadczeń w postępowaniu17.
Artykuł 233 k.k. chroni polski wymiar sprawiedliwości w związku
z tym nie wypełnia znamion przestępstwa złożenie fałszywych zeA. Marek, Kodeks karny…, str. 358.
Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1218).
16 A. Marek, Kodeks karny…, str. 358 – 359.
17 Wyrok SN z 15 stycznia 1999 r., II KKN 129/97, Orz. Prok. i Pr. 1999, nr 9,
poz. 1.
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znań przed sądem bądź innym organem obcego państwa18. W
świetle art. 233 § 1 kodeksu karnego nie podlega karze osoba, która
nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością
karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. W świetle artykułu 115 § 11 k.k. stanowi, że osobą najbliższą jest małżonek,
wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub
stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej
małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Z definicji tej można wywnioskować, ze prawo to przysługuje: małżonkowi, rodzicom, dziadkom, pradziadkom, dzieciom, wnukom,
prawnukom, ojczymowi, macosze, pasierbowi, pasierbicy, rodzeństwu małżonka czyli szwagrowi, bratowej, przysposabiającemu i
jego małżonkowi lub przysposobionemu i jego małżonkowi a także
osobie pozostającej we wspólnym pożyciu. Sąd Najwyższy w wyroku z 10 listopada 1976 r.19 wskazał, że pasierb oskarżonego należy do osób najbliższych i będąc powinowatym w linii zstępnych
powinien być pouczony o prawie odmowy zeznań oraz wypowiedzieć się, czy z prawa tego korzysta. Ponadto Sąd Najwyższy w
wyroku z 5 listopada 1981 r.20 Mąż siostry oskarżonego należy do
osób najbliższych i będąc powinowatym w linii bocznej powinien
być pouczony o prawie odmowy zeznań oraz wypowiedzieć się,
czy z prawa tego korzysta. Osobami, które pozostają we wspólnym
pożyciu są tylko konkubina i konkubent. Wspólnym pożyciem nazywamy pożycie mężczyzny i kobiety, które traktowane jest jak
małżeństwo bez jego formalnego zawarcia21. Sąd Najwyższy w wyroku z 12 listopada 1975 r.22 uznał za istotne i konieczne elementy
wspólnego pożycia w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. uznać należy
następujące: wspólne pożycie psychiczne i fizyczne, wspólnotę
ekonomiczną i trwałość związku. Pojęcie trwałości tego związku
nie zawsze należy łączyć z długością jego trwania, ponieważ ten
Uchwała SN z 26 kwietnia 1995 r., I KZP 7/95, OSNKW 1995, nr 7-8, poz. 42.
Wyrok SN z 10 listopada 1976 r., V KR 184/76, OSNKW 1977, nr 3, poz. 27.
20 Wyrok SN z 5 listopada 1981 r., I KR 240/81, OSNKW 1981, nr 12, poz. 73.
21 Z. Gostyński (red.) – Kodeks Postępowania Karnego komentarz, t. I, Warszawa
2003, s. 240.
22 Wyrok SN z 12 listopada 1975 r., VKR 203/75, OSPiKA 1976, nr 10, poz. 187.
18
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związek może trwać przez krótki okres czasu, ale jego dotychczasowe cechy wskazują, że ma on trwać nadal i że osoby pozostające
w tym związku zamierzają nadal w nim pozostawać. W ostatnim
czasie w orzecznictwie pojawił się pogląd stanowiący, że można
uznać za konkubinat związek osób tej samej płci, jeżeli spełnia pozostałe cechy tego związku. Sąd nie ma prawa do badać przyczyn,
motywów oraz pobudek, które skłoniły świadka do korzystania z
prawa do odmowy zeznań. Jednak jeśli chodzi o konkubinat,
uwzględniając, że jest to związek faktyczny, sąd powinien ustalić
czy istnieje on w chwili składania zeznań przez świadka23. W
orzecznictwie przyjmuje się także, że stan narzeczeństwa, z którym
nie wiąże się wspólne pożycie nie stwarza po stronie narzeczonych
prawa do odmowy zeznań24. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych25 dokonała rozszerzenia prawa do odmowy zeznań na podmiot zbiorowy w sytuacji gdy zostanie zgłoszony jego
udział w procesie przeciwko osobie, która została oskarżona o
przestępstwo w wyniku którego może dojść do odpowiedzialności
podmiotu zbiorowego. Kodeks karny skarbowy przewiduje także
prawo do odmowy zeznań przeznaczone dla osób najbliższych dla
pociągniętego od odpowiedzialności posiłkowej(art. 125§ 2 k.k.s.)26.
Przestępstwo określone w art. 233 k.k. ma charakter zawsze
formalny, ponieważ nie jest potrzebne żadne następstwo, które ma
realny wpływ na wynik postępowania27.
W zakresie przedmiotu ochrony wynikającego z art. 233 k.k.,
poprzez pojęcie "dowodu" należy rozumieć także i poszlakę. Poszlaka jest uważana za swego rodzaju fakt dowodowy, który wskazuje na prawdopodobne popełnienie przestępstwa jednak wysnuty
z niego wniosek nie wynika siłą konieczności bądź też środek doP. Kruszyński, M. Błoński, M. Zbrojewska (red.), Dowody i postępowanie dowodowe
w procesie karnym komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa 2015, s. 258.
24 Wyrok SN z 9 listopada 1990 r., WR 203/90, OSP 191/9/205.
25 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, (Dz. U. 2002, nr 197, poz.1661).
26 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, (Dz. U. 1999, nr 83,
poz.930), dalej jako k.k.s.
27 Wyrok SN z dnia 9 kwietnia 2008 r., IV KK 501/07, OSNwSK 2008, nr 1,
poz. 853.
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wodowy nie jest w całości pewny i prowadzi jedynie do wysnucia
wniosków prawdopodobnych28.
Przestępstwo to jest ścigane z oskarżenia publicznego. Przewiduje się możliwość zbiegu przepisu art. 233 k.k. z przepisami art.
234 k.k. i 236 k.k.
Przepis art. 233 § 5 k.k. Sąd może zastosować nadzwyczajne
złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli
fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie
mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, sprawca
dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie,
zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
Niedopuszczalne jest skazanie sprawcy za przestępstwo określone w art. 233 § 1 k.k., w sytuacji gdy oskarżony w postępowaniu
karnym, w którym występował, złożył wcześniej w charakterze
świadka fałszywe zeznania co do okoliczności związanych z zarzucanym mu czynem29.
3. Przestępstwo fałszywego oskarżenia w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. kodeks karny
Zgodnie z art. 234 k.k. kto, przed organem powołanym do
ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i
przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub
przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o
popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia
dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.
Podmiotem tego przestępstwa może być każdy. W zakres
podmioty wlicza się również funkcjonariusza publicznego.
Fałszywe oskarżenie osoby niewinnej przez funkcjonariusza
publicznego nie tylko jest przestępstwem określonym w art. 234
k.k. ale także i przestępstwem z art. 231 § 1 lub 2 k.k. ze względu na
fakt, że czyn taki stanowi również nadużycie służbowe dokonane
nie tylko na szkodę interesu publicznego, ale przede wszystkim na
M. Szewczyk, Kodeks karny…, s. 436 – 437.
Wyrok SN z dnia 24 kwietnia 2007 r., IV KK 127/07, Prok. i Pr.-wkł. 2007, nr
9, poz. 6.
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szkodę osoby niewinnej. Za podmiot przestępstwa z art. 234 k.k.
nie może zostać uznana osoba, która sama siebie oskarża. Czyn taki
nie uważa się za fałszywe oskarżenie lecz jedynie wypełnienie
znamion przestępstwa poplecznictwa, ale tylko w sytuacji gdy w
ten sposób pomaga się innej osobie uniknąć odpowiedzialności
karnej. Zawarte w przepisie określenie „fałszywie oskarża”
wskazuje, że postawiony wobec innej osoby zarzut musi być
subiektywnie i obiektywnie nieprawdziwy. Przestępstwo to można
popełnić jedynie umyślnie z zamiarem bezpośrednim, ponieważ
sprawca zdaje sobie sprawę z nieprawdziwości zarzutu, a mimo to
chce aby inna osoba poniosła odpowiedzialność karną. Błędna jest
teza że przestępstwo to można popełnić z zamiarem
ewentualnym30.
Oskarżenie jest konkretnym aktem, który zmierza do
wszczęcia postępowania i ścigania innej osoby. Ten fakt odróżnia
właśnie oskarżenie od podejrzeń czy przypuszczeń. Oskarżenie nie
musi wskazywać z imienia i nazwiska osoby, której ono dotyczy,
jednak powinno wskazywać jego cechy pozwalające na jego
identyfikację. Ponadto oskarżenie musi dotyczyć osoby żyjącej.
Może ono być dokonane pisemnie, ustnie, a także za pomocą osoby
trzeciej czy też środków technicznych31.
Fałszywe oskarżenie musi być dokonane przed organem
powołanym do ścigania lub orzekania w sprawie, tj. przed
prokuraturą, policją, żandarmerią wojskową, skarbowym organem
dochodzeniowym lub oskarżycielskim albo przed sądem. W
sprawach o wykroczenia będą to organy oskarżycielskie wskazane
w art. 17 i 18 k.p.w. oraz sąd (art. 9 i 10 k.p.k.), natomiast w
sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe - organy
dochodzenia wskazane w art. 118 § 1 i 2 k.k.s. (urzędy skarbowe,
celne, Straż Graniczna i inne), prokurator i sąd (zob. art. 115 k.k.s.).
Jeżeli chodzi o przewinienia dyscyplinarne, adresatem fałszywego
oskarżenia będą właściwe organy powołane do orzekania tj.

30
31

A. Marek, Kodeks karny…, s. 361.
T. Sroka, Kodeks karny. Wybór orzecznictwa., Warszawa 2014, s. 246.
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komisje dyscyplinarne oraz osoby sprawujące funkcje
oskarżycielskie tj. rzecznicy dyscyplinarni32.
W sytuacji podniesienia innego zarzutu niż ten, że dana osoba
popełniła przestępstwo, wykroczenie czy też przewinienie
dyscyplinarne może spowodować poniesienie odpowiedzialności
nie z art. 234 k.k. lecz z art. 212 k.k. czyli odpowiedzialności za
pomówienie33. Pojawia się również problem z granicami
wykonywania przez oskarżonego prawa do obrony. W sytuacji
bowiem gdy w trakcie składania przez niego wyjaśnień dokona on
oskarżenia innej osoby o popełnienie przestępstwa czy też o
działanie wspólnie z nim to takie zachowanie jest uważane za
fałszywe oskarżenie, które wypełnia znamiona czynu zabronionego
określonego w art. 234 k.k. Stanowisko takie przyjął Sąd Najwyższy
w wyroku z 1995 r.34 Niedopuszczalnym jest aby zagwarantowane
oskarżonemu prawo do obrony było w ten sposób nadużywane i to
kosztem niewinnej osoby.
Budzącym kontrowersje jest również pogląd o nieograniczonym
prawie do krytyki dziennikarskiej. Dziennikarzom przysługuje prawo
do krytyki zarówno na podstawie art. 54 Konstytucji RP35 oraz art. 41
Prawa Prasowego36. Dzięki tym gwarancjom dziennikarz mógłby bez
ograniczeń stawiać gołosłowne zarzuty, które są jednocześnie
niedostatecznie potwierdzone. Sąd Najwyższy w swoim
orzecznictwie podniósł, że prawo to przysługujące dziennikarzowi
nie może być nieograniczone, a wszelkie zarzuty stawiane przez nich
w ramach śledztwa dziennikarskiego muszą znajdować
potwierdzenie. W innym przypadku zachowanie takie może zostać
zakwalifikowane jako wypełniające znamiona czynu zabronionego
określonego w art. 234 k.k. Przestępstwo fałszywego oskarżenia jest
przestępstwem powszechnym, formalnym37.

A. Marek, Kodeks karny…, s. 361 – 362.
M. Szewczyk, Kodeks karny…, s. 438.
34 Wyrok SN z 16 kwietnia 1995 r. I KZP 7/95, OSPiKA, z. 7-8, s. 465.
35 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr
78 poz. 483).
36 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 nr 5 poz. 24).
37 M. Szewczyk, Kodeks karny…, s. 439.
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4. Przestępstwo fałszu i krzywoprzysięstwa w kodeksie
prawa kanonicznego z 25 stycznia 1983 r.
Kanon 1368 kodeksu prawa kanonicznego stanowi, że kto
stwierdzając lub przyrzekając wobec władzy kościelnej dopuszcza
się krzywoprzysięstwa powinien być ukarany sprawiedliwą karą.
Kanon 1390 kodeksu prawa kanonicznego stanowi, że kto
fałszywie donosi przełożonemu na spowiednika o przestępstwie, o
którym w kan. 1387 (nakłanianie penitenta do grzechu przez
spowiednika), polega interdyktowi wiążącemu mocą samego
prawa, a jeśli jest duchownym, także suspensie. § 2 tego kanonu
stanowi o tym, kto składa przełożonemu kościelnemu inne
oszczercze doniesienie o przestępstwie lub w inny sposób narusza
czyjeś dobre imię może być ukarany sprawiedliwą karą, nie
wyłączając cenzury. § 3 tego kanonu mówi o tym, że oszczerca
może także zostać zmuszony do dokonania odpowiedniego
zadośćuczynienia.
Krzywoprzysięstwo jest również nazywane świętokradztwem,
ponieważ stanowi swego rodzaju pogwałcenie przysięgi określonej w
kanonie 1199 § 1 i 1200 kodeksu prawa kanonicznego. Sama przysięga
jest aktem kultu religijnego, który odwołuje się do Boga jako świadka
i karciciela fałszu. Pełni doniosłą rolę w postępowaniu sądowym i ma
za zadanie zwiększyć wiarygodności składanych oświadczeń i
zeznań. Krzywoprzysięstwo jest zaprzeczeniem kultu Bożego, a także
działaniem skierowanym przeciwko religii. Zaprzecza prawdzie
poprzez co utrudnia, a także uniemożliwia sprawiedliwe
rozstrzygniecie sporu sądowego. Ponadto godzi w prawidłowe
funkcjonowanie
wymiaru
sprawiedliwości38.
Kanoniści
w
krzywoprzysięstwie dostrzegają przede wszystkim znieważenie
imienia Boga. Stanowi to podstawowe dobro, które jest chronione w
tym kanonie. Innym dobrem, które jest chronione w tym kanonie jest
wymiar sprawiedliwości. W przestępstwie tym należy dopatrywać się
źródła fałszu, oszustwa oraz naruszenia zaufania między ludźmi. Za
istotę krzywoprzysięstwa uważa się fałszywe zeznawanie bądź
oświadczenie z odwołaniem się do Boga jako świadka prawdy. W
wąskim znaczeniu krzywoprzysięstwo określa się jako przysięgę
38

T. Stępień, Rola świadka…, s. 102.
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złożoną przed władzą kościelną, w której zamiast prawdy występuje
kłamstwo, które znieważa imię Boże39. Krzywoprzysięstwo jest
typem przestępstwa umieszczonym w Tytule 1 zawierającym
przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła. Przestępstwo to
jest zabronione przez prawo Boże w związku z tym musi być także
zakazane przez prawo kanoniczne. Jest ono złamaniem przysięgi,
która służy uczczenia Boga oraz ma za zadanie ustrzec wiernych
przed grzechem. We wcześniejszych kodyfikacjach przysięga, w
której zostało pominięte imię Boże i odwoływano się do stworzeń
była traktowana jako przestępstwo bałwochwalstwa40.
W piśmiennictwie wyrażony został pogląd, w którym
stwierdzono, że każde krzywoprzysięstwo narusza prawo Boże w
związku z tym każde złożenie fałszywych zeznań niekoniecznie
przed władzą kościelną może być fakultatywnie przedmiotem
również wymierzenia kar kościelnych pod warunkiem, że zostały
spełnione przesłanki zawarte w kanonie 1399. Jest to zasada ogólna
w myśl, której poza wypadkami przewidzianymi w tej lub w
innych ustawach, zewnętrzne naruszenie prawa Bożego lub
kanonicznego, tylko wtedy może być ukarane sprawiedliwą karą,
gdy domaga się tego szczególna ciężkość przekroczenia i przynagla
konieczność zapobieżenia zgorszenia lub ich naprawienia. Wobec
tego należy stwierdzić, że krzywoprzysięstwo złożone poza władzą
kościelną na mocy kanonu 1368 i w związku z kanonem 1399
stanowi przestępstwo typu podstawowego. Jeśli natomiast
krzywoprzysięstwo zostanie złożone przed władzą kościelną jest
uważane za przestępstwo typu kwalifikowanego obligatoryjnie z
mocy kanonu 136841.
Kanon 1390 reguluje natomiast fałszywe doniesienie o
solicytacji (nakłanianie penitenta przez spowiednika w czasie
spowiedzi do czynności seksualnych z okazji spowiedzi). W tym
przypadku doniesienie musi był złożone formalnie i wobec

39 R. Sztychmiler, Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego, Olsztyn 2003, s. 171.
40 M. Greszata, Kanoniczny proces zwyczajny w ujęciu Księdza Profesora Jerzego
Grzywacza, Lublin 2007, s. 110 – 111.
41 T. Stępień, Rola świadka…, s. 103 – 104.
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odpowiedniego przełożonego. Istnieje możliwość złożenia go
osobiście bądź za pośrednictwem osoby trzeciej. W sytuacji gdy
polecenie lub też podżeganie do jego popełnienia nie jest skuteczne
nie można mówić o popełnieniu przestępstwa fałszu, lecz jedynie o
jego usiłowaniu, za które nie rozciąga się kara określona w tym
kanonie. W § 2 tego kanonu zostało zawarte zabronione
zachowanie w postaci oszczerczego doniesienia o niepopełnionym
przestępstwie lub też naruszenie czyjegoś dobrego imienia. Aby
można było mówić o karalności tego przestępstwa konieczne jest
aby naruszenie dobrego imienia było dokonane przed
przełożonym kościelnym. Kara w tym przypadku nie została
określona i jej wymierzenie jest fakultatywne. W obu paragrafach
przełożony może zobligować sprawcę do poniesienia należnego
zadośćuczynienia42.
Podsumowanie
Tylko świadek, który jest zdolny do wyjawienia prawdy jest
przydatnym w postępowaniu sądowym. To od niego zależy czy
może i chce powiedzieć prawdę. W sytuacji gdy nie spełnia on tych
warunków jest on nieprzydatny, a wręcz szkodliwy dla
rozstrzygnięcia procesu. Generalnie należy przyjąć, że osoby
zeznające w charakterze świadka mogą i chcą zeznawać prawdę w
procesach sądowych. Naturalna skłonność do zeznawania zgodnie
z prawdą może być uwarunkowana przekonaniami moralnymi i
religijnymi. Składanie zeznań przez świadka jest swego rodzaju
wykonywania przysługującej każdemu obywatelowi wolności
słowa. Jednak wprowadzanie wymiaru sprawiedliwości w błąd czy
też fałszywe oskarżenie niewinnej osoby jest nadużyciem tej
wolności i musi zostać sprawiedliwie ukarana. Wolność słowa nie
może być w tym kontekście nieograniczona i co za tym idzie
bezkarna. W tym przypadku słowo krzywdzi wymiar
sprawiedliwości ale przede wszystkim drugiego człowieka.
Wolność słowa w tym kontekście powinna być wykonywana w
takich granicach aby nie szkodzić wymiarowi sprawiedliwości, a
przede wszystkim drugiemu człowiekowi.
42
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Streszczenie
Tematem mojego artykułu jest „Przestępstwo krzywoprzysięstwa i fałszywego oskarżenia w polskim prawie karnym i prawie kanonicznym w ujęciu komparatystycznym”. Swoje rozważania na ten
temat rozpocznę od przedstawienia krótkich uwag historycznych na
temat przedmiotowej regulacji prawnej. Następnie zajmę się omówieniem przestępstwa krzywoprzysięstwa i fałszywego oskarżenia w
kodeksie karnym z 1997 r. W dalszej części zostanie omówione to
przestępstwo na podstawie regulacji w kodeksie prawa kanonicznego
z 1983 r. Kolejno będzie zawarte podsumowanie, a w którym będzie
porównanie tych regulacji poprzez ukazanie ich podobieństw oraz
różnic. Jako zakończenie zostanie przedstawione ujęcie tych przestępstw w kontekście wolności słowa.
Summary
The topic of my article is “The crime of perjury and false accusations in the Polish criminal law and canon law in terms of comparativist”. My reflections on the subject begin by making brief remarks on
the historical present legal regulation. I'll be discussing the crime of
perjury and false accusations in the criminal code of 1997. In the next
part will discuss the offense on the basis of the regulations in the Code
of Canon Law of 1983. Next will be included summary , in which it
will compare these regulations by showing their similarities and differences. As the end of the scene will be presented to these crimes in
the context of freedom of speech.
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Aleksandra Kalinka

Konstytucyjna wolność wypowiedzi
Wstęp
Zagadnienie wolności słowa jest bardzo istotnym tematem we
współczesnym życiu pod względem praktycznym, jak i teoretycznym. Na wstępie należy nadmienić, że tematyka ta jest trudna do
jednoznacznego zdefiniowania, jak i wyznaczenia jej konkretnego
zakresu.
Literatura i orzecznictwo poświęcone wolności jest różnorodna i bogata, poprzez wieloaspektową i wielowymiarową idee wolności. Na przestrzeni wieków wolność była przedmiotem sporów,
nieporozumień, konfliktów oraz polemik wielu teoretyków, jak i
praktyków. Terminem „wolności” zajmowali się teolodzy, filozofowie, psychologowie, socjolodzy, historycy, jak i prawnicy. Jest do
wieloznacznie definiowany termin. Encyklopedia PWN definiuje
pojęcie wolności następująco: wolność to „jedno z podstawowych pojęć politycznych, mające również odniesienia filozoficzne, religijne i ekonomiczne. W najprostszym ujęciu wolność opisuje sytuację braku zewnętrznego przymusu; taki sens pojęcia wolność podjęła i wykorzystała
przede wszystkim myśl liberalna, której celem było stworzenie systemu
wolności przez wyeliminowanie przymusu w dziedzinie moralności i religii (J. Locke), ekonomii (A. Smith, F. Bastiat), a następnie także z polityki i
obyczajów (J.S. Mill).
W innym znaczeniu ukształtowanym w starożytnej Grecji (m.in.
przez Arystotelesa) wolność była łączona z pojęciem obywatelstwa i prawem do pełnego uczestniczenia w życiu politycznym. W metafizyce (św.
Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, R. Descartes, G.W. Leibniz, B. Spinoza, I. Kant, J. Fichte) kwestia wolności dotyczyła możliwości działania
ludzkiego nie uwarunkowanego obiektywnymi procesami (wolna wola,
determinizm). W teologii chrześcijańskiej wolność rozumiano jako stan
bez grzechu, bądź w wymiarze życia osoby ludzkiej, bądź w wymiarze
eschatologicznym (List do Rzymian św. Pawła). W kulturze europejskiej
401

wolności przypisuje się dużą wartość i niemal każda orientacja odwołuje
się do niej (choć niekoniecznie do tego samego jej sensu)”1.
1. Wolność współcześnie…
Wolność słowa współcześnie uznawana jest za jedną z najważniejszych wolności obywatelskich. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantowała w swej treści każdemu obywatelowi
wolność wypowiedzi, poprzez wyrażanie swoich poglądów, jak i
pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji. Pozostaje one w ścisłym związku z wolnością prasy obejmującą wszystkie środki społecznego przekazu2. Wolność wypowiedzi to wyrażanie swoich
poglądów za pomocą wielu środków przekazu. Należą do nich gesty, dzieła sztuki, prasa, telewizja, plakaty, radio, sieć komputerowa jaką jest Internet jak i płyty. Jest to katalog otwarty, który można powiększać o coraz więcej środków. Do wolności słowa zalicza
się również dostęp do krajowych i zagranicznych źródeł informacji.
Regulacji wolności wypowiedzi trzeba się doszukiwać w następujących aktach prawnych: szczególnie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku, przyjęta przez Naród w
referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 roku, podpisana
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 roku,
ponadto w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wartości, w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny, w Ustawie z dnia 14 grudnia 1982 roku o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej., w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych czy w Ustawie z dnia 26 stycznia
1984 roku - Prawo prasowe.
Wolność słowa to prawo do publicznego wyrażania własnego
zdania, a także jego poszanowania przez innych. Współcześnie jest
1 Encyklopedia PWN,
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wolnosc;3997768.html, (14.05.2016 r.).
2 W. Lis, Z. Husak, Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, Adam Marszałek,
Toruń 2011, s. 7-11.
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uznawana jako standard norm cywilizacyjnych, chociaż często nakładane są na nią pewne ograniczenia, na przykład w sprawach
publicznego obrażania innych osób. Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej gwarantuje każdemu wolność wypowiedzi. Umożliwia to
obywatelom udział w życiu politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym.
Dzięki wolności słowa jednostka przestaje być jedynie narzędziem w rękach ludzi sprawujących władzę w danym państwie.
Dzięki tej wolności otrzymuje szansę czynnego udziału w życiu
społecznym. Przybiera wiele form: krytyczna, twórcza współpraca
z rządem, czy kontrola poczynań rządu. Ostatnia forma staje się
możliwa, dzięki wolności mediów, która jest konsekwencją swobody wypowiedzi3.
2. Pojęcie „słowa” i trochę historii…
Podstawą wolności wypowiedzi jest słowo, mające jednocześnie moc niszczenie i tworzenia. Według encyklopedii języka polskiego „słowo” ma kilka znaczeń. Najważniejsze z nich to słowo
rozumiane jako znak językowy o jakimś znaczeniu, wypowiedź
ustna albo pisemna lub obietnica złożona przez daną osobę. Słowo
trzeba szanować i posługiwać się nim rozważnie, ponieważ podobnie jak woda, czasem przynosi pożytek, płynąc łagodnie i spokojnie, zaś innym razem sienie zniszczenie wzburzona i rwąca4.
Tematem moich rozważań jest nie samo „słowo”, lecz wolność wypowiedzi. Jeżeli mówimy o wolności warto wspomnieć, że
wiąże się ona ściśle z pojęciem, jakim jest odpowiedzialność. Podejmując działanie, jesteśmy, a przynajmniej powinniśmy być
świadomi skutków jakie może wywołać. Wolność to sytuacja, gdzie
brak jest przymusu czy ograniczeń. „Dzięki pojęciu odpowiedzialności
wolności jednostki zostaje zabezpieczona przed zagrażającymi jej od wewnątrz siłami: skłonnością do subiektywizmu oraz skłonnością podmiotu
do panowania nad innymi, a zatem przed samowolą”5.

W. Wacławczyk, Wolność słowa, Toruń: Adam Marszałek 2009, s.17
Ibidem.
5 J. Filek, Odpowiedzialność – między teorią a praktyką.
3

4
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Początek ograniczeń wolności słowa dopatrzeć się można już
w starożytności, kiedy to niszczono dzieła ze względów politycznych czy religijnych. Przykładem mogą tu być dzieła Protagorasa,
który przedstawiał idee, iż człowiek jest miarą wszechrzeczy. Jednak bliższe współczesności jest cenzura, wiążąca się z zgodnością
publikacji z doktryną kościoła katolickiego czy prawa kanonicznego6. Cenzura wkraczała do wszelkich zapisków, a państwo coraz
częściej ograniczało wolność słowa obywateli.
Historyczny rodowód wolności słowa można znaleźć w Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pierwsza poprawka, jaką dokonano w tym akcie normatywnym zabraniała
właśnie między innymi ograniczania wolności wypowiedzi7.
Lata powojenne to okres, kiedy wolność słowa została trwale
wpisana do katalogu praw i wolności jednostki, który stanowi
rdzeń idei państwa demokratycznego.8 Potwierdza to Powszechna
Deklaracja Praw człowieka z 1948 roku, głosząc że każdej jednostce
przysługuje „prawo do wolności poglądów i wypowiedzi, co oznacza
prawo do tego, aby nie być niepokojonym z powodu swoich poglądów oraz
z powodu poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i
idei w jakikolwiek sposób”9.
3. Wolność słowa w Polsce…
Wolność słowa w Polsce po raz pierwszy potwierdzona została przez Kazimierza Wielkiego w 1347 roku w tak zwanych statutach wiślickich. Dążąc do unifikacji kraju Kazimierz Wielki próbował ujednolicać prawo. Było to ciężkie, z powodu oporu ludności i
ogromnych różnic pomiędzy regionami. Przez to nie udało się zastosować jednolitego prawa na całym obszarze Polski. Stworzono
osobną regulację prawa w dwóch obrębach: w Wielkopolsce i w
Małopolsce. Dla Małopolski opracowano statut wiślicki, który został nadany w Wiślicy, dla Wielkopolski natomiast statut piotrkowJ. Bafia, Prawo o wolności słowa, Książka i wiedza, Warszawa 1988, s. 39-44.
W. Lis, Z. Husak, Konstytucyjne podstawy wolności wypowiedzi, [red.] W. Lis,
Z. Husak, Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, Adam Marszałek, Toruń 2011, s.
106-107.
8 Ibidem.
9 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 19.
6

7
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ski, wydany w Piotrkowie Trybunalskim. Statuty nazwano statutami wiślicko – piotrkowskimi. Spisane zostały po łacinie, bez zachowania wyraźnego podziału merytorycznego. Normy prawne
oparte były na polskim prawie zwyczajowym. Są one jednymi z
pierwszych regulacji prawotwórczych. Do panowania Kazimierza
Wielkiego władcy polscy ograniczali się do potwierdzania istniejącego prawa zwyczajowego. Statuty to przejaw woli ustawodawcy,
który dążył do reformy prawa. W swej istocie zawierały liczne
normy, które modyfikowały dotychczasowe normy prawne. Na ich
podstawie prawo obowiązujące w Królestwie Polskim było stopniowo rozszerzane poprzez dodawanie precedensów sądowych,
szczegółowych postanowień króla oraz przykładów postępowania
sądowego, w tak zwanych prejudykatach.
W systemach teokratycznych, totalitarnych i autorytarnych występował brak wolności słowa. Represje związane z wolnością słowa
nie są tylko domeną wyżej wymienionych systemów, są spotykane
także w krajach uważanych za przestrzegające zasad demokracji. Zazwyczaj związane jest to z presją kogoś na wyższym stanowisku, czy
też osoby mającej wpływy w środowiskach decyzyjnych (na przykład
polityk, redaktor encyklopedii, dziennika, itd.). Zazwyczaj odbywa
się to poprzez blokowanie informacji, niewygodnych, jak i niepotwierdzających na poglądy osoby represjonującej.
Współcześnie wolność słowa gwarantują następujące artykuły
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
Brzmią następująco:
1. Artykuł 14 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego
przekazu.”10.
2. Artykuł 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie

10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 roku uchwalona
przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku, przyjęta przez
Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 roku, podpisana
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w dniu 16 lipca 1997 roku, Dz. U. 1997
nr 78 poz. 483, art. 14.
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może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w
niej określony.”11
3. Artykuł 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 2. Wolność religii obejmuje
wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru
oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w
obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się
znajdują. 3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i
nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.
Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być
przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona
wolność sumienia i religii innych osób. 5. Wolność uzewnętrzniania religii
może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to
konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego,
zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. 6. Nikt nie może
być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach
religijnych. 7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub
wyznania”12.
4. Artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może
wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie
stacji radiowej lub telewizyjnej”13.
4. Wolność prasy i telewizji oraz wolność słowa w Internecie…
Prawo powinno gwarantować wolność słowa we wszystkich
środkach masowego przekazu, między innymi w prasie, telewizji i
Internecie. Wolność wypowiedzi w prasie jest określona przez wiele
Ibidem, art. 49.
Ibidem, art. 53.
13 Ibidem, art. 54.
11
12
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regulacji prawnych dotyczących szerokiej gamy aspektów związanych z tym środkiem masowego przekazu. Zacząć należy od stwierdzenia, że wydawca gazety to tylko osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, zwana często ułomną
osobą prawną. Drugi aspekt, to fakt, że za treść materiałów, które
przygotowuje redakcja czasopisma czy gazety odpowiada redaktor
naczelny, którego posiadać musi każdy organ prasowy. Wolność słowa przejawia się tu poprzez możliwość wyrażania poglądów na łamach prasy, opiniowania w całkowicie swobodny sposób przez
dziennikarzy. Istotną sprawą jest także brak możliwości kontroli publikowanych treści przez ograny państwowe, innymi słowy występuje zakaz cenzury. Należy jednak pamiętać, że dziennikarze zobowiązani są przestrzegać pewnych zasad. Najważniejsze z nich to: obowiązek prawdziwego przedstawiania zjawisk, dbałość o staranne i
rzetelne wypowiedzi, poprawność języka, zakaz używania wulgaryzmów czy zakaz stosowania kryptoreklamy. Chociaż prawo gwarantuje dziennikarzom swobodę zbierania materiałów, musza przy tym
pamiętać o zakazie przekraczania granic wolności słowa. Nieprzestrzeganie tego skutkuje poważnymi konsekwencjami, nie rzadko
sankcjami cywilnymi, a nawet karnymi.
Podobnie jak wolność prasy, prawo również w telewizji gwarantuje wolność wypowiedzi. Należy pamiętać przy tym środku przekazu o koncesjach, potrzebnych do rozpowszechniania programów.
Wydawane są poprzez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji. Polska regulacja zakłada wydawanie koncesji jedynie obywatelom Rzeczypospolitej Polski, mieszkającym na stałe w państwie,
jak i osoby prawne, pod warunkiem miejsca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polski, z przewagą kapitału krajowego. Koncesja nie
zostaje przyznawana, jeżeli wydawca programów rozpowszechniałby
informacje, które stanowiłyby zagrożenie interesom kultury narodowej, byłby sprzeczne z dobrymi obyczajami, zagrażałyby bezpieczeństwu państwa, naruszałyby tajemnice państwowe czy powodowałyby
zdobycie dominującej pozycji na rynku środków przekazu na skalę
masową. Kontrolę nad tym sprawuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która może dokonywać dozoru, jak i pobierać stosowne informacje niezbędne do kontrolowania koncesji. Krajowa rada Radiofonii i Telewizji ma prawo do żądania zaniechania działań godzących
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w prawo, cofnięcia koncesji lub nakładania kar pieniężnych na wydawców, którzy nie przestrzegają stosownych przepisów obowiązujących w państwie.
Coraz częściej funkcje podobne co telewizja, radio i prasa odgrywa sieć globalna, jaką jest Internet. Daje on społeczeństwu
większe możliwości zabierania głosu w sprawach publicznych niż
pozostałe media. Dzięki tak obszernej sieci globalnej każda jednostka może na chwilę stać się dziennikarzem, komentatorem oraz
wypowiadać własne poglądy w przeróżnych formach, przy wykorzystywaniu multimedialnych właściwości tego środka przekazu i
komunikacji. Przy tym zagadnieniu należy zadać sobie pytanie, jak
efektywna okazuje się krytyka wyrażana w Internecie przez nieznane lub znane jednostki, operujące na blogach w sieci. Założyć
należy, co jest oczywiste, że taki rodzaj wypowiedzi będzie miał
mniejszą się przebicia niż artykuły w gazetach, pisane przez znanych dziennikarzy, czy wiadomości w programach telewizyjnych.
Jednak, dzięki sieci, osoby mało znane mogą wyrażać swoje opinie,
dzięki czemu ich anonimowe głosy mogą stawać się ogólnodostępne. Bez wątpliwości należy stwierdzić, że Internet to jeden z najbardziej demokratycznych środków przekazu informacji, i to na
skalę światową14.
5. Ograniczenie wolności słowa w Polsce…
W rzeczywistości wolność wypowiedzi rzadko jest w pełni
nieograniczona. Na przykład Kodeks karnyw swych artykułach
zabrania publicznego znieważania Prezydenta RP oraz innych konstytucyjnych organów RP, przestępstwem może być też pomówienie i zniesławienie15. Również przestępstwem jest negacjonizm,
czyli publicznie zaprzeczanie, wbrew faktom zbrodniom nazistowskim, komunistycznym oraz innym zbrodniom przeciw pokojowi,
ludzkości oraz zbrodniom wojennym.
Wolność rozumiana jest dosyć często jako nieograniczanie w
niczym jednostki. Uznaje się ją jako przyrodzoną wobec prawa,
W. Wacławczyk, Wolność słowa, Toruń: Adam Marszałek 2009, s. 18.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.
553, z późn. zm.
14

15
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pochodzącego z zewnątrz i odgrywa rolę regulującą i ograniczającą. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, aby była ona utrwalona i zapewniona, musi być w odpowiedni sposób sformułowana, jak i
przyjęta przez prawo. Można powiedzieć, że nie rzadko traktuje się
ją w sposób absolutystyczny. Jednak błędem jest rozumienie jej jako
całkowita swoboda działania, brak ograniczeń, czy źródło wartości.
Często takiemu stanowisku przeciwstawia się prawo, które jawi się
jako zzewnętrzny przymus i ograniczenia, będące dla niej przeszkodą. E. Kant uważa, że ograniczenie wolności w państwie nie
prowadzi do jej odrzucenia. Jest jedynie wyrazem zgody wolności
jednej osoby z wolnością osób pozostałych. Inni teoretycy i praktycy uważają, że prawo, które stworzono według rozumu nie niweczy wolności, lecz wytacza granice odpowiedniej realizacji dobra,
przez co ukazuje sposoby przedstawiania potencjału, jaki posiada
natura ludzka.16
W Rzeczypospolitej Polsce wolność słowa jest ograniczona
głównie przez Konstytucję i Kodeks karny, głównie uwidaczniają
to artykuł 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, który brzmi: „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa
albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.”17. Ograniczenia te
można znaleźć również w wymienionej wyżej Ustawie z dnia 6
czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.), mianowicie w następujących artykułach:
1. Artykuł 196: „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
Z. Bauman, Wolność, Kraków: Znak 1995, s. 43-44
Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 roku uchwalona
przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku, przyjęta przez
Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 roku, podpisana
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w dniu 16 lipca 1997 roku, Dz. U. 1997
nr 78 poz. 483, art. 13.
16
17
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2. Artykuł 212 § 1: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w
opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego
stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.”
3. Artykuł 216 § 1: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo
choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga
do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”
4. Artykuł 256 § 1: „Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu
na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.” § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu
rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub
inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1.”
5. Artykuł 257: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowościowej, etnicznej,
rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich
powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”18
6. Europejski Trybunał Praw Człowieka i jego stanowisko…
Istotnym problemem dotyczącym wolności, jest zagadnienie,
które dotyczy granic ingerencji państwa i swobody jednostki głoszącej swe poglądy, jak i propagującej bliskie swojemu poglądowi
idee. Wokół tego zagadnienia poruszana jest właściwie większość
kontrowersyjnych kwestii dotyczących tej materii19.
Wolność wypowiedzi była przedmiotem wielu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który jej naruszenia rozpatrywał na tle artykułu 10 Europejskiej Konwencji
18 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.
553, z późn. zm.
19 I. C. Kamiński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wyd. II zmienione i rozszerzone, Kraków
2006, s. 150.
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Praw Człowieka. Cytując:„1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania
opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i
bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa
Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych. 2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim
wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są
przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym
w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub
bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na
zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie
powagi i bezstronności władzy sądowej”20.
Powyższy przepis przywołuje ogólne pojęcie „wolność wyrażania poglądów” i pokazuje, że obejmuje ona: wolność posiadania
poglądów, wolność otrzymywania informacji i idei oraz wolność
ich przekazywania21.
Zakończenie i podsumowanie…
Sięgając do poglądów, doktryn, orzecznictwa czy treści aktów
prawnych należy jeszcze raz podkreślić, że wolność słowa stanowi
niepodważalne i najistotniejsze prawo każdego z nas. Stosunek
między wolnością a prawem trzeba rozpatrywać w perspektywie
porządku i naturalnego ładu, który byłby stanem idealnym22.
Jeśli chodzi o Polskę, wolność została zagwarantowana obywatelom w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, na początku w artykule 14, dalej w artykule 54 tegoż aktu, stwierdzając że „każdemu
zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i
rozpowszechniania informacji”. Należy jednak stwierdzić, że nie ma
Europejska Konwencja Praw Człowieka, art. 10.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Komentarz do art. 1-18 Tom I pod redakcją L. Garlickiego s. 589, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2010.
22 M. Zdyb, Wolność wypowiedzi. Aksjologiczne dylematy wolności, [red.] W. Lis, Z.
Husak, Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 22-26.
20
21
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dziś na świecie wolności bez ograniczeń, i jest to prawidłowe. Pozbawiając wolności granic mogłyby stać się zagrożeniem dla innych praw i wolności. Jednak żadne prawo i wolność nie stanie się
zagrożeniem, w przypadku gdy sami będziemy w stanie stwierdzić
w danej sytuacji hierarchię praw i wolności, określić istotę i ich
granice oraz zdefiniować ich źródło23.
Na zakończenie należy wspomnieć, że każde demokratyczne
państwo, czyli państwo, które nie tylko spełnia formalne wymogi
tworzenia i stosowania prawa, ale w którym treść stanowionego
prawa jest zgodna z pewnymi założeniami o charakterze aksjologicznym, etycznym przestrzegać powinno zagwarantowanym w
najważniejszych dokumentach wolności, mianowicie wolności z
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku,
czy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 4 listopada 1950 roku. Dokumenty te zapatrują się na pewien zespół praw i wolności,
które powinny być w równym stopniu realizowane dla wszystkich,
a jednym z nich, można z pewnością powiedzieć jest właśnie wolność wypowiedzi.
Streszczenie:
Zjawisko wolności słowa w aspekcie konstytucyjnej gwarancji
jest kwestią niezmiernie ważną. Jest podwalina demokratycznego
państwa prawnego. Swoboda wyrażania własnych poglądów, jak i
własnego zdania na dany temat występuje w różnych formach na
gruncie wielu dziedzin. Wspólny wyznacznik między nimi to fakt,
że w każdym przypadku wolność słowa oznacza prawo do niezależnego wyrażania własnego zdania i poglądów, z poszanowanie
ich przez inne osoby. Potwierdzają to artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, jak i regulacje zawarte w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wartości, Kodeksie cywilnym czy Kodeksie karnym oraz innych aktach prawnych.
Samo pojęcie „wolność słowa” jest pewnym skrót myślowym,
które nie oddaje w pełni różnorodności zagadnień związanych z
23
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Ibidem.

problemem. Wolność wypowiedzi nie oznacza wolności do świadomego kłamstwa, obrażania innych osób czy naruszania czyjejś
godności. Przy używaniu tego prawa należy pamiętać o przestrzeganiu praw innych ludzi. Niniejszy artykuł wyjaśnia pojęcia związane z zagadnieniami wolności, szczególnie wolności słowa, regulację prawną tego zagadnienia, jak i ograniczenie wolności słowa
stosowane we współczesnym świecie.
Słowa klucz: wolność, wolność wypowiedzi, demokracja,
wolność prasy, gwarancja konstytucyjna
Summary:
Constitutional freedom of expression.
The phenomenon of the freedom of expression in view of the
constitutional guarantee is very important. It forms the basis of the
state under the rule of law. The freedom of expressing your own
views and opinions exists in many forms and in many fields. The
common thing between them is the fact that in each case the freedom
of expression means the right to express independently your opinions and views and, at the same time, it has to be respected by others. It is confirmed by the Articles of the Constitution of the Republic
of Poland from 2nd April 1997 and the regulations included in the
International Covenant on Civil and Political Rights, European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Civil or Criminal code and in other legal acts as well.
The very definition of the ‘freedom of speech’ may be seen as
some kind of an immediate conclusion which does not really reflect
the complexity of the questions connected with the problem. The
freedom of expression does not mean the freedom to a deliberate
lie, insult other people or their dignity. When somebody decides to
use this right he/she must respect other people’s rights. The article
explains the terms connected with the freedom, especially the freedom of speech, legal regulations of this issue and also the restrictions regarding the freedom of expression in modern world.
Keywords: freedom, freedom of expression, democracy, freedom of the press, constitutional guarantee
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Agata Kotwica

Odpowiedzialność karna adwokata za przestępstwo zniewagi
i zniesławienia w ramach wykonywanego zawodu i związana
z tym odpowiedzialność dyscyplinarna
Wstęp
Przyjęło się mówić, iż adwokat wykonując swój zawód „walczy słowem”. Jednak należy sobie zadać pytanie, czy w tej walce
jest jakoś ograniczany, czy może używać wszelkich argumentów,
wszelkich sformułować i wszelkich sposób na obronę interesów
klienta czy też obowiązują go jakieś specjalne reguły. Odpowiadając na powyższe pytanie należy pochylić się nad zagadnieniem –
czy można w jakikolwiek sposób egzekwować od adwokata aby
przestrzega przyjętych powszechnie zasad, co można zrobić jeśli
ich nie przestrzega, jaka procedura obowiązuje w tego typu sprawach i wreszcie czy adwokatowi grozi jakakolwiek sankcja za
przekroczenie ustalonych granic.
Na początku wskazać należy, iż wolność wypowiedzi oraz pisma, prawo do krytyki sądów i władz to jedne z podstawowych
atrybutów pozwalających na utrzymanie niezależności adwokatury
względem innych podmiotów.
Już na tym etapie opracowania stwierdzić należy, że pozbawienie adwokatury prawa i możliwości do korzystania w rozszerzonym zakresie z wolności słowa prowadziłaby do zmarginalizowania roli adwokatury i spowodowała niemożność rzetelnego wykonywania zawodu adwokata na korzyść jego klienta a co za tym
idzie również pozbawienie przeciętnego człowieka rzetelnego i
skutecznego reprezentowania jego interesów w sądzie, urzędach,
innych organach czy też instytucjach wobec, których pozycja osoby
nie będącej profesjonalistą w danej dziedzinie z góry uznać należy
za słabszą.
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1. Immunitet adwokacki
Z uwagi na konieczność zapewnienia pewnego rodzaju komfortu wykonywania zawodu przed adwokatów został prowadzony
tzw. immunitet adwokacki. Immunitet adwokacki nie pozwala na
pociągniecie do odpowiedzialności karnej adwokata za konkretne
przestępstwa popełnione w ramach wykonywania zawodu. Wskazać od razu należy, że istotne jest tutaj wskazanie, że czyn ten musi
być popełniony w ramach wykonywania zawodu, co oznacza, że
popełnienie przestępstwa co do którego karalność adwokata jest
wyłączona nie dotyczy sytuacji kiedy popełni on je w okolicznościach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Jak już zasygnalizowane zostało powyżej, immunitet adwokacki jest immunitetem ograniczonym. Immunitet adwokacki jest
bowiem ograniczony zarówno przedmiotowo jak i podmiotowo.
Immunitet adwokacki ma natomiast charakter bezwzględny oraz
trwały1.
Immunitet adwokacki cechuje trwałość i bezwzględność co
oznacza, że nie jest on ograniczony czasowo – karalność danego
czynu jest wyłączona i nie można pociągnąć adwokata do odpowiedzialności karnej za czyn popełniony w czasie wykonywania
zawodu nawet jeśli zostanie skreślony z listy adwokatów czy to z
własnej inicjatywy czy też z innych względów. Co do bezwzględności immunitetu adwokackiego to jest to cecha, która nie pozwala
żadnemu organowi w żadnym przypadku na uchylenie immunitetu. Ani sąd ani organy samorządu adwokackiego nie mogą uchylić
adwokatowi immunitetu.
Najważniejszym jednak ograniczeniem immunitetu adwokackiego jest jego ograniczenie przedmiotowe. Immunitet adwokacji uchyla karalność jedynie za przestępstwo zniewagi i zniesławienia dokonane w ramach działalności zawodowej adwokata. Przestępstwa te stypizowane są odpowiednio w art. 216 i art. 212 Kodeksu karnego2.

M. Gawryluk, Prawo o adwokaturze. Komentarz, wyd. LexisNexis2012 – komentarz do art. 8 ustawy, punkt 3.
2 Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.
1
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Art. 216 Kodeksu karnego stanowi, że „§ 1. Kto znieważa inną
osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w
zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności. § 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.” natomiast art. 212 Kodeksu karnego stanowi, że „§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 2. 290
Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków
masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.”
Immunitet adwokacki jest również ograniczony podmiotowo,
tj. obowiązuje tylko co do konkretnych osób wobec których kierowane są wypowiedzi, pisma etc. w ramach wykonywania zawodu,
prowadzenia danej sprawy. Immunitet adwokacki obowiązuje tylko w stosunku do stron danej sprawy, danego postępowania, pełnomocników i obrońców stron, kuratora, świadka, biegłego oraz
tłumacza3.
Nie obejmuje zniewagi lub zniesławienia dokonanego na
szkodę innej osoby nawet jeśli wypowiedzi te pozostają w związku
z wykonywanie zawodu adwokata i prowadzeniem konkretnej
sprawy.
Istota immunitetu adwokackiego była przedmiotem orzeczenia Trybunały Konstytucyjnego, który stwierdził, że „gwarancja
niekaralności adwokata w razie ewentualnego nadużycia w korzystaniu z wolności słowa - pozwala mu na użycie w obronie klienta
argumentów, które w innej sytuacji mogłyby narazić go na odpowiedzialność. Chodzi tu zarówno o posłużenie się tezami co do
faktów, których prawdziwość nie została należycie zweryfikowana
(np. tezy dotyczące udziału w przestępstwie innych osób), o krytyczne wypowiedzi na temat działania sądu i prokuratury, jak i o
M. Gawryluk, Prawo o adwokaturze. Komentarz, wyd. LexisNexis2012 – komentarz do art. 8 ustawy pkt 7
3
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wykorzystanie zwrotów czy sformułowań, których ostrość może
być źródłem negatywnych odczuć adresatów, ale jednocześnie budzi emocje, wzrost zainteresowania, przyciąga uwagę na określone
okoliczności sprawy. Immunitet adwokacki nie oznacza, rzecz jasna, przyzwolenia na wypowiedzi zmierzające celowo do wprowadzenia w błąd lub obrazy sądu i stron. Powinien być raczej rozumiany jako gwarancja pewnej swobody wypowiedzi w szczególnych warunkach sali sądowej, w atmosferze napięcia, ścierania
się argumentów, walki słownej. Spór sądowy pociąga za sobą w
sposób nieunikniony emocje, stres, przyspiesza tempo wymiany
zapatrywań, co z kolei ogranicza możliwość w pełni racjonalnej ich
kontroli. Nawet na tym tle sytuacja adwokata niewątpliwie rysuje
się w sposób szczególny. Adwokat bowiem, ze względu na wiążące
go zasady etyczne, poddany jest silnym stresom. Podstawową zasadą jego etyki, w każdej z ról adwokata, jest podejmowanie czynności jedynie w interesie klienta. Jednocześnie jednak ciążą na nim
obowiązki wobec sądu, w szczególności - pomoc w dążeniu do
wykrycia rzeczywistego przebiegu wydarzeń, realizacja zasad
praworządności i słuszności. Motywacja działań adwokata często
jest wewnętrznie sprzeczna. Stąd potrzeba zwiększonej tolerancji
na nadużycie słowa, co stanowi uzasadnienie przyznania adwokatom immunitetu”4.
Immunitet adwokacki ma również swój „początek”. Sąd Najwyższy przyjął, iż immunitet adwokacki obejmuje jedynie postępowanie sądowe, nie obejmuje czynności podjętych przed wszczęciem postępowania w tym czynności związanych z udzielaniem
porad prawnych czy też sporządzaniu opinii prawnych5.
2. Podstawy prawne immunitetu adwokackiego
Omawiając zagadnienie odpowiedzialności karnej adwokata
za przestępstwo zniewagi i zniesławienia punktem wyjścia winny

4 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 14 grudnia 2005 roku, sygn. akt
SK 22/05, LexPolonica nr 394466); Gawryluk Marek, Prawo o adwokaturze. Komentarz, wyd. LexisNexis2012 – komentarz do art. 8 ustawy pkt 4
5 Gawryluk., jw.
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być dwa przepisy, mianowicie art. 8 ustawy Prawo o adwokaturze6
oraz §17 kodeksu etyki adwokackiej7.
Wskazać należy, że immunitet adwokacki nie jest nową instytucją, jest on obecny w polskim systemie pranym od czasów odzyskania przez Polskę niepodległości8.
Jak już zostało wskazane w początkowych rozważaniach immunitet adwokacki powoduje uchylenie karalności danego czynu
przestępnego. Oznacza to, że w przypadku czynu popełnionego
przed adwokata w ramach przewidzianych w art. 8 ustawy prawo
o adwokaturze organ postępowania przygotowawczego odmawia
wszczęcia postępowania karnego a postępowanie wszczęte umarza
na podstawie art. 17 pkt. 11 Kodeksu postępowania karnego9.
Wspomniany już art. 8 ustawy prawo o adwokaturze stanowi,
że „1. Adwokat przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z
wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa.2. Nadużycie tej wolności, stanowiące ściganą z
oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej”10 i statuuje omawiany immunitet
adwokacki.
Zadania adwokatury, które zostały powołane w art. 8 ustawy
prawo o adwokaturze zostały określone w art. 1 ust 1 ustawy prawo o adwokaturze i stanowią, iż „Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa”11.
Na początku zostało wskazane, że adwokat wykonując swój
zawód korzysta z wolności zarówno słowa jak i pisma w granicach
określonych przez zadania adwokatury, przepisy prawa i rzeczową
potrzebę.
Dz. U. 2015, poz. 615
Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 grudnia
2011 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (kodeks etyki adwokackiej)
8 Gawryluk., jw.
9 Dz. U. 1997, nr 89, poz. 555 ze zm.
10 Dz. U. 2015, poz. 615
11 Dz. U. 2015, poz. 615
6
7
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W tym miejscu koniecznym zdaje się pochylenie się nad pojęciem „rzeczowej potrzeby” określającą granice wolności słowa w
zawodzie adwokata.
Nad pojęciem rzeczowej potrzeby w omawianym aspekcie
pochylił się Sąd Najwyższy uznając, iż rzeczowa potrzeba jest rzeczową obroną klienta, która ma miejsce gdy wypowiedź adwokata
jest po pierwsze odpowiednia w przypadku danego charakteru
sprawy, który to determinuje celowość i potrzebę czasami dość
agresywnego zachowania adwokata; po drugie okoliczności sprawy, to jest argumenty i sposób prowadzenia sprawy przez druga
stronę12. W drugiej sytuacji mamy do rozważenia zagadnienie
sprowadzające się do pytania czy argumenty przedstawione przez
stronę przeciwną wymagały od adwokata zachowania, które spełniać mogłoby znamiona zniewagi lub zniesławienia.
3. Etyka wykonywania zawodu adwokata. Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata
Adwokat wykonując swój zawód korzysta z immunitetu adwokackiego, pamiętać jednak należy, że fakt korzystania przez adwokata z ochrony prawnej w ramach wolności słowa nie oznacza,
że za swoje zachowanie nie może on ponieść żadnych konsekwencji. Jeśli jego postępowanie uznane zostanie za niewłaściwe podlega
on odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach samorządu adwokackiego.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury w orzeczeniu z dnia
15 stycznia 2011 roku wskazał, że „istotą wolności słowa przy wykonywaniu zawodu adwokata zwana immunitetem adwokackim polega na
tym, że adwokat w obronie interesów swojego klienta ma zagwarantowaną
swobodę wypowiedzi, chodzi przede wszystkim o swobodę wypowiedzi w
wystąpieniach przed sądem i w pismach procesowych. Chodzi o swobodę
wypowiedzi przy wykonywaniu zawodu adwokata, a nie o wypowiedzi w
okolicznościach choćby pozostających w czasowym bądź miejscowym

12 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1951 roku, sygn. akt C
917/51; Gawryluk Marek, Prawo o adwokaturze. Komentarz, wyd. LexisNexis2012 –
komentarz do art. 8 ustawy pkt 13 i 14, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20
kwietnia 2006 roku, sygn. akt IV CSK 2/06
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związku z wykonywaniem zawodu […], które nijak nie wiążą się z wykonywaniem zawodu i immunitetem adwokackim”13.
Powyżej omówione zagadnienia związane są ściśle z kodeksem etyki adwokackiej14 obowiązującej każdego adwokata. W
przypadku zagadnienia wolności słowa w ramach wykonywania
zawodu adwokata szczególnie ważnym przepisem jest § 17 kodeksu etyki adwokackiej, który stanowi, że „Adwokat, mając zagwarantowaną przy wykonywaniu czynności zawodowych wolność słowa, powinien zachować umiar, współmierność i oględność w wypowiedziach, zarówno wobec sądu i organów państwowych, jak wobec dziennikarzy i
przedstawicieli mediów, tak aby nie uchybić zasadzie godności zawodu”15.
Na podstawie powyższego przepisu jak również ustawy prawo o adwokaturze sąd dyscyplinarny określił jakie zachowanie
mieści się w ramach immunitety adwokackiego, a jakie jest kategorycznie zabronione i nie korzysta z ochrony. Przykładowo z
orzecznictwa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury wynika, że „[…]niezależnie od sytuacji adwokatowi nie wolno ani ustnie, ani
pisemnie uciekać się do groźby skierowania sprawy na drogę ściągania
karnego i uzależnienie podjęcia w tym celu działań od zachowania osoby,
do której się zwraca. Byłaby to forma szantażu co w postępowaniu adwokata jest niedopuszczalne. Zakaz ten co należy z całą stanowczością podkreślić dotyczy zarówno gróźb wyrażonych wprost jak i w formie zawoalowanej, lecz dostatecznie czytelnej”16.
Pamiętać również należy, iż nie tylko §17 kodeksu etyki adwokackiej ma zastosowanie do stworzenia prawidłowego wzorca
postępowania adwokata celem nie narażenia się na odpowiedzialność dyscyplinarną podczas wykonywania obowiązków zawodowych, to jest prowadzenia sprawy.

orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury z dnia 15 stycznia 2011 roku, sygn. akt WSD 52/10
14 Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 grudnia
2011 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (kodeks etyki adwokackiej
15 Ibidem.
16 Orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury z dnia 7 września 2013 roku, sygn. akt WSD 127/12
13
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§ 27 kodeksu etyki adwokackiej wskazuje, iż „adwokat obowiązany jest zachować umiar i takt wobec sądu, urzędów i instytucji, przed
którymi występuje” i zachowywać się w ten sposób powinien nawet
jeśli inne osoby biorące udział w postępowaniu będą zachowywały
się w sposób niewłaściwy. Adwokat w takiej sytuacji nie może pozwolić sobie na brak taktu i opanowania17.
Adwokat powinien również tak formułować swoje wystąpienia, wypowiedzi i zadawane pytania aby nie naruszyć nimi godności osób biorących udział w prowadzonej przez niego sprawie18.
Jednak adwokat reprezentując klienta przy zachowaniu
wszystkich powyższych wymogów interesów mandanta ma bronić
w sposób odważny i honorowy dodatkowo winien dążyć do takiego rozwiązania sprawy, które pozwoli na uniknięcie klientowi dodatkowych kosztów oraz doradzać zakończenie sprawy w sposób
ugodowy jeśli uzna to za uzasadnione i dobre dla osoby, której
sprawę prowadzi19.
Ciekawą normą zachowania adwokata jest § 16 kodeksu etyki
adwokackiej, który stanowi, że „w razie konieczności przytoczenia
drastycznych okoliczności lub wyrażeń adwokat powinien nadać swemu
wystąpieniu taką formę, aby nie uchybiać powadze sądu, władz i godności
zawodu adwokackiego. W korespondencji zawodowej należy przestrzegać
właściwych form. Nie wolno używać wyrażeń czy zwrotów obraźliwych
ani grozić ściganiem karnym lub dyscyplinarnym”.
Ostatnim przepisem kodeksu etyki adwokackiej, o którym należy wspomnieć omawiając wolność słowa przy wykonywaniu zawodu adwokata jest przepis § 1820. Przepis ten odnosi się do sytu§ 27 obwieszczenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14
grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki
adwokackiej i godności zawodu (kodeks etyki adwokackiej)
18 § 28 obwieszczenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14
grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki
adwokackiej i godności zawodu (kodeks etyki adwokackiej)
19 § 43 i 44 obwieszczenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14
grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki
adwokackiej i godności zawodu (kodeks etyki adwokackiej)
20 § 18 § 43 i 44 obwieszczenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia
14 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki
adwokackiej i godności zawodu (kodeks etyki adwokackiej.
17
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acji publicznych wystąpień adwokata w ramach prowadzonej
sprawy i w stosunku do osób, które w sprawie występują. Wskazany powyżej § 18 kodeksu etyki określa, iż „adwokat powinien unikać
publicznego demonstrowania swego osobistego stosunku do klienta, osób
bliskich klientowi oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu.”
Pamiętać należy, że adwokat jest profesjonalistą i wykonuje określoną pracę która nie pozwala mu na osobiste zaangażowanie i pokazywanie tak naprawdę jakichkolwiek emocji. Adwokat ma za
zadanie reprezentować godnie i profesjonalnie swojego klienta posługując się swoją wiedzą i doświadczeniem.
§ 18 odnosi się też to sytuacji związanych z prywatnymi stosunkami miedzy adwokatami a pracownikami sądów, organów
ścigania, czy też samymi sędziami. wiadomym jest, że pracując w
danym środowisku adwokaci poznają pracowników sądów, sędziów, z niektórymi z tych osób znają się w życiu prywatnym, wielu z nich znali zanim zaczęli wykonywać określone zawody prawnicze czy też pomocnicze. Jednak w takich sytuacjach adwokat winien pamiętać, że będąc w pracy wykonuje swoje obowiązki służbowe i wobec tego „niedopuszczalne jest publiczne okazywanie przez
adwokata zażyłości z osobami zatrudnionymi w sądach, urzędach i w organach ścigania”. Normę tą uznać należy za właściwą, szczególnie
że okazywanie publicznie zażyłości może stronom postępowania
wskazywać, że jest możliwość poza procesowego działania adwokata co jest niedopuszczalne21.
Ostatnia sytuacja przewidziana w § 18 kodeksu etyki dotyczy
wypowiadania się adwokata w mediach, dotyczy to szczególnie
spraw medialnych, często kontrowersyjnych, co do których zainteresowanie społeczeństwa jest ogromne i często wyrok przez społeczeństwo wydany zostaje na długo przed tym wydanym przez sąd,
często też wyroki te są od siebie diametralnie różne. Stąd też omawiany art. w punkcie 3 stanowi, że „w kontaktach z mediami adwokat
powinien unikać przyjmowania roli rzecznika prasowego swojego klienta,
lecz powinien się kierować merytoryczną potrzebą odpowiedzi na zarzuty
§ 18 obwieszczenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14
grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki
adwokackiej i godności zawodu (kodeks etyki adwokackiej)
21
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wobec klienta publikowane w mediach, przedstawiające w ocenie adwokata
sprawę jednostronnie, wybiórczo lub tendencyjnie”22.
Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, że adwokat zobowiązany jest do zachowania z zachowanie umiaru we wszystkich
aspektach swojej pracy zawodowej, Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury, uznał, iż „zachowanie umiaru polega m. in. na tym, by
nie używać publicznie zarzutów poniżających godność strony przeciwnej,
baczyć by wolność słowa nie przekształciła się w poniżanie godności innych uczestników procesu, a także by nie stawiać zarzutów nie sprawdzonych. Użycie określeń „oszustwo", „została oszukana" ma charakter jednoznacznie pejoratywny i sugeruje, że strona przeciwna postępowała niegodnie a nawet, że w prowadzeniu interesów dopuściła się przestępstwa.
Użyte określenia mogły wykraczać poza granice określone w § 17 Zbioru
Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu”23.
Wszystkie omówione powyżej normy związane z wzorcem
zachowania adwokata podczas wykonywania swoich obowiązków
zawodowych uznać należy za sformułowane w sposób należyty,
wyczerpujący a jednocześnie pozwalający na ustalenie w jaki sposób adwokat winien się zachować w danej sytuacji i w jaki sposób
powinien uregulować swoje stosunki z klientem, organami przed
którymi występuje czy też innymi osobami biorącymi udział w danej sprawie.
4. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie dóbr osobistych
Adwokat mimo, iż nie odpowiada karne za przestępstwo
zniewagi lub zniesławienia którego dopuścił się w ramach wykonywania zawodu, może odpowiadać za naruszenie dóbr osobistych
w postępowaniu cywilnym. Immunitet adwokacki nie obowiązuje
w takim przypadku w postępowaniu przed sądem cywilnym. Pamiętać jednak należy, że ochrona dóbr osobistych jest ściśle związana z bezprawnym działaniem osoby która miałaby dobro osobiste naruszyć, wobec czego postępowanie dowodowe w takiej
sprawie może nastręczać niemałych problemów. Jest to jednak teibidem
orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury z dnia 21 maja
2011roku, sygn. akt WSD 120/10
22
23
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mat na odrębną publikację wobec czego w tym miejscu jest jedynie
sygnalizowany.
5. Postępowanie dyscyplinarne
Adwokat może odpowiadać dyscyplinarnie na podstawie art.
80 ustawy Prawo o adwokaturze, który stanowi, że „adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za
naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w
art. 8a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8b.”24.
Postępowanie dyscyplinarne dzieli się na trzy etapy. Pierwszym etapem jest dochodzenie, następnie w razie gdy dochodzenie
wykaże podstawy do prowadzenia postępowania wszczynane jest
postępowanie przed sądem dyscyplinarnym. po uprawomocnieniu
się orzeczenia sądu dyscyplinarnego następuje etap postępowania
wykonawczego25.
W dochodzeniu prawa strony przysługują obwinionemu i
pokrzywdzonemu, natomiast w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym stroną jest również oskarżyciel, którym jest w sądzie
dyscyplinarnym rzecznik dyscyplinarny a przed Wyższym Sądem
Dyscyplinarnym – rzecznik dyscyplinarny adwokatury lub ich zastępcy26. Po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego na
adwokata może zostać nałożona kara dyscyplinarna. Prawo o adwokaturze wyróżnia pięciu kar dyscyplinarnych, zgodnie z art. 81
jest to:
1. upomnienie,
2. nagana
3. kara pieniężna,
4. zawieszenie w czynnościach zadowolonych na czad od
trzech miesięcy do pięciu lat,
5. wydalenie z adwokatury.

Dz. U. 2015, poz. 615
art. 95c ustawy prawo o adwokaturze Dz. U. 2015, poz. 615
26 art. 93 ustawy prawo o adwokaturze Dz. U. 2015, poz. 615
24
25
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Obok wskazanych powyżej kary pieniężnej i nagany dodatkowo może zostać orzeczony zakaz wykonywania patronatu od
roku do lat pięciu a obok kary zawieszenia w czynnościach – zakaz
patronatu od lat dwóch do lat dziesięciu, wtedy już obligatoryjnie,
co oznacza że adwokat nie będzie mógł przyjmować aplikantów i
kształcić ich w ramach swojej kancelarii27.
Obok każdej z wymienionych powyżej kar dyscyplinarnych
może zostać orzeczony obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego, którego sposób zostanie określony przez sąd dyscyplinarny28.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że postępowanie dyscyplinarne
toczyć może się nie tylko przeciwko adwokatom ale również przeciwko aplikantom adwokackim.
W trakcie prowadzonego postępowania dyscyplinarnego zarówno adwokat jak i aplikant mogą zostać zawieszeniu w wykonywaniu czynności zawodowych jeśli okoliczności sprawy uzasadniają taką decyzję sądu dyscyplinarnego29.
Na marginesie wskazać należy, że koszty postępowania dyscyplinarnego mają charakter zryczałtowany są ponoszone w przypadku skazanie przez obwinionego a we wszystkich innych wypadkach przez izbę adwokacką30.
Podsumowanie
Wolność słowa w wykonywaniu zawodu adwokata jest bez
wątpienia jednym z fundamentów jego działania. Immunitet adwokacki jest niezbędny do prawidłowego wykonywania zawodu
adwokata bez obawy o konsekwencje działania na rzecz obrony
interesów klienta. Wielokrotnie sądy dyscyplinarne różnych izb
adwokackich wskazywały, że ograniczenie wolności słowa adwokata może prowadzić nawet do naruszenia konstytucyjnego prawa
do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy.

art. 81 pkt 2 i 3prawo o adwokaturze Dz. U. 2015, poz. 615
art. 81 pkt 3a prawo o adwokaturze Dz. U. 2015, poz. 615
29 art. 95j prawo o adwokaturze Dz. U. 2015, poz. 615
30 art. 95l prawo o adwokaturze Dz. U. 2015, poz. 615

27

28
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W kwestii wolności słowa adwokata wypowiadał się również
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Strassburgu i wskazywał
między innymi że:
1. ingerencja w swobodę wypowiedzi adwokata uwzględniając
jego specjalne obowiązki może rodzić problemy z punktu widzenia
prawa oskarżonego klienta do rzetelnego procesu31;
2. zasada równości broni przemawia za tym aby w trakcie
procesu dochodziło do swobodnych nawet ostrych wypowiedzi i
wymiany zdań między stronami32.
Adwokat nie może ponosić odpowiedzialności karnej za
zniewagę czy zniesławienie w ramach wykonywanego zawodu
gdyż groźba odpowiedzialności karnej mogłaby negatywnie
wpływać na jakoś jego pracy. Słusznym natomiast wydaje się, iż w
skrajnych przypadkach zawsze istnieje możliwość pociągnięcia
adwokata do odpowiedzialności dyscyplinarnej za jego niewłaściwe zachowanie co powoduje, że nie można uznać, iż naganne zachowanie adwokata pozbawione jest wszelkich konsekwencji.
Rozwiązania przyjęte w Polsce uznać należy za właściwe i
pozwalające zarówno na rzetelne wykonywanie zawody adwokata
jak również ochronę interesów osób ewentualnie pokrzywdzonych
jego postępowaniem.
Streszczenie
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie tematyki
związanej z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności adwokata, który w ramach wykonywania obowiązków zawodowych
dopuszcza się zachowania wypełniającego znamiona zniewagi
bądź zniesławienia. Autor ma na celu stworzenie właściwego
wzorca zachowania adwokata, omówieniu znaczenia wolności
słowa w zawodzie adwokata. Tematem opracowania jest również
odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata w ramach samorządu
Stuer przeciwko Holandii z dnia 29 października 2003 roku , sekcja II, skarga nr 39657/98, § 38, ECHR 2003-XI, Gawryluk Marek, Prawo o adwokaturze. Komentarz, wyd. LexisNexis2012 – komentarz do art. 8 ustawy pkt 17
32 Nikula przeciwko Finlandii, z dnia 21 marca 2002 roku, skarga nr 31611/96,
EHCR 2002-2; M. Gawryluk., Prawo o adwokaturze. Komentarz, wyd. LexisNexis2012 – komentarz do art. 8 ustawy pkt 18
31
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adwokackiego w związku z przekroczeniem granic wolności słowa
podczas wykonywania czynności zawodowych.
Summary
Lawyer criminal liability for a crime to insult and defamation within
the profession and the related disciplinary responsibility
This study aims to bring issues related to the possibility for
liability lawyer who in the performance of professional duties is
allowed to maintain the filling signs of insult or defamation. The
author aims to create proper behavior pattern lawyer, discussing
the importance of freedom of speech as a lawyer. The theme of the
study is also the disciplinary responsibility of the lawyer within the
Bar, in excess of the limits of freedom of expression when performing their duties.
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Andrzej Kukulski

Rozważania SN na temat oddziaływania prawa kanonicznego na
polski porządek prawny – majątkowe uprawnienia proboszcza
Wprowadzenie
W Polsce podmiotami prawa mogą być osoby fizyczne jak i
osoby prawne. Osobami pranymi są również kościelne osoby
prawne. W polskim porządku prawnym funkcjonują one na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 r. oraz Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z dnia 28 lipca
1993 r. Należy również zauważyć, że część kościelnych osób prawnych uzyskuje byt prawny i funkcjonuje na podstawie Kodeksu
Prawa Kanonicznego 1983 r. Osoby prawne działają przez swych
reprezentantów. Dla przykładu proboszcz kieruje parafią i może w
jej imieniu zaciągać zobowiązania. Dlatego warto zadać pytanie,
jaki wpływ ma prawo kanoniczne na polski porządek prawny? Sąd
Najwyższy kilkakrotnie próbował odpowiedzieć na tak zadane pytanie. W wyroku z dnia 27.07.2000 r. sygn. IV CKN 88/00 SN
stwierdził, że zawarcie umowy kredytu przez parafię bez zezwolenia właściwego biskupa diecezjalnego jest sprzeczne z prawem
określającym sposób działania parafii jako kościelnej osoby prawnej i prowadzi do nieważności czynności prawnej. W kolejnych
wyrokach – 24.03.2004 r. (IV CKN 108/03), 02.02.2005 r. (IV CKN
480/04), 17.02.2005 r. (IV CKN 582/04) SN stwierdził, że ważność
dokonanych przez proboszcza czynności przekraczających granice
i sposób zwyczajnego zarządzania, określonych w statucie lub stosownym akcie biskupa diecezjalnego, zależy od uprzedniego pisemnego upoważnienia ordynariusza, a czynności o charakterze
alienacji dóbr - od zezwolenia władzy określonej w kanonie 1292
Kodeksu Prawa Kanonicznego, ale nieistnienie w pewnym czasie
dotyczącego danej parafii statutu lub aktu biskupa określającego
czynności przekraczające granice i sposób zwyczajnego zarządzania musi się łączyć z posiadaniem przez proboszcza w tym czasie
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kompetencji do reprezentowania parafii w zakresie wszystkich
czynności bez żadnych ograniczeń. W uchwale z dnia 19.12.2008 r.
(III CZP 122/08) SN jeszcze raz próbował odpowiedzieć na zadane
wcześniej pytanie i stwierdził, że sprzedaż nieruchomości przez
kościelną osobę prawną osobie świeckiej, bez wymaganego w prawie kanonicznym zezwolenia właściwej władzy kościelnej, stanowi
czynność prawną niezupełną (art. 63 KC).Niniejszy artykule zostaną zestawione poglądy doktryny, wyrażone w glosach do wskazanych orzeczeń, dotyczące wpływu oddziaływania prawa kanonicznego na polski porządek prawny.
1. Wyrok Sądu Najwyższego uznający nieważność umowy
Pierwszy z wyroków SN1 spotkał się z różnymi ocenami. Pojawiły się cztery glosy jedna aprobująca2, dwie krytyczne3 oraz jedna częściowo krytyczna4. Jak podaje B. Rakoczy, teza wyroku jest
słuszna i należy ją zaakceptować. Według niego najistotniejsza
kwestia, dotyczy charakteru zgody biskupa na zawarcie umowy
kredytu, oraz skutków jakie brak takowej zgody wywołuje na
płaszczyźnie prawa cywilnego. Uważa, że wyjaśnienie tych wątpliwości możliwe jest jedynie poprzez sięgnięcie do przepisów
prawa kanonicznego, a szczególnie do Kodeksu Prawa Kanonicznego, ale zwraca również uwagę na przepisy prawa polskiego, w
szczególności na ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i kodeks cywilny5.
Jak podkreśla B. Rakoczy poprzez art. 5 konkordatu6 oraz art.
2 ustawy wyznaniowej7 Rzeczpospolita Polska zobowiązała się reZob. Wyrok SN z dnia 27 lipca 2000 r., IV CKN 88/00, LEX nr 52448.
Zob. B. Rakoczy, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2000 r. (IV
CKN 88/00), OSP 2003, nr 9, s. 115-116.
3 Zob. G. Radecki, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2000 r. (IV
CKN 88/00), OSP 2004, nr 5, s. 56-61; M. Jasiakiewicz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2000 r. (IV CKN 88/00), „Rejent” 2005, nr 1, s. 122-137.
4 Zob. M. Krzemiński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2000 r.
(IV CKN 88/00), „Prawo Bankowe” 2005, nr 10, s. 20-31.
5 B. Rakoczy, Glosa IV CKN 88/00…, s. 494.
6 Art. 5 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z
dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318: Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Katolickiemu, bez względu na ob1
2
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spektować przepisy prawa kanonicznego w zakresie zarządzania
przez Kościół łaciński jego sprawami. Według niego nie chodzi tu o
tolerowanie prawa kanonicznego, ale o wyrażenie zgody, aby
przepisy tego systemu wywoływały określone skutki prawne w
prawie polskim. Według B. Rakoczego naruszenie przepisów prawa kanonicznego wywołuje również określone skutki cywilnoprawne, a nieważność czynności prawnej w prawie kanonicznym
powinno wywołać takie same skutki w prawie cywilnym8. B. Rakoczy uważa, że w odniesieniu do kościelnych osób prawnych art. 35
KC9, należy odczytywać w ten sposób, że właściwe przepisy to
przepisy prawa kanonicznego i wydanych na jego podstawie innych aktów (np. akty prawa partykularnego)10.
Jak uważa M. Jasiakiewicz kanonicznoprawny "statut" parafii,
a więc ustalony na drodze wykładni stosownych kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego, uznać należy za akt o charakterze wewnętrznym, rodzącym skutki jedynie w stosunkach kościelnych, w
tym pomiędzy proboszczem a biskupem diecezjalnym. Nie jest on
oparty na ustawie (art. 35 KC), a nadto Kodeks Prawa Kanonicznego w zasadniczy sposób różni się od przepisów ustawy o stosunku
państwa do Kościoła11. M. Jasiakiewicz podkreśla, że kanonicznoprawny "statut" parafii nie spełnia cech cywilnoprawnego statutu
(art. 35 KC), który przecież nie może być niezgodny z ustawą12.

rządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji, łącznie z wykonywaniem
jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie
prawa kanonicznego.
7 Art. 2 Ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. 1989 Nr 29, poz. 154: Kościół rządzi się
w swych sprawach własnym prawem, swobodnie wykonuje władzę duchowną i
jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami.
8 B. Rakoczy, Glosa IV CKN 88/00…,s. 115.
9 Art. 35 Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. 1964 Nr
16, poz. 93: Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają właściwe przepisy; w wypadkach i w zakresie w przepisach tych przewidzianych organizację i
sposób działania osoby prawnej reguluje także jej statut.
10 B. Rakoczy, Glosa IV CKN 88/00…,s. 116.
11 M. Jasiakiewicz, Glosa IV CKN 88/00…, s. 126.
12 Tamże, s. 130
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Kolejna teza M. Jasiakiewicza brzmi: Kodeks Prawa Kanonicznego ogranicza kompetencje proboszcza, jednakże ma to jedynie znaczenie w stosunkach wewnątrzkościelnych, a więc nie jest
skuteczne wobec osób trzecich. Wprawdzie nie istnieje żadna norma ustawowa wyłączająca możliwość "statutowego" ograniczenia
kompetencji proboszcza wobec osób trzecich, jednakże nie można z
tego faktu wnioskować o dopuszczeniu tego typu ograniczenia.
Podstawowym i niepodważalnym argumentem przemawiającym
na rzecz takiego poglądu jest nieobjęcie ograniczenia kompetencji
proboszcza obowiązkiem wpisu do jawnego dla osób trzecich rejestru oraz treść art. 35 KC13.
Natomiast G. Radecki uważa, że uprawnienie Kościoła do regulowania sposobu reprezentacji kościelnych osób prawnych powinno wynikać ze szczególnego przepisu ustawy, ponieważ płaszczyzna obrotu cywilnego przynależy do porządku doczesnego,
niemieszczącego się w zakresie kościelnej autonomii. Jak podkreśla
prawo kanoniczne nie może być utożsamiane z prawem państwowym, ponieważ państwo nie uczestniczy w jego tworzeniu i nie
może kontrolować w żaden sposób jego treści14. G. Radecki jednocześnie zaznacza, że istnieje możliwość aby prawo kanoniczne mogło wywierać bezpośrednie skutki w państwowym porządku
prawnym jedynie w przypadku, gdy państwo wyrazi na to zgodę
w formie ustawy15.
Konkludując G. Radecki stwierdza, że art. 2 ustawy wyznaniowej nie może stanowić podstawy dla uznania, iż moc wiążąca
prawa kanonicznego rozciąga się na sferę umów zawieranych
przez podmioty kościelne. Prawo to odnosiłoby się tym samym do
podmiotów świeckich, chociaż żaden przepis prawa państwowego
tego nie dopuszcza. Zwrot „zarządza własnymi prawami” może
być rozumiany jedynie jako przyznanie Kościołowi prawa do tworzenia regulacji obowiązującej w ramach jego struktur16.

Tamże, s. 135.
G. Radecki, Glosa IV CKN 88/00…, s. 58
15 Tamże s. 58
16 Tamże s. 59.
13
14
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Jak stwierdza M. Krzemiński Kościelne osoby prawne reprezentowane są przez swe organy w rozumieniu ustawy o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego, pełnomocników oraz przedstawicieli organizacyjnych17. M. Krzemiński wskazuje, że w zakresie
organizacji i sposobu funkcjonowania kościelnych osób prawnych,
art. 2 ustawy wyznaniowej oraz art. 5 Konkordatu odsyłają, wskazując jako prawo właściwe, prawo kanoniczne, które w zakresie
sposobu reprezentacji jest jedynym właściwym miernikiem dla
oceny prawnej zachowań osób pełniących zgodnie z prawem kanonicznym określone funkcje w Kościele. Przy czym przyjmuje, że
parafię czy diecezję reprezentują organy kościelnych osób prawnych wymienione w Rozdziale 2 ustawy wyznaniowej, pełnomocnicy oraz ci, którzy według prawa kanonicznego zastępują powyższe organy lub służą im pomocą, a sposób działania tych instytucji
określa prawo kanoniczne18.
Jak twierdzi M. Krzemiński w odniesieniu do osób prawnych
Kościoła katolickiego, przyjąć należy, iż ocena działań przedstawicieli, innych niż organy wymienione w rozdziale 2 ustawy, podlegać będzie w prawie polskim przepisom o przedstawicielstwie,
źródła umocowania należy poszukiwać jednak w pierwszej kolejności w przepisach regulujących kompetencje danego ciała (np.
wikariusz generalny, wikariusz parafialny), następnie zaś w piśmie
nominacyjnym oraz innych pismach, w tym w "zwykłych" pełnomocnictwach czy innych upoważnieniach oraz w końcu w statutach kościelnych osób prawnych19.
M. Krzemiński uważa, że ustawa nie sankcjonuje (nie uznaje)
nieważności czynności prawnych wynikającej z prawa kanonicznego.
Nie chodzi tu bowiem o uznanie sankcji kanonicznej w prawie polskim. Sankcję nieważności przewiduje art. 39 KC, a nie odpowiednia
norma prawa kanonicznego. To ostatnie (wobec niekompetencji państwa) określa organizację i sposób funkcjonowania kościelnych osób
prawnych. Prawo kanoniczne stwierdza jedynie, czy proboszcz działa
w granicach uprawnień (kompetencji) i w tym sensie tylko to, co jest
M. Krzemiński, Glosa IV CKN 88/00…, s. 25
Tamże s. 28.
19 Tamże s. 29

17

18
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wymagane przez prawo kanoniczne do ważności czynności prawnej
wpływa na ocenę z punktu widzenia art. 39 KC20.
Jak podaje P. Stanisz słusznie SN zarzucano błędną interpretację ustawy wyznaniowej, a w szczególności nazbyt rozszerzającą
wykładnię określenia „swoje sprawy”. Nadto P. Stanisz wskazuje,
że trafnie zwrócono uwagę na fakt, że w ustawie wyraźnie oddzielono „swoje sprawy” Kościoła od zasad stosunku Państwa do Kościoła, a zatem jeśli jakieś kwestie zostały objęte przepisami ustawy
oznacza to, że zdaniem prawodawcy, nie należą one do „swoich
spraw” Kościoła21.
2. Wyroki Sądu Najwyższego uznające ważność umowy
Nowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego22 według P. Stanisza nie zadowoliła nikogo23 ponadto należy stwierdzić, że glosy
które się ukazały były częściowo krytyczne. B. Rakoczy stwierdza,
że należy przyjąć za pozytywne odwoływanie się przez SN do
prawodawstwa Kościoła łacińskiego. Według B. Rakoczego SN
trafnie wskazał na kanon 532, który określa ogólną kompetencję
proboszcza do reprezentowania parafii, a odesłanie przez prawodawcę kościelnego do kanonu 1281-1288 Kodeksu Prawa Kanonicznego powinno skierować uwagę SN właśnie na te przepisy.
Przepisy te bowiem ograniczają proboszcza w dokonywaniu określonych czynności, a analizując zakres ograniczenia proboszcza, SN
wskazał na kan. 1281. Przepis ten odsyła do statutów, które powinny określać czynności przekraczające granice i sposób zwyczajnego
zarządzania. Jednakże SN powinien także badać, czy czynność po-

Tamże s. 30
P. Stanisz, Proboszcz jako reprezentant parafii rzymskokatolickiej w stosunkach
majątkowych, w: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, red.
K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, s. 195.
22 Zob. Wyrok SN z dnia 24 marca 2004 r., IV CK 108/03, LEX nr 145184; Wyrok SN z 2 lutego 2005 r., IV CK 480/04, LEX nr 177273; Wyrok SN z dnia 17
lutego 2005 r., IV CK 582/04, LEX nr 176007.
23 P. Stanisz, Proboszcz jako reprezentant…, s. 195 .
20
21
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legająca na zaciągnięciu pożyczki w dochodzonej pozwem wysokości nie stanowi alienacji, względnie czynności z nią zrównanej24.
Zanim więc SN ustalił, to co zawarł w tezie swojego wyroku,
powinien zbadać, czy w przedmiotowej sprawie nie doszło do dokonania czynności alienacji dóbr, względnie do dokonania czynności zrównanych z alienacją. B. Rakoczy stwierdza, że sądy nie dostrzegły, że czym innym są czynności opisywane w kan. 1281, a
związane ogólnie z zarządzaniem majątkiem, a czym innym jest
alienacja, o której mowa w kan. 1291 i 1292, czy czynności z nią
zrównane na podstawie kan. 129525.
Według B. Rakoczego z kanonu 1291 wynika, że na alienację
potrzebna jest zgoda kompetentnej władzy kościelnej. Natomiast
wymóg ten istnieje także co do czynności zrównanych z alienacją,
co wynika z kanonu 129526. Jak podaje B. Rakoczy zawarcie umowy
pożyczki nie jest alienacją w ścisłym tego słowa znaczeniu. Natomiast bez wątpienia mamy do czynienia z transakcją, na skutek
której majątek osoby prawnej może się znaleźć w gorszej sytuacji z
uwagi na to, że doszło do realnego zagrożenia uszczupleniem majątku kościelnego, a zagrożenie to istniało już z chwilą zawarcia
umowy pożyczki. Zagrożenie to wywołane jest możliwością prowadzenia egzekucji z majątku parafii i utratą własności27.
W przypadku alienacji dóbr, na które też się powoływał SN,
powstaje obowiązek uzyskania indywidualnej zgody biskupa diecezjalnego. Na czynność uznawaną za alienację zgoda ta jest wymagana zawsze i pozostaje niezależna od statutów, a nawet od zakresu czynności nadzwyczajnych ustalonych przez biskupa diecezjalnego, wobec podległych mu osób, która to kompetencja przysługuje mu wobec braku takich statutów. Trafność tezy o indywidualizacji zgody potwierdza treść kan. 1292 § 4 wskazującego na
konieczność każdorazowego zapoznania się z sytuacją majątkową.
Tego obowiązku, a jednocześnie i uprawnienia, nie mogą zastąpić
B. Rakoczy, Glosa do wyroku SN 17 lutego 2005 r., IV CK 582/04, „Gdańskie
Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa” 2009, nr 2, s. 161.
25 Tenże, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2005, IV CK 480/04,
„Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1, s. 211.
26 Tenże, Glosa IV CK 582/04…, s. 162.
27 Tamże, s. 163.
24
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reguły i zasady określane w statutach, oraz określenie nadzwyczajnych czynności przez biskupa diecezjalnego28.
Bez wątpienia należy zgodzić się z B. Rakoczym, że wykładni
przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego SN nie jest uprawniony.
Ponadto prawidłowa wykładnia wymaga wiedzy z zakresu teorii
prawa kanonicznego, teologii, znajomości doktryny, orzecznictwa
Roty Rzymskiej i Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej którą to wiedzą, siłą rzeczy, SN nie dysponuje. Nie jest dopuszczalne natomiast prezentowanie poglądu, iż inaczej należy rozumieć ten przepis w prawie polskim, a inaczej w prawie kanonicznym. Nie jest bowiem możliwa wykładnia tej samej normy prawnej, która będzie prowadziła do odmiennych wniosków w zależności od tego, o jaki system prawa chodzi29.
Podsumowując wyroki SN B. Rakoczy, wskazał że do zawarcia umowy pożyczki konieczna była zgoda biskupa diecezjalnego.
Zgoda taka była wymagana z uwagi na to, że czynność prawna
polegająca na zawarciu umowy pożyczki była czynnością zrównaną, na mocy kan. 1295, w skutkach z alienacją. W takiej sytuacji zakres działania proboszcza powinny określać statuty, a wobec ich
braku i z uwagi na charakter czynności wymagana była zgoda biskupa diecezjalnego. W konsekwencji jej brak wywołać powinien
określone skutki prawne. SN uznał, że umowa jest ważna, ale nie
dlatego, że naruszenie prawa kanonicznego, zdaniem SN, nie może
powodować nieważności czynności prawnych, ale dlatego że, w
ocenie SN, nie doszło do naruszenia prawa kanonicznego30. B. Rakoczy podobnie stanowisko zajmował w glosie do wyroku z 24
marca 2004 r.31.
Za trafne uznał G. Radecki rozstrzygnięcie SN, czyli oddalenie kasacji. Podkreśla również, że słusznie SN zrezygnował z
uznawania art. 2 ustawy wyznaniowej za podstawę stosowania
Kodeksu Prawa Kanonicznego w sprawach dotyczących reprezen-

Tenże, Glosa IV CK 480/04…, s. 212.
Tamże, s. 215.
30 Tenże, Glosa IV CK 582/04…, s. 164.
31 Tenże, Glosa do wyroku z dnia 24 marca 2004 r. (IV CK 108/03), „Rejent” 2005,
nr 11, s. 131-160.
28
29
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towania parafii w stosunkach majątkowych32. G. Radecki największe wątpliwości kieruje co do tezy wyroku z 24 marca 2004 r., która
nie daje jasnej odpowiedzi w sprawie warunków stosowania przepisów prawa kanonicznego w obrocie cywilnoprawnym33. Podobne zdanie wyraża P. Stanisz34 oraz M. Pietrzak35.
3. Uchwała Sądu Najwyższego o czynności prawnej kulejącej
Uchwała Sądu Najwyższego36 była szeroko komentowana.
Pojawiły się głosy aprobujące jak i krytyczne. W. Jabłoński stwierdził, że Towarzystwo o którym mowa w uchwale było reprezentowane przez pełnomocnika co według niego oznacza, że SN powinien szukać podstawy prawnej rozwiązującej problem w przepisach dotyczących pełnomocnictwa, a nie przepisów dotyczących
organów kościelnej osoby prawnej, a fakt ten został całkowicie zignorowany przez Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy i wreszcie SN37.
W. Jabłoński uznał, że SN dokonał zbędnej analizy wielu kanonów
Kodeksu Prawa Kanonicznego, co spowodowało że sądy powszechne i SN wydały rozstrzygnięcie na podstawie prawa obcego
zamiast prawa polskiego co naruszyło według W. Jabłońskiego
bezpieczeństwo obrotu prawnego38.
Zdaniem T. Kotuka osąd Sądu Najwyższego jest obarczony istotnym brakiem, ponieważ pominięto analizę przypadku na gruncie
norm prawa prywatnego międzynarodowego39. Według T. Kotuka w
ramach będącego przedmiotem rozpoznania stanu faktycznego należy
wyodrębnić tzw. sprawę główną (przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
G. Radecki, Glosa do wyroku z dnia 24 marca 2004 r. (IV CK 108/03), „Przegląd
Sądowy” 2006, nr 1, s. 137.
33 Tamże s. 139.
34 Zob. P. Stanisz, Proboszcz jako reprezentant… s. 195.
35 Zob. M. Pietrzak, Prawo kanoniczne w polskim systemie prawnym, „Państwo i
Prawo” 2006,z. 8, s. 16-31.
36 Zob. Uchwała SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08, LEX nr 469163.
37 W. Jabłoński, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2008 r., III
CZP 122/08, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5, s. 205-206.
38 Tamże, s. 207-208.
39 T. Kotuk, Glosa do uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08, LEX
nr 151869.
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czynności prawnej), od tzw. kwestii cząstkowej, którą w niniejszej
sprawie było wskazanie prawa właściwego dla oceny zdolności Towarzystwa Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie do czynności prawnych. Po przeprowadzonej analizie prawa
prywatnego międzynarodowego glosator uznał, że prawidłową powinna być wstępna konkluzja, uznająca za prawo właściwe do oceny
zdolności kościelnej osoby prawnej będącej zbywcą nieruchomości do
czynności prawnych jest prawo kanoniczne Kościoła Katolickiego. Jednak według niego w przepisach Kodeksu Prawa Kanonicznego nie ma
odwołania zwrotnego o którym mowa w art. 4 i 5 ustawy prawo prywatne międzynarodowe, a kanon 1290 nie reguluje rozpatrywanej tu
kwestii, ponieważ zawiera odwołanie zwrotne, ale w zakresie nieuregulowanym w prawie kanonicznym. Zawarte w tym kanonie odwołanie zwrotne jest więc bezskuteczne, gdyż odnosi się do tzw. sprawy
głównej, która na mocy bezwzględnie obowiązującej normy z art. 24
p.p.m. z 1965 r. i tak podlegała prawu polskiemu40.
Jak konkluduje T. Kotuk zastosowanie w rozpatrywanej przez
Sąd Najwyższy sprawie powinny znaleźć przepisy prawa kanonicznego, regulujące zdolność danej kościelnej osoby prawnej do
czynności prawnych, chyba że ich zastosowanie nie chroniłoby dobrej wiary kontrahenta. Wówczas – na mocy stosowanego per analogiam art. 10 p.p.m. z 1965 r. – powinno znaleźć zastosowanie
prawo polskie, przewidujące jako zasadę pełną zdolność osób
prawnych do czynności prawnych. W obu tych wariantach przepis
art. 63 KC w ogóle nie mógł mieć zastosowania41.
Według A. Pawluka Istnieje możliwość uzupełnienia norm
prawa polskiego o normy "zewnętrzne", pochodzące ze źródeł
prawa kanonicznego, a warunkami takiego uzupełnienia są po
pierwsze dopuszczenie przez przepis prawa polskiego, a po drugie
zgodność takiego dopuszczenia z konstytucyjną zasadą współdziałania42. A. Pawluk twierdzi, że kwestię osobowości prawnej jednostki kościelnej, organ stosujący prawo będzie musiał odnieść się
Tamże.
Tamże.
42 A. Pawluk, Glosa do uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08, „Rejent” 2010, nr 7, s. 141.
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także do przepisów prawa kanonicznego, choćby po to, by stwierdzić prawidłowość przyznania danemu podmiotowi kościelnej
osobowości prawnej43. Glosator uważa, że przepisy prawa kanonicznego mają charakter przepisów statutowych, zarówno w wypadku instytucji, których osobowość prawna została uznana przez
państwo, jak też w wypadku podmiotów kościelnych, którym dopiero państwo polskie przyznało taki przymiot44. Popiera swoją
tezę w oparciu o art. 4 konkordatu, który według niego stanowi
wystarczającą podstawę do uznania przepisów prawa kanonicznego za statut kościelnej osoby prawnej45. Poza tym A. Pawluk uważa, że przepisy prawa kanonicznego mogą zostać uznane za statut,
o którym mowa w art. 35 i art. 38 KC46.
Jak podkreśla M. Plisiecki prawo kanoniczne nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa w polskim porządku
prawnym, gdyż nie jest wymienione wśród źródeł prawa wskazanych w art. 87 Konstytucji, natomiast przepis art. 2 wyznaniowej
służy zapewnieniu autonomii Kościoła jedynie w obrębie jego własnych spraw, a autonomia ta nie dotyczy uczestniczenia w obrocie
cywilnoprawnym47. M. Plisiecki wskazuje, że odwołanie do prawa
kanonicznego przy tworzeniu (i znoszeniu) kościelnych osób
prawnych nie może być rozszerzone na regulacje dotyczące ustroju
i działania tych osób prawnych, w tym na określanie kompetencji
ich organów w prawie państwowym. W przypadku, gdy ustrój takiej osoby prawnej nie jest określony w przepisie szczególnym
ustawy z o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, a przepisami regulującymi te zagadnienia nie są
ani wykluczone postanowienia prawa o stowarzyszeniach, ani
prawo kanoniczne, lecz ogólne zasady działania i reprezentacji
osób prawnych48.

Tamże,s. 143.
Tamże, s. 145
45 Tamże, s. 150.
46 Tamże s. 153.
47 M. Plisiecki, Glosa do uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08,
„Rejent” 2010, nr 7, s. 157.
48 Tamże, s. 159.
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Z kolei P. Machnikowski i J. Kuźmicka-Sulikowska oraz A.
Januchowski uznali, że odesłania zawarte w umowie międzynarodowej jaką jest konkordat, nie dotyczy zasad reprezentacji kościelnych osób prawnych, dlatego w sprawie powinna znaleźć zastosowanie obowiązująca w polskim prawie cywilnym zasada domniemania nieograniczonego zakresu zdolności osób prawnych do
czynności prawnych. Co w rezultacie prowadzi do stwierdzenia, że
w omawianej uchwale SN powinien uznać umowę za skuteczną i
niewadliwą49.
Według M. Pietraszewski w przypadku przekroczenia granic
umocowania przez daną kościelną osobę prawną, a przez to dokonania wadliwej czynności prawnej, ewentualne roszczenia będą
mogły być kierowane wyłącznie do tej osoby50. Glosator głosi pogląd, że nie podlegają regulacji art. 63 KC sytuacje, gdy dla uzyskania skuteczności czynność prawna wymaga zgody organu osoby
prawnej, która czynności dokonuje51. M. Pietraszewski podkreśla,
że twierdzenie, że art. 63 KC nie ma zastosowania w każdym przypadku, gdy wymóg zgody osoby trzeciej na dokonanie czynności
prawnej ma inne źródło niż przepis ustawy, jest zbyt kategoryczne.
Należy bowiem rozróżnić w tym zakresie dwie sytuacje. Pierwsza
to taka, gdy strony same ustalą, że warunkiem skuteczności czynności prawnej jest zgoda osoby trzeciej. Wówczas nie można mieć
wątpliwości, że do oceny konieczności uzyskania zgody lub jej braku należy sięgnąć do art. 89 KC. Natomiast niekiedy ma miejsce
sytuacja druga, kiedy wprawdzie wymóg zgody nie wynika wprost
z ustawy, jednak ta upoważnia strony do sformułowania takiego
wymagania52.
Jak stwierdza B. Rakoczy SN słusznie ustalił, iż zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie przeniesienia prawa własności
A. Januchowski, Glosa do uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP
122/08, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010,nr 2, s. 18; P. Machnikowski, J. Kuźmicka-Sulikowska, Glosa do uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08,
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010,nr 2, s. 18.
50 M. Pietraszewski, Glosa do uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP
122/08, „Rejent” 2010, nr 3, s. 221.
51 Tamże, s. 223.
52 Tamże, s. 227.
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nieruchomości musi wyrazić biskup diecezjalny, wskazuje również
racje w ustaleniu, że jest organem zewnętrznym i znajduje się poza
strukturą organizacyjną Towarzystwa, ale jednocześnie jest organem
nadrzędnym53. Zdaniem B. Rakoczego SN w uchwale podsumował
toczącą się w piśmiennictwie i judykaturze dyskusje oraz wskazał na
dalszy rozwój relacji prawo kanoniczne – prawo polskie54.
Należy stwierdzić, że prawo kanonicznie odnośnie do umowy
pożyczki i kredytu zgodnie z kanonem 1290 kanonizuje przepisy
prawa cywilnego z tym zastrzeżeniem, że nie mogą sprzeciwiać się
prawu Bożemu lub co innego zastrzega prawo kanoniczne55.
Zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego w celu ważnego zawarcia wyżej wskazanych umów należy uzyskać pisemną
zgodę kompetentnej władzy, ponieważ umowę pożyczki i kredytu
należy uznać za akt nadzwyczajnego zarządzania i stosować do
niej przepisy związane dotyczące alienacji sensu largo56. Należy
uznać za słuszne rozstrzygnięcie dotyczące zawierania umów pożyczki i kredytu bez wymaganej zgody kompetentnej władzy jest
uznanie takiej czynności prawnej w prawie świeckim za czynność
prawną kulejącą – negotium claudicans -wyrażoną w art. 63 KC57.
Zdaniem autora w przedmiotowych sprawach należy zacząć od
stwierdzenia, że ustawodawca kościelny w Kodeksie Prawa Kanonicznego w kanonie 1279 ustanawia, iż zarząd dóbr kościelnych należy do tego, kto bezpośrednio kieruje osobą, do której dobra należą,
chyba że co innego postanawiają prawo partykularne, statuty lub
prawny zwyczaj, przy zachowaniu prawa ordynariusza do interwe-

B. Rakoczy, Glosa do uchwały SN z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08,
„Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 100.
54 Tamże, s. 101.
55 Kan. 1290 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus,
AAS 75 (1983) II pars 1-317; Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 (dalej. KPK).
56 Zob. L. Świto, Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w
Polsce, Olsztyn 2010, s. 90-91.
57 Odnośnie zawierania umowy dzierżawy wypowiadał się P. Kaleta, tę
umowę należy traktować analogicznie do umowy pożyczki i kredytu. Zob. P.
Kaleta, Zasady zawierania umowy dzierżawy w Kodeksie prawa kanonicznego z
1983 roku, „Annales Canonici” 2013, nr 9, s. 119-136.
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niowania w wypadku zaniedbań zarządcy58. Należy wskazać za P.
Kaletą, że akt nadzwyczajnego zarządzania to czynności, które
wpływają lub mogą wpływać w sposób istotny na majątek kościelnej
osoby prawnej, zarówno na stabilność tego majątku, jego naturę jak i
strukturę materialną lub prawną albo w samą zdolność wykonywania
zadań59. Zdaniem S. Dubiela akty nadzwyczajnego zarządzania wykazują podobieństwo natury prawnej do alienacji60. Zatem jak wskazuje L. Świto do alienacji w znaczeniu szerokim należy zaliczyć takie
czynności prawne jak ustanowienie dzierżawy, najmu, zastawu, hipoteki, służebności gruntowej i osobistej, użytkowania, udzielenia poręczenia, użyczenia, pożyczki i kredyty61. Prawodawca kościelny w kanonie 1281 § 1 stanowi, że przy zachowaniu przepisów statutów, zarządcy nieważnie wykonują czynności, które przekraczają granice i
sposób zwyczajnego zarządzania, jeśli nie uzyskali wcześniej pisemnego upoważnienia od ordynariusza. Istotny wydaje się również kanon 1295 stanowiący, że wymogi według kanonów 1291-1294 mają
być zachowane nie tylko przy alienacji, ale również przy podejmowaniu jakiejkolwiek transakcji, na skutek której majątek osoby prawnej
może się znaleźć w gorszej sytuacji. Zatem bez wątpienia kanon 1295
odnosi się do umowy pożyczki i kredytu. Dlatego należy uznać, że
wspomniane umowy zawarte bez pisemnej zgody ordynariusza czynią je nieważnymi w świetle norm prawa kanonicznego. Wydaję się
słusznym rozwiązaniem zastosowanie art. 63 KC, który reguluje zagadnienie dotyczące zgody osoby trzeciej przy dokonywaniu czynności prawnych. Może być to odpowiednie połączenie kanonicznego i
państwowego porządku prawnego.
Wnioski
Kościelne osoby prawne uczestniczą w obrocie cywilnoprawnym. Zarządcy majątku kościelnego, dokonują czynności cywilnoKan. 1279 KPK.
P. Kaleta, Zadania zarządcy majątku kościelnego w kodeksie prawa kanonicznego z
1983 roku i polskich synodach diecezjalnych, Lublin 2012, s. 59.
60 S. Dubiel, Uprawnienia majątkowe Kościoła Katolickiego w Polsce w świetle kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych,
Lublin 2007,s. 55.
61 L. Świto, Alienacja majątku kościelnego…, s. 90-91.
58
59

443

prawnych w postaci zaciągania pożyczek i kredytów, niezgodnie z
prawem kanonicznym, bez wymaganej zgody ordynariusza. Konkretne przypadki zawierania takich umów trafiły pod osąd Sądu
Najwyższego. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach nie wypowiadał się jednolicie w kwestii braku upoważnienia od ordynariusza na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki przez zarządzę majątku kościelnego.
W pierwszym z omawianych wyroków linię orzeczniczą Sąd
Najwyższy oparł na art. 38 KC wskazując, że kodeks prawa kanonicznego jest statutem na podstawie którego osoba prawna działa
przez swoje organy. SN przyjął, że art. 2 ustawy wyznaniowej pozwala na posługiwanie się przez Kościół katolicki swoim prawem
wewnętrznym. Według SN, na mocy tego artykułu prawo polskie
ma respektować postanowienia ustawodawcy kościelnego. Wyrok
ten spotkał się zarówno z krytycznymi jak i aprobującymi głosami
glosatorów.
W kolejnym orzeczeniu SN powołał się na art. 35 i 38 KC odchodząc od poglądu wyrażonego w poprzednim wyroku. SN
uznał, że poprzednio została zastosowana zbyt szeroka wykładnia
określenia „swoje sprawy”. SN uznał za ważnie zawarte umowy
pożyczki i kredytu, ponieważ w chwili zawarcia spornej umowy
pożyczki nie istniał statut lub akt biskupa diecezjalnego, w których
byłyby określone czynności przekraczające granice i sposób zwyczajnego zarządzania. SN ustalił tym samym, że w tej sprawie nie
było podstaw do uznania tej umowy za nieważną w świetle art. 39
KC. Wyrok ten został negatywnie oceniony przez przedstawicieli
doktryny. Każdy z glosatorów przedstawiał krytyczne uwagi dotyczące niniejszego orzeczenia.
W uchwale SN uznał, że sprzedaży nieruchomości przez kościelną osobę prawną osobie świeckiej, bez wymaganego w prawie
kanonicznym zezwolenia właściwej władzy kościelnej, stanowi
czynność prawną niezupełną (negotium claudicans). W razie potwierdzenia staje się niewadliwą i w pełni skuteczną, a w razie odmowy potwierdzenia bezwzględnie nieważną. Takiego rozstrzygnięcie SN wydaję się najbardziej trafne spośród wszystkich dotychczas zaprezentowanych. Przyjęcie poglądu, iż czynność prawna dokonana przez zarządcę majątku kościelnego bez zgody ordy444

nariusza, jest czynnością prawną niezupełną, pozwala na uchronienie kościelnej osoby prawnej przed skutkami niewłaściwego
zarządu. Ordynariusz w takiej sytuacji mógłby zapobiegać czynnościom prawnym podejmowanym nieroztropnie poprzez zarządcę
majątku odmawiając jej potwierdzenia. Wydaje się, że słusznym
byłoby wprowadzenie konkretnej normy do ustawy o stosunku
Państwa do Kościoła dotyczącej bezpośredniego stosowania Kodeksu Prawa Kanonicznego w sprawach majątkowych.
Streszczenie
Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jaki
wpływ ma prawo kanoniczne na polski porządek prawny. Odpowiedź została udzielona na podstawie wskazania linii orzeczniczej
Sądu Najwyższego oraz dyskusji doktryny przedstawionej w glosach do orzeczeń Sądu Najwyższego. W zakończeniu autor zaproponował też swoje rozwiązanie problemu.
Słowa kluczowe: pożyczka, kredyt, ordynariusz, alienacja
Summary
This article is an attempt to answer the question about how
the canon law affect at the Polish legal system. The answer was
given on the basis of the indications in case-law of the Supreme
Court, and a discussion of the doctrine set forth in the voting for
the decisions of the Supreme Court. In conclusion, the author also
proposed his solution to the problem.
Key-words: loan, credit, ordinary, alienation
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Tomasz Wiliński

Immunitet adwokacki a odpowiedzialność za naruszenie
dóbr osobistych
„Adwokat winien być rzecznikiem prawa i słuszności. Winien poświęcić się obowiązkom swym z całą gorliwością i sumiennością, mając
na, względzie dobro publiczne, okazywać. poszanowanie i posłuch dla
sądów, urzędów i organów Palestry, przestrzegać zasad koleżeństwa,
strzec nawet w życiu prywatnem powagi swego stanu i zachowywać sęi
zgodnie z wymaganiami honoru i przyzwoitości.”
Art. 4 Dekretu w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego z 24.12.1918 roku. (Dziennik Praw Poz. 75)

Wstęp
Historia polskiej adwokatury i historia Państwa Polskiego są
ze sobą ściśle związane niemal od początków istnienia Narodu Polskiego. Już w 1016 roku król Bolesław Chrobry powołał obrońców
z urzędu występujących przed królewskimi sądami, a opłacanych z
królewskiego skarbca. Ich zadaniem było zapewnienie pomocy małoletnim sierotom, wdowom i ludziom ubogim1.
Do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku
adwokatura nie dysponowała jednak samorządem zapewniającym
jej ochronę przed wpływem władzy państwowej. Józef Piłsudzki
jako Naczelnik Państwa 24 grudnia 1918 roku wydał dekret w
przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego,
który w art. 8 statuował zasady tajemnicy adwokackiej a w art. 9
określał zasady immunitetu adwokackiego zapewniającego adwokatom wolność słowa i pisma.
Warto podkreślić, że ówcześnie był to najnowocześniejszy
tekst w Europie stwarzając podwaliny do wykonywania zawodu
przez adwokatów.

Z. Krzemiński, Etyka adwokacka, Teksty, Orzecznictwo, Komentarz, Oficyna a
Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, 3 wydanie, str. 13
1
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Wolność słowa, uznawana za jedną z istotnych gwarancji nieskrępowanego wykonywania zawodu i realizacji zadań adwokatury, była proklamowana w kolejnych aktach prawnych, poczynając
od dekretu w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa
Polskiego z dnia 24 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. P. P. Nr 22, poz. 75),
przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. - Prawo o ustroju adwokatury (Dz.U. Nr 86, poz.
733) i ustawę z dnia 4 maja 1938 r. - Prawo o ustroju adwokatury
(Dz.U. Nr 33, poz. 289), a następnie ustawę z dnia 27 czerwca 1950
r. o ustroju adwokatury (jedn. tekst: Dz.U. 1957 r. Nr 13, poz. 74),
po obowiązującą ustawę z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (jedn. tekst: Dz.U. 2002 r. Nr 123, poz. 1058). Z wyjątkiem
pierwszego, wszystkie wymienione akty określały granice korzystania z wolności słowa przyznanej adwokatowi, formułując je jako
granice ,,obowiązujących przepisów i rzeczowej potrzeby",
,,zakreślone zadaniami adwokatury, przepisami prawnymi i rzeczową potrzebą" lub ,,określone przez zadania adwokatury i przepisy prawa". Udzielona adwokatom gwarancja wolności słowa
przy wykonywaniu zawodu pozostawała w związku z tzw. immunitetem adwokackim. Rozumienie pojęcia wolności słowa gwarantowanej adwokatowi przy wykonywaniu zawodu, a zwłaszcza
granic tej wolności, stanowiło przedmiot wielu wypowiedzi w piśmiennictwie prawniczym oraz rozważań organów samorządu
adwokackiego podejmowanych przy wydawaniu uchwał lub formułowanych w uzasadnieniach orzeczeń dyscyplinarnych, a także
było przedmiotem orzecznictwa sądowego (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 3 maja 1968 r., II CR 163/68, "Biuletyn SN" 1968, nr 1112, poz. 207, z dnia 19 lipca 1978 r., I CR 254/78, OSNCP 1979, nr 6,
poz. 121, z dnia 19 października 1989 r., II CR 419/89, OSP 1990, nr
11-12, poz. 377, z dnia 4 maja 1990 r., I CR 216/90, "Przegląd Sądowy" 1992, nr 1, s. 53 lub wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z
dnia 1 lipca 1997 r., I ACa 328/97, "Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń
Sądu Apelacyjnego w Krakowie", Kraków 1999, s. 263)2.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r., IV CSK 2/06, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2007/2/30
2
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1. Immunitet adwokacki
Immunitet jest instytucją prawną, polegającą na wyłączeniu
określonej osoby od stosowania wobec niej wybranych przepisów
prawnych.
Ustawodawca chroni adwokatów przed odpowiedzialnością,
wyłącznie karną, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia założonego
celu, tj. ochrony interesu strony reprezentowanej przez adwokata i
zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania. Wyłączenie ścigania w odniesieniu do zachowań adwokatów stanowiących zniewagę
lub zniesławienie – oznacza wyłączenie drogi sądowej co do czynów
o stosunkowo niewielkim ładunku społecznej szkodliwości. Na minimalny zakres ograniczenia prawa do sądu wskazują też dalsze
przesłanki stosowania immunitetu z art. 8 ustawy, a mianowicie wymaganie, by nadużycie wolności słowa nastąpiło „przy wykonywaniu zawodu” (ust. 1), i wskazanie kręgu osób, których nadużycie może dotyczyć. Są to: strona, pełnomocnik lub obrońca, kurator, świadek, biegły lub tłumacz. Ustawa nie czyni więc adwokata bezkarnym,
lecz chroni przed skutkami naruszenia związanego wyłącznie ze ściśle określoną sytuacją, a mianowicie toczącym się procesem, i dotyczące ściśle określonego kręgu osób, a mianowicie – osób uczestniczących w procesie, jego aktorów. Ustawodawca dopuszcza, że w ferworze walki słownej może dojść do użycia argumentów naruszających
godność jej uczestników. Sąd Najwyższy, a za nim doktryna, podkreśla, że zakres immunitetu nie może być rozszerzany. Nadużycie wolności słowa wobec innych osób jest karalne (tak uchwała SN z 24 lutego 1998 r., sygn. akt I KZP 36/97, OSNKW nr 3-4/1998, poz. 12). O
bezkarności adwokata nie można mówić również dlatego, że za czyny
popełnione w wyżej opisanych okolicznościach odpowiada on dyscyplinarnie. Nie ma żadnych podstaw, by deprecjonować wagę odpowiedzialności przewidzianej w art. 80 ustawy. Zgodnie z tym przepisem adwokat i aplikant adwokacki podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej w razie postępowania sprzecznego z prawem, z zasadami
etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie obowiązków zawodowych. Katalog kar dyscyplinarnych, zawarty w kolejnym przepisie
(art. 81 ustawy), zawiera: upomnienie, naganę, karę pieniężną, zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od 3 miesięcy do 5 lat
oraz wydalenie z adwokatury. Karom tym towarzyszą dodatkowe
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dolegliwości, polegające głównie na ograniczeniu praw korporacyjnych. Dolegliwość przewidzianych ustawą kar dyscyplinarnych,
przede wszystkim dwóch ostatnich (zawieszenie, wydalenie), jest
znaczna, zwłaszcza jeśli zważyć na pozycję społeczną adwokatów i
prestiż związany z wykonywaniem tego zawodu3.
Zwolnienie adwokatów z odpowiedzialności karnej za naruszenie wolności słowa, nawet w sytuacji bezpośrednich i ostrych
wypowiedzi, służy ochronie interesu publicznego, w szczególności
ochrony interesów stron we wszystkich rodzajach postępowań sądowych. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że immunitet nie pozwala na nadużywanie wolności słowa, a za takie nadużycie adwokat odpowiada dyscyplinarnie i cywilnoprawnie. W przypadku
naruszenia czci i dobrego imienia w związku z wykonywaniem
zawodu adwokata zniesławiony może wystąpić do sądu niezależnie od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Zgodnie z
orzecznictwem Sądu Najwyższego adwokat nie będzie jednak odpowiadał za naruszenie dóbr osobistych jeśli „jego wypowiedź była
uzasadniona rzeczową potrzebą wynikającą z obrony interesu reprezentowanej strony4.
2. Świadczenie pomocy prawnej przez adwokata
Ustawa prawo o adwokaturze5 określa zadania adwokatury i
zawodu adwokata. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa6, a adwokat w
wykonywaniu swoich obowiązków zawodowym podlega tylko
ustawom7. Zawód adwokata natomiast polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych,
sporządzaniu opinii prawnych, opracowaniu projektów aktów
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2005 r. Sygn. akt SK 22/05
Wyrok z 20 kwietnia 2006 r., sygn. IV CSK 2/06
5 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
615, 1064, 1224, 1255, 1311.
6 Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 615, 1064, 1224, 1255, 1311
7 Art. 1 ust 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 615, 1064, 1224, 1255, 1311
3

4
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prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami8. Adwokat
świadcząc pomoc prawną ma obowiązek działać w interesie strony,
którą reprezentuje, współpracy z klientem i bronić tego interesu w
sposób pozwalający na osiągnięcie celu pożądanego przez klienta.
To właśnie ta zasada stanowi podstawę oceny postępowania adwokata w ramach reprezentowania klienta. Rzeczowa potrzeba w
ramach podejmowanej obrony uzasadnia określone wypowiedzi
adwokata z uwagi na charakter sprawy. Ocena wskazanej rzeczowości musi być przeprowadzana właśnie z uwagi na rodzaj prowadzonej sprawy, albowiem w jednym przypadku wypowiedź
dotycząca cech charakteru strony w procesie może być zbędna, a w
innym wręcz znacząca i pożądana. W związku z tym negatywne
osądy przeciwnika procesowego mogą być uznane za dopuszczalne i potrzebne z uwagi na ochronę interesu klienta.
Nie mniej jednak wypowiedzi adwokata nie mogą być drastyczne, a powinny je cechować oględność i umiar oraz oparcie w
materiale dowodowym. Adwokat ponosi odpowiedzialność za
przekroczenie granic wolności słowa nawet jeżeli wynikała z wydanej dyspozycji klienta. To właśnie wskazane powyżej czynniki
decydują o ocenie wypowiedzi adwokata.
Zachowanie pełnomocnika z urzędu, który nie spotkał się
osobiście z klientem, nie złożył w sprawie żadnych pism procesowych, a także wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie
narusza dóbr osobistych9.
3. Stanowisko doktryny i judykatury
„Art. 8 Pr. Adw., zastępujący dawny art. 69 ustawy z dnia 19
grudnia 1963 r. o ustroju adwokatury, wprowadza do systemu
prawa polskiego immunitet adwokacki. Model immunitetu, co do
istoty, nie uległ zmianie od czasu dekretu Naczelnika Państwa z
dnia 8 lutego 1919 r. Ma on wąski zakres. Jest ograniczony rodzajowo (dotyczy jedynie adwokatów), przedmiotowo (obejmuje
8 Art. 4 ust 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 615, 1064, 1224, 1255, 1311
9 W. Bergier, Jakub Jacyna, Etyka zawodu adwokata, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2016, 2.wydanie, str. 148
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swym zakresem przestępstwa z art. 212 k.k. i 216 k.k.) oraz podmiotowo (odnosi się do naruszenia dóbr osobistych osób enumeratywnie wskazanych w przepisie).W doktrynie prawa istnieją rozbieżności co do charakteru tego immunitetu. Orzecznictwo SN
okresu międzywojennego przyjęło w tej materii zasadę, że w razie
nadużycia przez adwokata wolności słowa i pisma adwokat nie
popełnia przestępstwa, gdyż czyn ten pozbawiony jest charakteru
przestępstwa karnego, bądź też brak jest w nim istoty czynu karygodnego, czy wreszcie następuje wyłączenie spod działania ustawy
karnej. Powyższe orzeczenia stoją zatem na stanowisku, iż w przypadku przekroczenia przez adwokata granic immunitetu brak jest
w ogóle przestępstwa.
W literaturze przedmiotu przeważa pogląd opowiadający się
za materialnym charakterem immunitetu adwokackiego. Immunitet ten uchyla bowiem jedynie karalność, a nie przestępność czynów dokonanych przez adwokata w warunkach wskazanych w art.
8 Pr. Adw., które przy braku tego przepisu podlegałyby karze. W
konsekwencji tego, że immunitet adwokacki nie znosi przestępności czynu, należy wyraźnie podkreślić, że dopuszczenie się przez
adwokata zniewagi w granicach określonych w art. 8 Pr. Adw. nie
ma wpływu na odpowiedzialność karną pomocnika czy też podżegacza do tego przestępstwa. Podobnie nie będzie wyłączona odpowiedzialność sprawców tzw. przestępstw zależnych. Odosobniony pogląd wyraża jedynie Alfred Kaftal, wskazując, że prawu
polskiemu nie jest znana instytucja całkowitego osobistego immunitetu materialnego, w konsekwencji czego immunitet adwokacki
jest immunitetem formalnym. Autor ów podkreśla, że nic nie
wskazuje, aby adwokat wskutek nadużycia wolności słowa nie dopuszczał się w ogóle przestępstwa zniewagi strony, jej pełnomocnika, obrońcy, świadka, biegłego lub tłumacza, a jedynie charakter
wykonywanego przez adwokata zawodu powoduje wyłączenie
drogi sądowej dla dochodzenia jego odpowiedzialności. W dalszej
kolejności należy wskazać na częściowy zakres immunitetu, bowiem uchyla on karalność jedynie czynów wchodzących w zakres
wolności słowa i pisma w granicach objętych wykonywaniem zawodu adwokackiego. W konsekwencji powyższego, wszelkie inne
ewentualne czyny przestępne, jakich dopuści się adwokat przy
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wykonywaniu swego zawodu (np. utrudnianie postępowania karnego) lub też niepozostające w związku z zawodem adwokata,
podlegają ściganiu karnemu na zasadach ogólnych. Jednocześnie
immunitet ten ma charakter bezwzględny, stwarzając w konsekwencji nieusuwalną przeszkodę dochodzenia odpowiedzialności
karnej oraz trwały, chroni bowiem adwokata także po zaprzestaniu
wykonywania przez niego zawodu.
Słusznie wskazuje się w piśmiennictwie i judykaturze SN, że
przepisy regulujące instytucję immunitetu adwokackiego, wprowadzające odstępstwo od zasady legalizmu, nie powinny być interpretowane rozszerzająco (exceptiones non sunt ertendendae). W
odniesieniu do zasad wykładni przepisów immunitetowych na
aprobatę zasługuje stanowisko L. Schaffa, zgodnie z którym za
prawidłową metodę należy uznać wykładnię stwierdzającą (literalną). Wykładnia ścieśniająca mogłaby bowiem kolidować z istotą
uregulowań statuujących wolność słowa i pisma przy wykonywaniu zawodu adwokata, prowadząc w konsekwencji do nadmiernego ograniczenia jego niezależności. W literaturze przedmiotu powszechnie prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym wprowadzenie immunitetu adwokackiego jest warunkiem sine qua non
prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Marian Cieślak
jako społeczne racje uzasadniające immunitet wskazuje szczególną
- wyrastającą z zasady kontradyktoryjności, prawdy materialnej
oraz prawa do rzetelnego procesu - atmosferę postępowania sądowego. Specyfika sali sądowej wymaga większej tolerancji w zakresie swobody wypowiedzi. Pełnienie przez adwokata funkcji w procesie, w którym, broniąc interesów strony, musi odpierać ataki
swych przeciwników procesowych, a często i sam inicjować atak,
byłoby niemożliwe albo bardzo utrudnione, gdyby prawo nie
przewidywało szczególnych gwarancji chroniących go przed odpowiedzialnością za jego wystąpienia, którymi łatwo może naruszyć prawnie chronione dobro i interesy przeciwnika. Immunitet
adwokacki stanowi tę gwarancję, stwarzając warunki do należytego wykonywania obowiązków przez adwokatów.
Podobne stanowisko zajął Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie w wyroku z dnia 15 stycznia 1935 r., nadając
wolności słowa adwokata rangę najistotniejszego prawa niezależ454

nej adwokatury oraz wskazując, iż jest ona ową źrenicą wolności,
bez której nie sposób spełniać obowiązki adwokata i zawód adwokacki traci rację bytu. SN słusznie przyjął, iż dla rozważenia analizowanego zagadnienia istotne znaczenie ma umiejscowienie pojęcia rzeczowej potrzeby obrony klienta w kontekście szeroko pojmowanych zadań adwokatury, polegających na udzielaniu (świadczeniu) pomocy prawnej (art. 1 i 4 ust. 1 Pr. Adw.). Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na
udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed
sądami i urzędami.
W świetle podstawowych zasad wykonywania zawodu adwokata, wynikających z przepisów prawa krajowego, jak również
reguł deontologicznych Międzynarodowej Unii Adwokatów oraz
przepisów regulujących rolę adwokatur i stowarzyszeń prawniczych, przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w roku 1990, adwokat odgrywa zasadniczą rolę w obronie
praw jednostek w sądach, gwarantując poszanowanie ich absolutnego prawa do efektywnego zewnętrznego doradztwa oraz obronę
bez uprzedzeń czy dyskryminacji, przy zachowaniu całkowitej niezależności i swobody. W literaturze podkreślana jest także teza, że
adwokat jest współuczestnikiem wymiaru sprawiedliwości i przez
obronę interesów swego klienta, prowadzoną w granicach prawa,
przyczynia się do prawidłowego wymiaru sprawiedliwości. Obowiązek działania w interesie strony, którą adwokat reprezentuje,
implikuje konieczność podjęcia przez adwokata wszelkich środków
obrony adekwatnych do charakteru i okoliczności danej sprawy.
Słusznie zatem wskazuje SN w uzasadnieniu komentowanego
orzeczenia, iż działanie adwokata w pierwszym rzędzie powinno
być ukierunkowane na osiągnięcie założonego celu, jakim jest realizacja interesów klienta, tak aby nie narazić się na zarzut obrony
pozornej.
Podobną tezę sformułował SN w orzeczeniu z dnia 30 października 1936 r, podkreślając, że adwokat ma prawo i obowiązek
podnieść bez ogródek i osłony wszystko, co przedmiotowo służy
do obrony klienta. Tak zakreślona zasada doznaje oczywiście pewnych ograniczeń, jak choćby obwarowania warunkami co do formy
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i treści wypowiedzi. Powaga zawodu adwokackiego nakłada na
adwokata obowiązek powściągliwości i umiaru w swoich wypowiedziach i zachowaniu oraz konieczność pełnego panowania nad
sobą, w konsekwencji czego adwokatowi w żadnym wypadku nie
wolno przekraczać form i granic przepisanych przez prawo, zwyczaj, etykę i koleżeństwo. W świetle powyższych rozważań za aktualny należy uznać pogląd Wyższej Komisji Dyscyplinarnej, wyrażony w orzeczeniu z dnia 21 września 1968 r., wskazujący, iż
przeprowadzona w przemówieniu obrończym krytyka materiału
dowodowego sprawy niemieszcząca się w granicach rzeczowej potrzeby, bez zachowania umiaru oraz zawierająca w sobie elementy
zniesławiające świadków jest sprzeczna z zadaniami adwokatury,
stanowi poważne naruszenie wolności słowa i pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną.
Do przekroczenia granic immunitetu dochodzi zatem, gdy
adwokat dopuszcza się działania, polegającego na celowym zniesławieniu lub ośmieszeniu przeciwnika procesowego, niewiążącego się z potrzebami obrony. Należy wyraźnie podkreślić, że zachowanie adwokata, aby skutkowało uchyleniem immunitetu, musi nastąpić świadomie, celowo i być nacechowane złym zamiarem,
gdyż jedynie wówczas wykazać będzie można, że adwokat nie
przestrzegał w sposób zamierzony ustawowych granic immunitetu. Na aprobatę zasługuje również wyrażony w doktrynie pogląd,
zgodnie z którym nie są społecznie szkodliwe i nie wyczerpują
znamion czynu inkryminowanego w art. 212 k.k. oświadczenia
adwokata na rozprawie, wynikające z jego uprawnień i zmierzające
do obrony klienta, gdy przedmiotowo zdolne są służyć tej obronie,
a podmiotowo są podyktowane wolą wystąpienia jedynie i wyłącznie w obronie prawa. Należy zgodzić się z zapatrywaniem SN,
iż art. 8 Prawa o adwokaturze nie stanowi samoistnej podstawy
dochodzenia roszczeń o ochronę dóbr osobistych naruszonych w
wyniku nadużycia przez adwokata wolności słowa zagwarantowanej immunitetem. Podstawę tę w istocie stanowi art. 24 k.c.
określający przesłanki ochrony oraz roszczenia przysługujące w
razie naruszenia dobra osobistego. Z art. 24 k.c. jednoznacznie wynika, iż ochrona dóbr osobistych przysługuje jedynie przed działaniem bezprawnym. Wobec powyższych konstatacji rozważania SN
456

koncentrują się wokół kwalifikacji zachowania adwokata, który
naruszył przy wykonywaniu zawodu cudze dobro osobiste, jako
zachowania bezprawnego bądź też zgodnego z prawem (mieszczącego się w granicach wyznaczonych przez normę prawną). Należy
wskazać, iż bezprawność czynu, stanowiąca jego kwalifikację
przedmiotową, oceniana jest na podstawie konfrontacji zewnętrznego zachowania się człowieka z szeroko rozumianym porządkiem
prawnym, obejmującym swoim zakresem nie tylko zakazy i nakazy
wyrażone w przepisach prawnych, lecz również zasady współżycia
społecznego.
Przy ocenie bezprawności zachowania konieczne jest nadto
ustalenie, czy nie zachodzą w konkretnym przypadku szczególne
okoliczności uchylające zasadność takiej kwalifikacji czynu. SN
słusznie podzielił stanowisko sądu apelacyjnego, zgodnie z którym
w przedmiotowej sprawie rzeczywiście doszło do naruszenia dobra osobistego powoda (sąd określił je jako "dobre imię"), dalszy
spór zogniskował się zatem na przesłance bezprawności naruszenia, które warunkowałoby odpowiedzialność pozwanej. SN w komentowanym orzeczeniu słusznie przypisał art. 8 Prawa o adwokaturze rolę wyznacznika tak rozumianej bezprawności. Przechodząc
do oceny, czy konkretna wypowiedź adwokata mieści się w granicach zakreślonych przez zadania adwokatury oraz rzeczową potrzebę obrony interesu klienta, wskazać należy, iż decydujące znaczenie w tej materii mają dwie przesłanki - charakter danej sprawy
oraz jej konkretne okoliczności. SN, podzielając dotychczasową
linię orzeczniczą SN oraz Wyższej Komisji Dyscyplinarnej, słusznie
przyjął, iż charakter sprawy w znacznej mierze determinuje celowość oraz potrzebę danej wypowiedzi. Za dopuszczalne uznać należy bowiem przywołanie negatywnego osądu osoby będącej przeciwnikiem w sporze poprzez odwołanie się do jej cech charakterologicznych w sytuacji, gdy jest to podyktowane potrzebą obrony
interesu strony reprezentowanej przez adwokata, a nie ma na celu
jedynie głoszenia zarzutów poniżających godność strony przeciwnej, niesprawdzonych i niestojących w żadnym związku z zagadnieniem podlegającym decyzji sądu. Odniesienie się w wypowiedzi
adwokata do właściwości osobistych przeciwnika procesowego,
niedopuszczalne zazwyczaj w typowych sprawach o charakterze
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majątkowym, okazać się może znaczące lub wręcz nieodzowne w
sprawach, których przedmiotem są prawa osobiste, jak sprawy
rozwodowe czy też opiekuńcze. Podobne stanowisko wyraziła
Wyższa Komisja Dyscyplinarna w orzeczeniu z dnia 28 lutego 1959
r, stwierdzając, iż "to samo słowo użyte przez adwokata w jednym
wypadku może stanowić karalne dyscyplinarnie nadużycie wolności słowa, w innym zaś wypadku użycie tego słowa może stanowić
nie tylko prawo, ale nawet obowiązek adwokata pragnącego sumiennie wywiązać się ze swych zadań zawodowych. Gdyby bowiem w procesie o należność z obligu pełnomocnik powódki, poddając się emocjonalnym nastrojom swej klientki, nazwał pozwanego »gburem«, dopuściłby się niewątpliwie przewinienia dyscyplinarnego, gdyż żadne względy rzeczowej potrzeby ani zadań adwokatury nie mogłyby usprawiedliwić takiego postępku. Inaczej
natomiast rzecz ma się wówczas, gdy przedmiotem sporu, jak w
procesie rozwodowym, są właśnie cechy charakteryzujące postępowanie i wzajemne zachowanie się małżonków i gdy zadaniem
adwokata jako pełnomocnika strony jest wykazanie i udowodnienie przed sądem ujemnych cech charakteru przeciwnika procesowego".
SN konsekwentnie opowiada się za szerokim zakreśleniem
granic immunitetu adwokackiego, stwierdzając, że postawiony w
ramach rzeczowej potrzeby zarzut sprzeczności orzeczenia sądowego z zasadami logicznego myślenia nie stanowi obrazy sądu,
wskazując także, iż każdy środek odwoławczy z istoty swej zawiera krytykę stanowiska sądu i dąży do wykazania, że decyzja sądu
była niesłuszna. Jednakże forma tej krytyki powinna być taka, aby
przy całej jej ostrości nie doszło do naruszenia granicy, która dzieli
rzeczową, opartą na materiale faktycznym sprawy i obowiązujących przepisach, krytykę od złośliwości i docinków, kierowanych
nie tyle pod adresem organu, który wydał tę decyzję, ile pod adresem osoby reprezentującej ten organ. Jako drugi element oceny SN
wskazuje konkretne okoliczności sprawy. Wobec powyższego,
słuszna wydaje się konstatacja SN, iż nie można dokonywać kwalifikacji zachowania adwokata jako nadużywającego wolności słowa
bez odniesienia się do takich okoliczności, jak żądania i argumenty
strony przeciwnej oraz ich ciężar gatunkowy uzasadniony charak458

terem konkretnej sprawy, w konsekwencji czego za istotny należy
uznać kontekst wypowiedzi, a nie jedynie samo "wyabstrahowane"
z niej sformułowanie. Wywody adwokata nie są bowiem głoszone
w próżni procesowej, lecz pozostają w swoistej koegzystencji z argumentami i żądaniami prezentowanymi przez stronę przeciwną.
Należy podzielić stanowisko SN wyrażające się w uznaniu, iż
dla kwalifikacji wypowiedzi adwokata jako ściganej z oskarżenia
prywatnego zniewagi strony, jej pełnomocnika, obrońcy, świadka,
biegłego lub tłumacza nie bez znaczenia pozostają także takie elementy, jak forma wypowiedzi oraz jej konfrontacja z okolicznościami faktycznymi i zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Słusznie wskazuje SN, że forma wypowiedzi nie może być
drastyczna, cechować ją powinny zaś umiar i oględność. Jednym z
zasadniczych obowiązków adwokata jest bowiem umiejętność pogodzenia najsumienniejszej obrony z nienaganną formą. Podobnie
Wyższa Komisja Dyscyplinarna w orzeczeniu z dnia 21 grudnia
1957 r. wyjaśnia, że immunitet wkłada na adwokata szczególny
obowiązek umiaru i oględności w korzystaniu z wolności słowa
tak, by wolność ta nie przekształciła się w chęć poniżania godności
uczestników postępowania sądowego. Adwokatowi nie wolno
zwłaszcza demonstrować na sali sądowej swego negatywnego stosunku do wypowiedzi kierowanych pod jego adresem przez przewodniczącego składu sądzącego, w sposób naruszający powagę
sądu.Za trafne należy uznać stanowisko SN zawarte w glosowanej
uchwale, iż adwokat nie ma obowiązku weryfikacji faktów i twierdzeń podawanych przez stronę i nie ponosi odpowiedzialności za
ich zgodność z prawdą. Identyczną niemalże tezę odczytać można
z § 15 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, zgodnie
z którym adwokat nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z
prawdą faktów podanych mu przez klienta, powinien jednak zachować umiar w formułowaniu okoliczności drastycznych lub mało prawdopodobnych. Adwokat może w swoich pismach powoływać się na okoliczności mało prawdopodobne, lecz powinien czynić to ostrożnie. Ostrożność ta powinna polegać na wskazywaniu
źródła wiedzy o podanych faktach, sposobie rozumowania przy
formułowaniu ich kwalifikacji oraz użyciu trybu przypuszczającego bez nadmiernej kategoryczności stwierdzeń i stawianych zarzu459

tów. Słusznie wskazuje SN, iż adwokat nie jest uprawniony do
bezkrytycznego przywoływania przed sądem informacji, które w
sposób oczywisty nie znajdują odbicia w rzeczywistości. Adwokat
nie powinien bowiem zapominać o tym, że sposób obrony interesów klienta nie może kolidować z powagą korporacji zawodowej.
W świetle powyższych rozważań na uwagę zasługuje także § 11
Zbioru etyki, w myśl którego adwokatowi nie wolno świadomie
podawać sądowi nieprawdziwych informacji”10.
Podsumowanie
Zawód adwokata jest szczególnym zawodem zaufania publicznego realizującym konstytucyjną zasadę demokratycznego
państwa prawa. Jego wykonywanie decyduje o prawidłowości
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wolność słowa i pisma
stanowią defferentia specifica tego zawodu i zajmuje miejsce szczególne w ramach jego charakterystyki ustawowej. Wolność słowa i
pisma przy wykonywaniu zawodu adwokata została wskazana w
art. 8 ustawy prawo o adwokaturze, a jej granice wyznaczają zadania adwokatury i przepisy prawa. Cenzusem wskazanej swobody
jest rzeczowa potrzeba związana z charakterem sprawy oraz nienaganna postawa etyczna i godność zawodu. Istotą tej wolności jest
natomiast nieponoszenie odpowiedzialności karnej w związku z
nadużyciem tej wolności wypełniającej przesłanki zniewagi lub
zniesławienia, a wyłącznie odpowiedzialność dyscyplinarna. Immunitet adwokacki dotyczy wyłącznie czynów na szkodę osób w
postępowaniu sądowym, w którym występował adwokat, które
należały do kręgu podmiotów takich jak: strona, jej pełnomocnik
lub obrońca, kurator, świadek, biegły, tłumacz.
Streszczenie:
Immunitet adwokacki stanowi gwarancję procesową oraz
ochrony praw stron w procesie. Jednocześnie jest także niezbędny z
punktu widzenia ochrony interesów klienta tj. podstawowej zasady
adwokatury. Adwokat wykonujący zawód został wyposażony
W. Grodzicki, glosa, GSP-Prz.Orz. 2008/4/69-82, Glosa do wyroku SN z
dnia 20 kwietnia 2006 r., IV CSK 2/06
10
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przez ustawodawcę w narzędzie pozwalające na uchylenie się od
odpowiedzialności karnej za przestępstwo znieważenia lub zniesławienia. Jednocześnie przekroczenie granic wolności słowa nie
powoduje całkowitej bezkarności adwokatów, albowiem podlegają
oni odpowiedzialności dyscyplinarnej i cywilnoprawnej. W
orzecznictwie polskich sądów i Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu przyjmuje się, że immunitet adwokacki
jest gwarancją procesową pracy adwokata, ale nie wszystkie wypowiedzi adwokata mogą być nim objęte. Adwokat winien bowiem
unikać formułowania obelg oraz zachować umiar i wstrzemięźliwość w wypowiedziach formułowanych poza postępowaniem sądowym, albowiem za przekroczenie wolności słowa może odpowiadać dyscyplinarnie, a nawet może zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Ograniczenie swobody wypowiedzi adwokata może być stosowane wyłącznie wyjątkowo. Rozważenia
przedstawione w niniejszym artykule mają przybliżyć przedstawioną tematykę i rolę adwokata w procesie.
Słowa kluczowe: adwokat, immunitet adwokacki, postępowanie sądowe, odpowiedzialność dyscyplinarna
Summary:
Advocate’s privilege and responsibility for the violation of personal rights
Advocate’s privilege is a procedural guarantee and protect the
rights of the parties in the process. At the same time it is also
necessary from the point of view of protecting the interests of the
client, ie the basic principles of bar association. A advocate working
has been equipped by the legislature tool to evade criminal
responsibility for the crime of insult or defamation. At the same
time exceeding the limits of freedom of speech does not cause total
impunity advocates, because they are subject to disciplinary
liability and civil law. Polish courts and the European Court of
Human Rights in Strasbourg accepted that immunity advocate is a
guarantee of the process of work the advocate, but not all speech
can be covered by it. Advocate must avoid formulating insults and
exercise restraint and moderation in the statements formulated
outside court, because of an excess of freedom of expression may
correspond to disciplinary action and can be required to pay
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compensation. Limiting freedom of expression attorney may be
used only exceptionally. Consider presented in this article are
intended to bring forth themes and the role of the lawyer in the
process.
Consider presented in this article are intended to bring forth
themes and the role of the advocate in the process.
Bibliografia:
1. Krzemiński Z., Etyka adwokacka, Teksty, Orzecznictwo, Komentarz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, 3 wydanie, s. 13
2. Dekretu w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa
Polskiego z dnia 24 grudnia 1918 r. (Dz. Pr.P.P. Nr 22, poz. 75)
3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. - Prawo o ustroju adwokatury (Dz. U. Nr 86, poz. 733)
4. Ustawę z dnia 4 maja 1938 r. - Prawo o ustroju adwokatury (Dz.
U. Nr 33, poz. 289)
5. Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury (jedn.
tekst: Dz. U. 1957 r. Nr 13, poz. 74)
6. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (jedn.
tekst: Dz. U. 2002 r. Nr 123, poz. 1058)
7. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 maja 1968 r., II CR 163/68,
"Biuletyn SN" 1968, nr 11-12, poz. 207,
8. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1978 r., I CR 254/78,
OSNCP 1979, nr 6, poz. 121,
9. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 1989 r., II CR
419/89, OSP 1990, nr 11-12, poz. 377,
10. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 maja 1990 r., I CR 216/90,
"Przegląd Sądowy" 1992, nr 1, s. 53
11. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 lipca 1997 r., I
ACa 328/97, "Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie", Kraków 1999, s. 263
12. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r., IV CSK
2/06, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2007/2/30
13. Uchwała SN z 24 lutego 1998 r., sygn. akt I KZP 36/97, OSNKW
nr 3-4/1998, poz. 12
14. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2005 r.
Sygn. akt SK 22/05
15. Bergier W., Jakub Jacyna, Etyka zawodu adwokata, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, 2.wydanie, s. 148

462

Rozdział IV
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Dominik Charchut

W drodze do wolności – muzyka w resocjalizacji
Musica animae levamen1

Zofia Konaszkiewicz zauważyła, że „Muzyka może rozszerzać i pogłębiać świat emocjonalny człowieka, wzbogacać sferę
uczuć sprzyjać poczuciu wewnętrznej odnowy”2. Jej funkcja przejawia się nie tylko w umileniu wolnego czasu poprzez bierne słuchanie, ale także jako czynny element terapii, wykorzystywanej
również w resocjalizacji młodzieży i dorosłych. Jednostki mogą nie
tylko angażować się w działalność zespołów, działających np. w
zakładach poprawczych, czy karnych, ale sami mogą tworzyć teksty oraz muzykę, a przez to głębiej angażować się w proces terapeutyczny, uwalniać nagromadzone emocje i energię.
Historia pozytywnego oddziaływania muzykoterapii sięga
początków dziejów ludzkości. Zapis o dobrym wpływie muzyki na
osobę można odnaleźć np. w Biblii – w Starym Testamencie Dawid
grał na harfie, by pomóc Samulowi cierpiącemu na depresję, w
uwolnieniu go od złych duchów3.
Muzyka jest więc uniwersalnym narzędziem oddziaływania.
Może być rozumiana niezależnie np. od języka, którym posługują
się odbiorcy czy zasobu słownictwa. Muzyka może wpływać na
poprawę nastroju, a co się z tym wiąże – również na zwiększenie
wydzielania endorfin. Dlatego muzyka pełni ważną rolę w procesie
resocjalizacji, zmierzającego do osiągnięcia przez człowieka wolności od własnych błędów i niepożądanych zachowań. W zależności
od podmiotów, na które skierowana będzie muzyka, dana osoba
(lub grupy osób) mogą doświadczać jej w formie czynnej i biernej.
Tłum. „Muzyka jest lekarstwem dla duszy”.
Z. Konaszkiewicz, Wychowawcza funkcja odbioru muzyki [w:] Kultura i społeczeństwo, 1975/1, s. 47.
3 Por. E. Paszkiewicz-Mes, Muzykoterapia jako forma wspomagająca leczenie, [w:]
Hygeia Public Health, 2013 48(2), s. 168.
1
2
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Forma czynna przejawia się np. poprzez śpiewanie, układanie tekstów do muzyki, gra na instrumentach, taniec i inne formy ekspresji. Forma bierna charakteryzuje się bardziej pasywnym słuchaniem, połączonym np. z relaksacją.
Niniejszy artykuł stanowi próbę refleksji nad miejscem muzyki w odzyskaniu przez człowieka jego osobistej godności i wolności. Zagadnienie zostało omówione na gruncie literatury z zakresu
resocjalizacji oraz doświadczeniach własnych z pracy z młodzieżą
społecznie nieprzystosowaną.
1. Muzyka a zaburzenia zachowania
Według Tadeusza Natansona „muzykoterapia jest jednym
spośród działań zmierzających w kierunku rehumanizacji współczesnego życia przez wielostronne wykorzystanie wielorakich walorów substancji muzycznej w celu ochrony i przywracania ludzkiego zdrowia oraz w celu korzystnego wpływania na współkształtowanie zarówno środowiska, w którym człowiek żyje i działa, jak i
panujące w nim stosunki międzyludzkie”4.
Elżbieta Galińska dokonała podziału muzykoterapii na cztery
zasadnicze obszary, w których muzykoterapia może zostać skutecznie zastosowana. Wśród nich są zakresy, takie jak:
„- psychosomatyczny – zakłada wsparcie psychiczne dla pacjenta oraz regulację czynności wegetatywnych organizmu,
- psychologiczny – wpływ emocjonalny, komunikacyjny, poznawczy, humanistyczny,
- psychomotoryczny – terapia zaburzeń motoryki, oraz wykorzystywanie muzyki jako czynnika porządkującego i stymulującego
ruch,
- pedagogiczny – wykorzystywanie muzykoterapii w leczeniu
różnych zaburzeń psychofizycznych i kłopotach dydaktycznowychowawczych dzieci i młodzieży”5.
To sprawia, że bogactwo form oddziaływań muzyki na organizm człowieka stwarza szerokie możliwości stosowania jej również
Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego nr 45, Wrocław
1988. s. 123.
5 E. Paszkiewicz-Mes, dz. cyt., s. 169.
4
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w praktyce pedagogicznej, a konkretnie – muzyka może być niezwykle cenna także w procesach resocjalizacji nieletnich (oraz osób
dorosłych). Młodzież, która jest niedostosowana społecznie, charakteryzuje się przejawianiem różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych. To one są częstymi przyczynami braku skuteczności w radzeniu sobie z problemami życiowymi oraz w rozwiązywaniu konfliktów pojawiających się w życiu danej jednostki. W efekcie taka młodzież nie może w pełny i skuteczny sposób zaspokajać swoich potrzeb, nie może też realizować zadań życiowych, ale przeżywa liczne
negatywne uczucia, takie jak np.: smutek, rozżalenie, lęk czy apatia.
Nierzadko młody człowiek również doświadcza uczucia złości wobec innych ludzi, co może łączyć się z poczuciem krzywdy, obwinianiem innych za swoje niepowodzenia. Zazwyczaj powoduje to
liczne konflikty z otoczeniem. Nadmiar gniewu i agresji młodzi ludzie wyładowują w sposób często zagrażający społeczeństwu oraz
im samym. To sprawia, że jednostki niedostosowane społecznie
wymagają specjalnej opieki i pomocy – wszystko po to, aby w jak
najpełniejszy sposób przywrócić je społeczeństwu.
2. Muzykoterapia w resocjalizacji
W resocjalizacji stosuje się różne metody i formy pracy z nieletnimi. Część z nich – szczególnie te, które są ukierunkowane na
dużą ilość teorii, bardzo często spotyka się z negatywną lub co
najmniej obojętną reakcją podopiecznych. Część z nich jest znudzona powtarzalnymi zachowaniami, nadmiarem słów.
Jedną z ciekawszych form pracy, choć wciąż jeszcze zbyt
rzadko stosowaną, jest muzykoterapia. Truizmem jest stwierdzenie, że na modyfikację postaw nieletniego zwykle raczej większy
wpływ mają czynniki, które działają na jego sferę emocjonalną, niż
na intelektualny obszar osobowości. W przypadku młodych osób, o
wyborze motywów postępowania bardzo często decydują emocje.
Racjonalne wytłumaczenie i działanie nierzadko zostaje zepchnięte
na dalszy plan działania. Dlatego tak wiele młodych osób podejmuje wybory, często kluczowe dla ich przyszłości, nie zastanawiając
się nad ich długofalowymi konsekwencjami i zagrożeniem, jakie
niosą dla ich późniejszego, również dorosłego funkcjonowania w
danym środowisku.
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Robert Kaszczyszyn zrealizował badania, w których grupą badawczą była młodzież przebywająca w zakładach poprawczych.
Problematyka badawcza koncentrowała się wokół warunków sprzyjających stosowaniu w zakładach poprawczych rozmaitych form
muzyki, mających na celu skuteczne wdrażanie programów resocjalizacyjnych. Badania wykazały, iż przeważająca część młodzieży
charakteryzuje się wrażliwością związaną z różnorodnymi formami
kontaktu z muzyką. Dalej badania Kaszczyszyna wykazały, że zakres zainteresowań muzyką również jest rozległy i dotyczy zarówno
rodzajów muzyki, ale także sposobów obcowania z nią. Wśród
wniosków znalazły się stwierdzenia, że młodzi ludzie są jak najbardziej otwarci na pracę z muzyką. Muzyka ma swoisty przekaz, który
potrafi zainteresować – można mówić o zafascynowaniu i wyjątkowym przyciąganiu6. Dlatego w pracy z tzw. „trudną młodzieżą”
konieczne jest stosowanie takich metod resocjalizacyjnych, w stosunku do których młodzież wykazuje pozytywne nastawienie.
Ponadto muzykoterapia może odgrywać ważną rolę w przypadku pomocy osobom wykazującym skłonności samobójcze.
Młodzi ludzie charakteryzujący się wewnętrznymi problemami,
zażywający środki odurzające, dopalacze itd., nierzadko wykazują
skłonności suicydalne. Atak wymierzony na własne ciało, próby
okaleczenia się, często są niemym apelem o pomoc. Również wówczas zastosowanie muzykoterapii może być mniej inwazyjną formą
próby dotarcia do zagubionej jednostki. Muzyka może pomóc w
uwolnieniu nagromadzonych emocji. Emocje nagromadzone w
człowieku mogą zostać wyemitowane na zewnątrz, a tym samym
mogą być jedną z podstaw interpretacji osobowości czy samopoczucia podopiecznego.
3. Muzyka jako odreagowanie napięcia
Za pomocą odpowiednio dobranej muzyki można wpłynąć na
odreagowanie napięcia. Według Natalii i Krzysztofa Minge – „Muzykoterapia, podobnie jak każda inna forma terapii, składa się z
szeregu działań. Pierwszym z nich jest diagnoza – nie ma jednak na
Por. R. Kaszczyszyn, Możliwości wykorzystania muzyki w procesie resocjalizacji,
[w:] „Szkoła Specjalna”, 1991/4.
6
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celu określenia dolegliwości i nadania mu etykiety. W przypadku
muzykoterapii nazwanie problemu nie ma kluczowego znaczenia,
gdyż nie on decyduje o rodzaju terapii. Diagnoza muzykoterapeutyczna koncentruje się wokół rozpoznania potrzeb klienta i, co nie
mniej ważne, nawiązania z nim relacji oraz rozpoznania tego, jaki
rodzaj terapii będzie dla niego odpowiedni”7.
Jednostka doświadczająca różnorodnych, odpowiednich
dźwięków może doświadczać swoistego przeżycia wewnętrznego.
Konkretny utwór muzyczny może wzmagać emocje, powodować
zintensyfikowanie napięć i konfliktów, a następnie – dać możliwość wyładowania ich nadmiernej ilości. Jak zauważył Marek Konopczyński, taki dynamiczny, wręcz intensywny proces doświadczania muzyki, który można określić inaczej „symbolicznym dramatem”, nawiązuje w swych założeniach do antycznego pojęcia
katharsis – „Nastroje zintensyfikowane muzyką mogą być wykorzystywane do wpływania na dezintegrację osobowości, wywołując
obniżenie nastroju czy silny niepokój, mogą wzbudzać również
agresję, a tym samym ujawniać konflikty i patologiczne przeżycia
wychowanka, aby następnie poprzez muzykę wyrażającą ład i
harmonię, dążyć do stopniowej rekonstrukcji osobowości”8.
Ponadto muzyka jest szerokorozumianą sztuką, która doskonale nadaje się do łączenia z innymi środkami wyrazu. To daje duże możliwości w opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych
programów resocjalizacyjnych. Muzyka można być łączona np. ze:
słowem, rysunkiem, tańcem czy gestem. Muzyka może oddziaływać indywidualnie na poszczególne osoby, ale również na grupy
resocjalizowanej młodzieży. Wykorzystując również inne obszary
umiejętnie wkomponowane w muzykę, resocjalizowani mogą kanalizować swoje emocje, przeżycia i przeszłe doświadczenia. Ważną rolę pełni tutaj również zjawisko improwizacji – młodzi ludzie
np. tworzą teksty do muzyki, mogą grać na instrumentach itp. Nie-

7
N., K. Minge, Kojąca moc dźwięków, dostęp na stronie
http://www.glospedagogiczny.pl/d/pracownia-pedagogiczna/kojaca-mocdzwiekow.html, 11.05.2016.
8 M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja, Ministerstwo Edukacji Narodowej –
Edycjon Spotkania System, Warszawa 1996, s. 84.
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rzadko zdarza się, że wśród młodych osób aprobatę znajduje pozytywny przekaz ukryty w ich ulubionym gatunku muzycznym. Na
działania przywracające młodzież do społeczeństwa mają wpływ
np. chrześcijańscy raperzy (m.in. Arkadio, Full Power Spirit lub
Royal Rap) lub przedstawiciele mocniejszej muzyki (np. 2TM2,3).
Przykładem pozytywnego przekazu oddziałującego na odbiorców może być np. utwór chrześcijańskiego zespołu Full Power
Spirit:
„Znowu wtopisz się w tłum, po to by móc stanąć z boku,
Nie wychylać się przeczekać i mieć święty spokój,
A życie z każdym dniem podsuwa nam nowe wyzwania,
Dla jednych jest to konkret dla innych zwykły banał
Wystarczą ręce i twoje serce by zrobić więcej,
dać nadzieje tym którym nie sprzyja szczęście
Ciągle wierze w to że los leży w naszych rękach
Dopóki księga życia nie zostanie nam zamknięta
Można tam widzieć nic, mając sokoli wzrok,
można nie poczuć dotyku zimnych wyciągniętych rąk,
można przez życie przejść nie zatrzymując się,
można ale czy jest w tym jakiś większy sens?
Stając przed lustrem, pytam siebie kim naprawdę jestem
Czy to co było ważne, stało się ważniejsze?
Czy może ideały już straciły sens,
co mnie napędza do tego by ciężar życia nieść,
Podchodzę bliżej i przyglądam się sobie,
kiedyś wypatrzę pierwszy siwy włos na głowie,
Nie wiem czy jutro będziemy tacy jak byliśmy,
Ale nie dajmy sobie wmówić że życie już przeżyliśmy.
Nocą mam sny w mej głowie tworzą się witraże,
złożone z twarzy ludzi którzy będą zawsze
w pamięci bo życie z podniesioną głową przeszli.
Czy byli ostatni? Na pewno nie pierwsi..
Odkryli w sobie sens istnienia,
walcząc uporem o to by następne pokolenia
wiedziały co jest czarne, co białe, a nie szare.
Prawda wyzwala tylko czy chcemy ją odnaleźć?
Ciągle jesteśmy gdzieś choć wcale nas nie widać,
470

chodzimy tak że nie zostają po nas ślady,
dramat to żyć i martwym być za życia,
sztuka to trwały ślad po sobie pozostawić.
W tak nie realnym świecie naszych wyobrażeń,
Wegetujemy jak sprzedawcy własnych marzeń,
Głodni sukcesu, goniąc w wyścigu szczurów,
Budząc się w nocy z krzykiem przerażeni do bólu,
Jak Piotruś Pan tkwimy we własnej nibylandi
Niby szczęśliwi, niby zabawni, niby spełnieni,
niby wolni, niby bezpieczni a naprawdę bezbronni.
Tylko rewolucja może przerwać ten letarg
Czas ucieka przez palce pora wstać walcz nie zwlekaj
Finalny sukces zapewni wybór oręża,
Zwycięscy wybrali hasło "Zło dobrem zwyciężaj"
Czas zresetować własny system wartości
Bóg, Honor, Ojczyzna - jak w czasach Solidarności
Są wartości których w złotówkach nie zmierzysz,
I są ci co są im wierni do końca, tak jak ksiądz Jerzy:
"Za prawdę trzeba cierpieć,
jestem przekonany że to co robię jest słuszne,
dlatego jestem gotowy na wszystko"
Ciągle jesteśmy gdzieś choć wcale nas nie widać,
chodzimy tak, że nie zostają po nas ślady,
dramat to żyć i martwym być za życia,
sztuka to trwały ślad po sobie pozostawić9.
Muzyka niosąca dobre przesłanie wyzwala pozytywne emocje i
nastawienie do różnych problemów. Tekst piosenki – wielokrotnie
powtarzany – ma szansę na spełnienie swoich założeń na wzór samospełniającego się proroctwa. Dana osoba pod jej wpływem np. zaczyna pełniej wierzyć w swoje możliwości, co pociąga za sobą kolejne
dodatnie wydarzenia. Według Wojciecha Chudzińskiego – „Muzyka
to rzeczywiście „sekretny język”: w zależności od tego, kto nim przemawia i jakich używa słów, doświadczamy harmonii, uspokojenia,
relaksu i inspirujących doznań duchowych, albo agresji, niepokoju i
Full Power Spirit, Nieśmiertelni, dostępne na stronie http://www.tekstowo.pl
/piosenka,full_power_spirit, niesmiertelni.html, 02.05.2016.
9
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przerażającego chaosu. „Muzyka porusza dusze i nadaje im rytm” –
pisał już trzysta lat przed Chrystusem Teofrast z Eresos. Co ciekawe,
najnowsza nauka doszła do podobnych wniosków”10.
Podsumowanie
W życiu człowieka ogromną rolę odgrywa rytm. To on który
nadaje określony ton wielu działaniom. Wielu ludzi czuje się pewniej doświadczając regularności np. rytmu dnia i nocy czy rytmu
pór roku. Ze zdrowiem utożsamia rytmu pracy serca, rytmu oddychania. Rytm jest także ważnym elementem muzycznym, który w
odróżnieniu od powyższych możemy współtworzyć. Wciąż trudno
o pełną bardzo rozbudowaną świadomość dotyczącą tego, jaką rolę
w życiu emocjonalnym pełni muzyka. Warto zaznaczyć, że muzyka
oddziałuje na człowieka już od tysięcy lat. Jej wyjątkowość dotyczy
między innymi możliwości harmonizowania relacji człowieka ze
światem, jest głosem wewnętrznych przeżyć. Wszystko to sprawia,
że muzyka jest również uniwersalna gdy mowa o procesach związanych z komunikacją, zwłaszcza w sferze emocjonalnej i uczuciowej. Nierzadko np. wywiad, badanie nie są w stanie uzyskać takich
rezultatów, jak choćby analiza zachowania podopiecznego w reakcji na określoną muzykę czy refleksja wiązana z tekstem napisanym
do danego utworu.
Światowa Federacja Muzykoterapii opracowała interesującą
definicję muzykoterapii, w której „Muzykoterapia jest wykorzystaniem muzyki i/lub jej elementów (dźwięk, rytm, melodia, harmonia) przez muzykoterapeutę i pacjenta, klienta lub grupę w procesie zaprojektowanym dla ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego potencjału oraz
rozwoju lub odbudowy funkcji jednostki, aby mogła ona osiągnąć
lepszą integrację intra- i interpersonalną a w konsekwencji lepszą
jakość życia”11. Tak szerokie pojmowanie możliwości, które daje
10 W. Chudziński, Strojenie umysłów, dostępne na stronie
http://infra.org.pl/nauka/czowiek/1305-strojenie-umysow.html, 02.05.2016.
11 Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego nr 45, Wrocław
1988, s. 123.

472

muzyka, może być interesującym obszarem dla działań resocjalizacyjnych, pomagających nieprzystosowanym jednostkom w lepszym, powtórnym zaaklimatyzowaniu się i funkcjonowaniu w społecznych realiach.
Streszczenie
Muzyka jest znana ludzkości niemal od początku jej istnienia.
O jej dobroczynnym wpływie na jednostkę pisano już np. w Starym
Testamencie. Odpowiednio dobrana muzyka może wywierać pozytywny wpływ na emocje i zachowanie człowieka. Muzyka może
być wykorzystywana na wielu płaszczyznach pracy – również w
realizowaniu programów resocjalizacyjnych. Muzykoterapia w połączeniu z innymi formami przekazu (np. tańcem, śpiewem, malowaniem itd.), może pomóc jednostce w powtórnym wdrożeniu do
życia w społeczeństwie. Muzyka uspokaja, rozładowuje napięcie,
pozwala na przekazanie emocji – nierzadko bardziej skutecznie niż
tradycyjne formy terapii.
W artykule została ukazana problematyka roli muzykoterapii
w działaniach resocjalizacyjnych. Artykuł został oparty na dostępnej literaturze i własnym doświadczeniu w pracy wychowawcy
resocjalizującego.
Słowa kluczowe: resocjalizacja, muzykoterapia, wychowanie,
muzyka, kształcenie
Summary
On the way to freedom – music in resocialization
Music is known to humanity almost since its inception. Its
beneficial effects on the body have already been written, eg. in the
Old Testament. Properly chosen music can have a positive impact
on emotions and human behavior. Music can be used in many
areas of work – also in the implementation of treatment programs.
Music therapy in combination with other forms of communication
(eg. dancing, singing, painting, etc.), can help an individual to redeploy to life in society. Music soothes, relieves tension, allows the
transmission of emotions – often more effective than traditional
forms of therapy.
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The article depicted the problems the role of music therapy in
rehabilitation activities. The article was based on the available literature and our own experience in the work of correctional educator.
Keywords: resocialization, music therapy, education, music,
education
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Agnieszka Orzeszko

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
osób niepełnosprawnych
Wstęp
Rzeczywiste zagwarantowanie praw człowieka wymaga
stworzenia mechanizmów wyrównania szans osób niepełnosprawnych i stworzenia im warunków do korzystania w pełni z praw
przysługujących wszystkim obywatelom. Znaczy to, że niepełnosprawni powinni korzystać z pewnych szczególnych praw, swoistych dla tej grupy społecznej - po to, aby mogły w takim samym
stopniu korzystać z praw przysługujących wszystkim obywatelom1. Prawa osób niepełnosprawnych są przedmiotem uregulowań
przyjętych, tak przez organizacje międzynarodowe o zasięgu globalnym, jak i przez organizacje międzynarodowe o charakterze regionalnym.
1. ONZ dla osób niepełnosprawnych
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) od początku
swego istnienia dążyła do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych. Podstawowe zasady ONZ, zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych, Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka i innych dokumentach odnoszących się do praw człowieka, potwierdzają prawo ludzi niepełnosprawnych do korzystania z praw obywatelskich, politycznych,
socjalnych i kulturalnych na jednym poziomie z pełnosprawnymi
obywatelami. W latach 40. i 50. XX wieku ONZ promowała prawa
niepełnosprawnych prowadząc wiele programów, np. wspierano
państwa członkowskie w dziedzinie prewencji niepełnosprawności
i rehabilitacji, co czyniono poprzez: misje doradcze, szkolenia personelu, tworzenie centrów rehabilitacji, seminaria i grupy studyjne,
P. Przybysz, Prawa człowieka a prawa niepełnosprawnych – www.idn.org.pl,
dostęp z dnia 18.02.2016 r.
1
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stypendia. W 1971 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Deklarację Praw Osób Psychicznie Upośledzonych, w
której zawarto stwierdzenie, że osoby niepełnosprawne psychicznie mają takie same prawa, jak wszyscy ludzie, ale też, mają one
pewne szczególne prawa związane z ich potrzebami w dziedzinie
medycznej, edukacyjnej i socjalnej. Szczególny nacisk położono na
ochronę niepełnosprawnych przed wykorzystywaniem oraz na
zapewnienie im właściwych procedur prawnych. W 1975 roku
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację Praw Osób Niepełnosprawnych, która to proklamowała równość praw obywatelskich i
politycznych dla ludzi niepełnosprawnych. W 1976 roku, to samo
Zgromadzenie Ogólne proklamowało 1981 rok Międzynarodowym
Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Równocześnie wezwano do stworzenia planu działania na poziomach międzynarodowym, regionalnych i narodowych w celu wyrównania szans, rehabilitacji i
prewencji niepełnosprawności2.
2. Codzienne problemy osób niepełnosprawnych
Obecnie osoby niepełnosprawne mogą w pełni uczestniczyć
we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Powszechnie jednak
wiadomo, że napotykają oni na bariery funkcjonalne utrudniające
pełne korzystanie z praw i wolności, a nawet w wykonywaniu
obowiązków obywatelskich. Obowiązujące przepisy o charakterze
ustawowym, a w jeszcze większym stopniu przepisy wykonawcze
nie były w stanie zapobiec faktycznemu ograniczeniu praw osób
niepełnosprawnych, a nawet ich dyskryminacji. Jeżeli nawet w
normach prawnych nieczęsto spotyka się rozwiązania jawnie dyskryminujące, to codzienna rzeczywistość jakże często przedstawia
przykłady faktycznej dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Spotyka się takie ograniczenia przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej, zabezpieczeniu jej konkurencyjności na rynku pracy. Nie
lepiej jest w dostępie do szkolnictwa publicznego i integracji społecznej. Osoba niepełnosprawna ma zasadnicze trudności w
uczestniczeniu w życiu publicznym, w korzystaniu z dóbr kultury,
w dostępie do komunikacji. Stworzenie właściwych warunków
2

Tamże
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prawnych i finansowych dla realizacji konstytucyjnej zasady równości jest obowiązkiem władz centralnych. Problem zlikwidowania
przejawów faktycznej dyskryminacji osób niepełnosprawnych jest
przede wszystkim zadaniem samorządu terytorialnego. Organy
samorządu terytorialnego powinny oprzeć się na organizacjach
obywatelskich, coraz śmielej podejmujących się zwalczania przejawów dyskryminacji. Potrzebne są odpowiednie programy zarówno
na poziomie ogólnopolskim, jak i na poziomie powiatu, a nawet
gminy. Obserwując wielki potencjał tkwiący w organizacjach obywatelskich można mieć nadzieję, że szybko uzyska się poprawę
stanu przestrzegania praw człowieka i obywatela w stosunku do
osób niepełnosprawnych. Zbiór międzynarodowych dokumentów
dotyczących osób niepełnosprawnych powinien dobrze posłużyć
przyjęciu i wdrożeniu w naszym kraju rozwiązań w lepszym stopniu zabezpieczających osoby niepełnosprawne przed ograniczeniem jej praw i wolności osobistej3.
3. Wolność i bezpieczeństwo osobiste
W ostatnich latach w różnych państwach uchwalono akty
prawne, których celem jest ochrona praw osób niepełnosprawnych.
Wiele z nich podjęło tę inicjatywę mając na uwadze przyjętą dnia
13 grudnia 2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencję
o Prawach Osób Niepełnosprawnych, której celem jest ochrona osób z
niepełnosprawnością, umożliwienie im nieograniczonego korzystania z fundamentalnych swobód i praw człowieka, a także promowanie poszanowania ich godności osobistej4. Wśród praw Konwencji znalazły się m.in. prawo do równego traktowania i niedyskryminacji, wolności i bezpieczeństwa osobistego, swobody
przemieszczania się, prawo do samodzielnego życia, a także do
wolności od wyzysku i przemocy5.

Osoba z niepełnosprawnością wobec prawa – www.tpsw.pl, dostęp z dnia
15.02.2016 r.
4 Konwencja ONZ z dnia 13 grudnia 2006 roku o Prawach Osób Niepełnosprawnych, [w:] Dz. U. 2012, poz. 1169.
5 A. Gryszka, Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością – jak pomagać?, [w:] Niebieska Linia 2011, nr 4, s. 4.
3
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W artykule 14 przywołanej tu Konwencji, jej państwa-strony
zapewniają, że osoby niepełnosprawne, na zasadzie równości z
innymi osobami:
• będą korzystały z prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego,
• nie będą pozbawiane wolności bezprawnie lub samowolnie,
a także, że każde pozbawienie wolności będzie zgodne z prawem
oraz że niepełnosprawność w żadnym przypadku nie będzie uzasadniać pozbawienia wolności6.
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje
,,państwa-strony do zapewnienia osobom niepełnosprawnym, które zostałyby pozbawione wolności w wyniku jakiegokolwiek postępowania, prawo, na zasadzie równości z innymi osobami, do
gwarancji zgodnych z międzynarodowym prawem praw człowieka
i traktowanie zgodne z celami i zasadami niniejszej Konwencji, włączając w to zapewnienie racjonalnych usprawnień’’7.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikując Konwencję, potwierdza, że jest ona w Polsce realizowana, a tym samym nie zamierza zaprzestać działań na rzecz poprawy polityki dotyczącej
osób niepełnosprawnych. Pożądana jest dalsza rozbudowa szeroko
rozumianych praw społecznych, a tym samym poprawa ich wdrażania, tak aby zapewnić ich realizację na poziomie odpowiadającym zmieniającym się oczekiwaniom osób niepełnosprawnych, a
przez to całego społeczeństwa.
4. Istniejące zagrożenia
Wyróżnić można wiele czynników, które powodują, że osoby
niepełnosprawne są bardziej narażone na zagrożenie osobistego
bezpieczeństwa, ograniczenia ich wolności, co często charakteryzuje się stosowaniem wobec nich przemocy. Zdarza im się to zdecydowanie częściej niż ludziom pełnosprawnym. Między innymi
dzieje się tak zapewne dlatego, że osoby te w wielu przypadkach
6 Konwencja ONZ z dnia 13 grudnia 2006 roku o Prawach Osób Niepełnosprawnych, [w:] Dz. U. 2012, poz. 1169.
7 Konwencja ONZ z dnia 13 grudnia 2006 roku o Prawach Osób Niepełnosprawnych, [w:] Dz. U. 2012, poz. 1169, art. 14.
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uzależnione są od innych, często dotyka je ubóstwo, mają ograniczoną niezależność finansową, a przy tym bywają wykluczone z
rynku pracy, narażone na społeczną izolację, skierowana jest do
nich niewystarczająca ilość odpowiednich usług i wsparcia, są po
prostu dyskryminowane. To tylko niektóre problemy mające
wpływ na szeroko pojęte prawo ludzi niepełnosprawnych do wolności i bezpieczeństwa osobistego.
Odnosząc się do słów zawartych w artykule 14 Konwencji o
Prawach Osób Niepełnosprawnych trzeba jasno stwierdzić, że jednak
osoby niepełnosprawne, zwłaszcza te doświadczające w jakikolwiek sposób ograniczenia bezpieczeństwa osobistego, wolności czy
po prostu przemocy, napotykają na swojej drodze wiele barier
związanych szczególnie z dostępnością do pomocy. I nie chodzi tu
tylko o tzw. dostępność fizyczną, czyli możliwość dojazdu, dostosowanie budynków do ich potrzeb itp. czy trudności w porozumiewaniu. Jedna z najważniejszych barier wynika z postaw profesjonalistów udzielających im takiej pomocy, głównie dotyczy to
tzw. służb pierwszego kontaktu (policji, pogotowia, placówek pomocy socjalnej). Powstają w takiej sytuacji problemy w komunikacji
na linii niepełnosprawny-niosący pomoc. Chodzi tu o zrozumienie
potrzeb osoby niepełnosprawnej, daje przy tym o sobie znać negatywne nastawienie, uprzedzenia, brak jest ze strony tzw. profesjonalnych służb wystarczającej wiedzy o specyfice danego rodzaju
niepełnosprawności, co w konsekwencji może prowadzić do sytuacji, że pomoc zostanie udzielona w niewystarczającym zakresie
lub wcale8 Niestety często bariery fizyczne stanowią o możliwości
dotarcia do pomocy, którą gwarantuje niniejsza Konwencja, a postawy, wiedza i umiejętności profesjonalistów o prawdziwej dostępności do tej pomocy.
Pomaganie osobom niepełnosprawnym jest dla profesjonalistów działających w obszarze praw i wolności osobistych dużym
wyzwaniem, szczególnie w przypadku osób borykających się z
niepełnosprawnością intelektualną, z problemami zdrowia psychicznego i w przypadku trudności w komunikowaniu się. Pomimo faktu, że osoby niepełnosprawne są w większym stopniu nara8
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A. Gryszka, Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością…,op. cit., s. 4.

żone na różne ograniczenia w korzystaniu z pełni przysługujących
im praw, wolności i bezpieczeństwa osobistego, to pracownikom
poszczególnych służb (w tym sądów, policji) brakuje często specjalistycznej wiedzy dotyczącej tego, jak pomagać tym osobom i informacji o przysługujących im prawach9.
5. Regulacje karne
Nie można tu nie wspomnieć o tym, że regulacje odnoszące
się do bezprawnego pozbawienia człowieka wolności, także tego
niepełnosprawnego penalizuje polski Kodeks karny10. Mianowicie,
w artykule 189 k.k. § 1 zapisano, że kto pozbawia człowieka wolności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 511.
Przestępstwo z tegoż, artykułu 189 k.k. polega na podejmowaniu przez sprawcę takich działań, które pozbawiają człowieka
możliwości swobodnego wyboru miejsca pobytu. Można tu mówić
np. o zamknięciu człowieka w pomieszczeniu, związaniu go, założeniu przeszkód uniemożliwiających wydostanie się z danego
miejsca, pomieszczenia. Przestępstwo takie może też zostać popełnione w drodze zaniechania (np. kierowca nie zatrzymuje samochodu, pozbawiając w ten sposób wolności podwożonego przez
siebie znajomego, który posprzeczawszy się z nim oświadczył, że
chce wysiąść). Nie określono przy tym żadnego minimalnego okres
pozbawienia wolności.
Przestępstwo z art. 189 k.k. może zostać popełnione tylko
umyślnie (zamiar bezpośredni lub ewentualny). Natomiast pozbawienie wolności przez lekkomyślność lub niedbalstwo nie jest
przestępstwem, chyba że wynika z niedopełnienia obowiązków lub
przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i wyrządza pokrzywdzonemu istotną szkodę12, ale jest ono karane z
innej kwalifikacji prawnej. Jest to przestępstwo trwałe, dokonane

Ibidem, s. 4.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny, [w:] Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553.
11 Ibidem.
12 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny, [w:] Dz. U. 1997, nr 88, poz.
553, art. 231 §1.
9

10
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jest z chwilą pozbawienia wolności pokrzywdzonego i trwa do czasu jego uwolnienia.
Kwalifikowany typ pozbawienia wolności przewiduje art. 189
§ 2 k.k. Okoliczności tworzące typ kwalifikowany objęte być muszą
winą umyślną (zamiar bezpośredni lub ewentualny). Zachodzi on
wówczas, gdy pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, albo
łączyło się ze szczególnym udręczeniem. Jako szczególne udręczenie trzeba rozumieć takie zachowanie się sprawcy, które wykracza
poza zakres niezbędny do zatrzymania ofiary w określonym miejscu i służy wyrządzeniu jej dodatkowych cierpień fizycznych lub
psychicznych, np. bicie, znieważanie, głodzenie, zamknięcie w
ciemnej piwnicy13.
Poruszając się w obrębie tematyki dotyczącej ograniczenia
wolności, bezpieczeństwa osobistego trzeba zwrócić uwagę na to,
że Kodeks postępowania karnego zawiera przepisy dotyczące
uprawnienia Policji do zatrzymania osoby podejrzanej oraz praw
przysługujących osobom zatrzymanym14. Ustawa o Policji określa
warunki zatrzymywania osób, przeszukania, kontroli osobistej,
praw osób zatrzymanych15. Przepisy te mają powszechny zakres
stosowania, bez ograniczeń ze względu na niepełnosprawność.
Ponadto należy zwrócić też uwagę na to, iż naczelną zasadą
Kodeksu karnego wykonawczego jest poszanowanie godności
ludzkiej skazanego. W związku z tym kary, środki karne, zabezpieczające i zapobiegawcze wykonuje się w sposób humanitarny, z
poszanowaniem godności skazanego. Oczywiście zakazane jest
stosowanie tortur lub nieludzkiego, albo poniżającego traktowania
i karania skazanego16. Wskazuje na to również Ustawa o Służbie
Więziennej, która stanowi, że do podstawowych zadań Służby Więziennej należy zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawieP. Matysiak, Bezprawne pozbawienie wolności – www.matysiak-kancelaria.pl,
dostęp z dnia 10.02.2016 r.
14 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego, [w:] Dz. U.
1997, nr 89, poz. 555.
15 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, [w:] Dz. U. 1990, nr 30, poz. 179 z
późn. zm.
16 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy, [w:] Dz. U.
1997, nr 90, poz. 557.
13
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nia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich
praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej17.
W myśl Kodeksu karnego .wykonawczego w celu stwarzania
warunków sprzyjających indywidualnemu postępowaniu ze skazanymi, zapobieganiu szkodliwym wpływom skazanych zdemoralizowanych oraz zapewnieniu skazanym bezpieczeństwa osobistego, wyboru właściwego systemu wykonywania kary, rodzaju i typu zakładu karnego oraz rozmieszczenia skazanych wewnątrz zakładu karnego - dokonuje się ich klasyfikacji, mając na względzie w
szczególności stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Ustala się go
na podstawie dokumentacji medycznej danego skazanego18.
6. Bezpieczeństwo osobiste skazanego z niepełnosprawnością
Zapewnienie skazanym bezpieczeństwa osobistego jest jednym z celów klasyfikacji skazanych. Skazani z niepsychotycznymi
zaburzeniami psychicznymi, upośledzeni umysłowo
oraz skazani niepełnosprawni fizycznie wymagający oddziaływania specjalistycznego, zwłaszcza opieki psychologicznej, lekarskiej
lub rehabilitacyjnej, odbywają karę w systemie terapeutycznym19.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów
prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych wskazuje, iż skazanego zakwalifikowanego do odbywania kary w systemie terapeutycznym, skierowanego do oddziału terapeutycznego, umieszcza się w stosownych oddziałach o
specjalizacji dla skazanych (na przykład z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych fizycznie)20.
Natomiast sposób wykonywania kary w systemie terapeutycznym
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, [w:] Dz. U. 2010, nr
79, poz. 523.
18 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy, [w:] Dz. U.
1997, nr 90, poz. 557.
19 Wolność i bezpieczeństwo osobiste niepełnosprawnych – www.mpips.gov.pl, dostęp z dnia 10.02.2016 r.
20 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie
sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach
śledczych, [w:] Dz. U. 2003, nr 151, poz. 1469.
17
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dostosowany być musi do potrzeb leczenia, zatrudnienia, nauczania i wymagań higieniczno-sanitarnych. Jeżeli względy zdrowotne
tego wymagają, organizuje się zatrudnienie w warunkach pracy
chronionej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie
regulaminu organizacyjno–porządkowego wykonywania kary pozbawienia
wolności wobec skazanych przebywających w szpitalach, izbach chorych
oraz leczonych poza nimi, a także przewlekle chorych i rekonwalescentów,
dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, dokonywać niezbędnych odstępstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności w zakresie
uzasadnionym stanem zdrowia skazanego. Stosuje się to odpowiednio wobec skazanych, u których stwierdzono niepsychotyczne
zaburzenia psychiczne, upośledzonych umysłowo oraz niepełnosprawnych fizycznie21.
W zgodzie z postanowieniami Kodeksu karnego wykonawczego skazanego i tymczasowo aresztowanego po osadzeniu w
zakładzie penitencjarnym bezzwłocznie informuje się o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach. Informacja w
formie pisemnej przekazywana jest na zasadach określonych w
Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania
oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz
dokumentowania tych czynności22. Szczególne zasady w zakresie doręczania i zapoznawania z korespondencją i pismami urzędowymi
stosuje się wobec osadzonych niewidomych, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego. Korespondencja i pisma urzędowe adresowane do osadzonego niewidomego
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w
sprawie regulaminu organizacyjno–porządkowego wykonywania kary pozbawienia
wolności wobec skazanych przebywających w szpitalach, izbach chorych oraz leczonych poza nimi, a także przewlekle chorych i rekonwalescentów,[w:] Dz. U. 2003,
nr 152, poz. 1493.
22 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2012 roku w
sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego
aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności
oraz dokumentowania tych czynności, [w:] Dz. U. 2012, poz. 1153.
21
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wymagające potwierdzenia zapoznania się z ich treścią potwierdzane są przez osobę upoważnioną przez osadzonego niewidomego, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu23.
Kwestie zapewnienia osadzonym niewidomym korzystania z
możliwości składania na piśmie wniosków i skarg do dyrektora
jednostki lub innego organu uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i
próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych24,
zgodnie z którym wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Ponadto, w porządku wewnętrznym ustalonym przez dyrektora jednostki penitencjarnej określone
są dni, godziny i miejsce przyjmowania osadzonych przez dyrektora i innych przełożonych oraz lekarzy. Przykładem działania związanego z wykonywaniem praw osób zatrzymanych i osadzonych
jest Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie, gdzie funkcjonuje oddział dla niewidomych.
Niewidomi umieszczani są w celach dwuosobowych wraz z
odpowiednio dobranym, spełniającym stosowne kryteria osadzonym widzącym, który pełni rolę przewodnika –opiekuna. W przypadku zadeklarowania chęci pomocy ociemniałemu, osoba ta zobowiązuje się do wykonywania zadań na jego rzecz i również w
razie potrzeby jest osobą upoważnioną przez adresata do tych
czynności.
Więźniom niepełnosprawnym zapewnia się dostęp do programów edukacyjnych na zasadach ogólnych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz
zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych25. Celem zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć
23 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego,
[w:] Dz. U. 1960, nr 30, poz. 168 z późn. zm.
24 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 roku w sprawie
sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i
aresztach śledczych, [w:] Dz. U. 2003, nr 151, poz. 1467.
25 Zarządzenie Nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności
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z zakresu kultury fizycznej i sportu prowadzonych w zakładzie
karnym jest uwydatnianie roli kultury w życiu człowieka, a przez
to pogłębianie humanistycznej motywacji zachowań, pomoc w wyborze wartości i odpowiedzialnym ponoszeniu konsekwencji własnych działań oraz dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 15 jednostkach w latach 2008-2013 realizowany był projekt „Program aktywizacji społeczno–zawodowej skazanych niepełnosprawnych oraz
osób skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę
pozbawienia wolności na podstawie art. art. 207 §1 i 209 §1 Kodeksu
karnego”. W programie uczestniczyli skazani z lekkim stopniem
niepełnosprawności oraz skazani posiadający orzeczenie lekarza
orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy. Osadzeni brali
udział w szkoleniach, zajęciach aktywizacyjnych, kierowani byli do
zatrudnienia w ramach praktyki zawodowej. Przykładowo w 2009
roku kwalifikacje zawodowe uzyskało 42 skazanych26.
Odnosząc się do tzw. ,,służb pomocowych’’, które powinny
wspierać niepełnosprawnych i służyć im pomocą, należy wspomnieć, że w ramach szkół Służby Więziennej, szkoleń wewnątrzzakładowych i kursów funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej podlegają doskonaleniu zawodowemu, które obejmuje także tematykę dotyczącą przestrzegania praw osób pozbawionych
wolności, a zwłaszcza poszanowania godności osadzonych, w tym
osadzonych niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich przewiduje, dzięki podziałowi
zakładów poprawczych i schronisk, możliwość umieszczania nieletnich z zaburzeniami psychicznymi i nieletnich niepełnosprawnych w placówkach uwzględniających typ schorzenia lub niepełno-

funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych –
www.bip.sw.gov.pl, dostęp z dnia 10.02.2016 r.
26 Wolność i bezpieczeństwo osobiste niepełnosprawnych – www.mpips.gov.pl, dostęp z dnia 10.02.2016 r.
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sprawności27. Zakłady poprawcze resocjalizacyjno-terapeutyczne
są przeznaczone, między innymi, dla nieletnich z zaburzeniami
rozwoju osobowości na tle organicznego uszkodzenia centralnego
układu nerwowego, zaś zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne
przeznaczone są dla nieletnich z upośledzeniem umysłowym. Zakłady dostosowują program nauczania, liczebność grup, program
terapeutyczny, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia specjalistyczne do
typów schorzeń nieletnich, stopnia niepełnosprawności. Zasady
kierowania i przyjmowania nieletnich do odpowiedniego rodzaju
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich również
uwzględniają typ schorzenia, zaburzenia psychiczne i stopień niepełnosprawności nieletniego. Umieszczanie nieletnich niepełnosprawnych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
objęte jest kontrolą sądu opiekuńczego.
Zakończenie
Powyższe rozważania pokazują, że urzeczywistnienie korzystania przez osoby niepełnosprawne z pełni prawa i wolności we
wszystkich dziedzinach życia jest ogromnym wyzwaniem dla polityki społecznej w Polsce. Władze publiczne są zobowiązane do
prowadzenia działań zgodnych z art. 14 Konwencji, jak w ogóle z
całą Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Przede wszystkim są one zobowiązane do wyeliminowania dyskryminacji, barier,
które uniemożliwiają ludziom niepełnosprawnym korzystanie z
przysługującego im prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Niezbędne więc staje się włączanie kwestii niepełnosprawności
do odpowiednich strategii rozwoju społecznego i gospodarczego
całego kraju, co pozwoli ludziom niepełnosprawnym korzystać z
pełni praw, a jednocześnie uczestniczyć w budowie nowoczesnego
i przyjaznego wszystkim obywatelom państwa.
Ponadto należy zaznaczyć, że pozytywnym skutkiem wdrażania zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych staje sie
utrwalenie w społecznej świadomości praw i potrzeb osób niepeł27

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 roku w
sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, [w:] Dz. U. 2001, nr 124,
poz. 1359.
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nosprawnych. Przełamanie barier w społeczeństwie wzmocni też
postawy, a szczególnie przezwyciężanie bierności, samych osób
niepełnosprawnych. Efektem będzie ich realny dostęp i obecność
we wszystkich obszarach społecznego funkcjonowania, w tym
zwłaszcza w życiu politycznym, rynku pracy, edukacji, kulturze,
wypoczynku.
Streszczenie
W artykule 14 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach
Osób Niepełnosprawnych, jej państwa-strony zapewniają, że osoby
niepełnosprawne, na zasadzie równości z innymi osobami będą korzystały z prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nie mogą
one być pozbawiane wolności bezprawnie lub samowolnie, a także,
że każde pozbawienie wolności będzie zgodne z prawem oraz że
niepełnosprawność w żadnym przypadku nie będzie uzasadniać
pozbawienia wolności. Potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na
sytuację osób niepełnosprawnych, pod względem korzystania przez
nie ze swoich praw, potwierdzają inicjatywy podejmowane w tej
dziedzinie na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Słowa kluczowe: prawo, niepełnosprawność, Konwencja o
Prawach Osób Niepełnosprawnych, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego.
Summary
The right to liberty and security of persons with disabilities
In Article 14, ratified by Poland of the Convention on the
Rights of Persons with Disabilities , the states parties shall ensure
that persons with disabilities on an equal basis with others will
benefit from the right to liberty and security of person. They can’t
be deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that any
deprivation of liberty will be lawful and that a disability shall in no
case will justify the deprivation of liberty . Need to pay particular
attention to the situation of persons with disabilities , in terms of
the exercise of their rights , confirmed by the initiatives taken in
this field at national and international level .
Keywords: law, disability, Convention on the Rights of
Persons with Disabilities, the right to liberty and security of person.
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Erwin Grzebyk

Upośledzenia umysłowe w kontekście wolności słowa
Od pamiętnych czasów ludzie walczyli o wolność słowa,
człowieka, prawa do wymiany poglądów, własnej identyfikacji w
świecie. W dzisiejszych czasach może nam się pozornie wydawać,
że każdy ma takie same prawa. Jest to jednak bardzo mylne uczucie. Prawa człowieka są niejednokrotnie łamane, dotyczy to
wszystkich kontynentów na naszej planecie.
Również w cywilizowanych krajach dochodzi do utrudniania
zachowania standardowych zasad życia i funkcjonowania człowieka. Są jednak ludzie, którzy mają w jeszcze większym stopniu
utrudnione funkcjonowanie w społeczeństwie. Są to osoby upośledzone umysłowo. Nie jednokrotnie nie traktuje się ich z szacunkiem, lub jako prawowitych członków grupy społecznej jaką jest
Państwo. Ludzie często nie liczą się z ich egzystencją i uczuciami.
Wiedza i tolerancja na temat takich osób wzrasta bardzo powoli i
nieznacznie. Pomimo upośledzenia, które samo w sobie jest
ogromnym utrudnieniem napotykają oni wiele innych przeszkód.
Ważnym zaburzeniem często ogromnie utrudniającym życie
w społeczeństwie jest Autyzm. Możemy go zaobserwować już u
dzieci. Dzieci autystyczne są bardziej skłonne do zachowań unikowych, izolowania się od społeczeństwa. Są zamknięte w sobie i
przejawiają inne schematy zachowań, niż dzieci w tym samym
wieku. Cechują ich zachowania stereotypowe, czyli takie które możemy w prosty sposób zaobserwować. Mają ogromne problemy z
komunikacją, jednym z większym problemów z jakimi się one borykają jest tworzeniem więzi z innymi ludźmi. Jest to spowodowane wewnętrznymi predyspozycjami właśnie takiego dziecka, oraz
osób ze środowiska zewnętrznego, którym brakuje wiedzy na temat nawiązywania interakcji z takimi dziećmi. Dzieci te charakteryzuje również większa powaga, ich poczucie humoru jest zaniżone. Do zaburzeń neurorozwojowych możemy zaliczyć pewne specyficzne zaburzenia. Zaburzenia utrudniające naukę w szkole, czyli
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zaburzenia umiejętności szkolnych. Zaliczamy również zaburzenia
mowy, języka i specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych.1 Autyzm dziecięcy jest w obecnych czasach uznawany za
zaburzenie uwarunkowane przede wszystkim genetycznie. Występuję ogromna korelacja dodatnia z w stosunku do odziedziczalności autyzmu. U takich dzieci występują również wszelakie zaburzenia metaboliczne, które mogą prowadzić do pogorszenia stanu
zdrowotnego, zwiększenia częstotliwości negatywnych skutków
choroby.
Jednak jednym z głównych problemów osoby autystycznej
jest trudność w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Środowisku
zewnętrznym, środowisku zupełnie innym niż swój własny dom.
W miejscach, w których nie wiemy czego możemy się spodziewać, na ulicy nigdy nie wiemy co może się wydarzyć, jak zareagować. Zwykli obywatele często borykają się z problemami dnia
codziennego, wiele rzeczy wydaje im się niemożliwych do wykonania. Jak w takim razie ma się czuć osoba chora, upośledzona
umysłowo, osoba z autyzmem? Taka osoba często ma problem zrozumieć samego siebie, zatroszczyć się o najbardziej podstawowe
sprawy związane z własną osobą. Nie ma się więc co dziwić, że w
kontaktach z innymi osobami nie radzi sobie w tak dobrym stopniu
jak robią to osoby zdrowe, bez zaburzeń. Można się tutaj odwołać
do teorii umysłu. Zdrowa osoba potrafi w sposób wrodzony, automatyczny określić uczucia, zamiary, drugiej osoby. Potrafi wyczuć kontekst rozmowy, odebrać informację aby określić wiedzę
innej osoby na dany temat. Posiada podstawowe wiadomości na
temat funkcjonowania umysłu człowieka, rozumie i wie o tym, że
inni ludzie, też myślą, mają swoje potrzeby i mentalność. Dzięki
takiej właśnie umiejętności potrafimy działać zespołowo z innymi
członkami społeczeństwa. Dzielić się doświadczeniami, mamy
również możliwość wywierania na nich wpływu na przykład przy
użyciu kłamstwa, zręcznej manipulacji. Potrafimy się zachować
empatycznie odczuwając nastroje innych ludzi. Brak takich właśnie

J. Komender, G. Jagielska, A. Bryńska, 2009, Autyzm i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
1
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umiejętności występuje u osób upośledzonych umysłowo, osób z
autyzmem dziecięcym.
Takie osobniki nie mają wbudowanego automatycznego rozpoznawania emocji innych ludzi. Brak teorii umysłu powoduje, że
taka osoba jest ślepa na społeczne aspekty życia2. Nie potrafi poradzić sobie z podstawowymi czynnościami dnia codziennego. Jest
zdezorientowana, zagubiona, nie jednokrotnie poziom zakłopotania i niemożność poradzenia sobie z problemem rodzi agresję. Taka
osoba posiada znacznie inaczej ułożoną hierarchię celów i potrzeb,
nie potrafi zrozumieć dążeń innych ludzi, gdyż nie dociera do jej
świadomości to, że inni ludzie mają zupełnie odrębną i różną mentalność. Dlatego właśnie takie dzieci są często uważane za niegrzeczne, wręcz egoistyczne nie liczące się ze zdaniem innych. Nakładając całą uwagę innych na właśnie swoją osobę. Mają problemy
z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych jednak w wielu
dziedzinach są intelektualnie na równym poziomie w porównaniu
z dziećmi zdrowymi, wolnymi od zaburzeń.
Autyzm jednak jest zaburzeniem stale się zmieniającym. Występujące zachowania wraz z upływem czasu, lat mogą się zmieniać, przybierać inne postacie bądź wygasać. Ważna jest otrzymywana pomoc terapeutyczna i edukacyjna3. Dzięki takiej pomocy
dziecko ma szansę na nie ustający rozwój, który jest bardzo istotny
przy takim zaburzeniu. Zastój, bądź regres tego zaburzenia może
prowadzić do negatywnych skutków rozwojowych. Dziecko autystyczne jednak w wielu aspektach nie różni się od dziecka zdrowego. Rozwija się w całkowicie innych warunkach, w innym stopniu i
tempie w porównaniu z dzieckiem zdrowym, mniej jednak aby
rozwój cały czas nie ustawał muszą być zaspokajane pewne potrzeby. Przede wszystkim, jednym z najważniejszych warunków i
potrzeb do zaspokojenia jest okazywana miłość do dziecka od rodziców. Dziecko musi mieć poczucie bezpieczeństwa i miłości. Musi być szanowane jak prawowity członek społeczeństwa, rodziny.
2 K. Markiewicz, Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych, UMCS, Lublin 2015
3 K. Patricia J., McClannahan Lynn E., Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia
konwersacji, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk 2016
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Nie można go traktować inaczej, gorzej niż jak jego zdrowych rówieśników. Musi mieć zaspokojone potrzeby. Jego prawa nie mogą
być łamane, pomimo wielu utrudnień, z którymi się boryka musi
mieć możliwość w niektórych kwestiach podejmowania samodzielnych, osobistych decyzji. Rodzić musi kochać takie dziecko
niezależnie od wszystkiego. Miłość może być przejawiana w tolerancji na zachowania takiego dziecka. Dziecko z grzecznego i ułożonego w jedną sekundę może zamienić się w poirytowanego i zagubionego człowieka. Zachowanie stabilności emocjonalnej może
być ogromnym wyzwaniem dla dziecka jak i rodzica. Osoby z autyzmem cechują się ogromną labilnością emocjonalną, czyli chwiejnością psychiczną. Ważne jest również, aby takiemu dziecku zapewniać poczucie ciągłego bezpieczeństwa. Do zapewnienia tej
potrzeby jest dobre zorganizowanie środowiska wewnętrznego,
czyli miejsca, w którym takie dziecko najczęściej przebywa – dom.
Taka osoba z autyzmem czuje się znacznie lepiej, gdy wie dokładnie czego może się spodziewać, wszystkie rzeczy pozostają stale w
swoim miejscu, reagują agresją i zaniepokojeniem na każdą zmianę
w ich bezpiecznym otoczeniu. Właśnie to jest jedną z głównych
przyczyn dlaczego takim osobom jest się w takim ogromnym stopniu trudno przystosować do warunków panujących w społeczeństwie, środowisku zewnętrznym. Ogromna ilość nieznanych osób,
rzeczy powoduję lęk i zaniepokojenie. Zwykły obywatel może tego
nie rozumiem i bezwiednie taką chorą osobę ranić i ją krzywdzić
bezpośrednio uwłaczając w jej prawa człowieka.
Nauka dziecka autystycznego jest o tyle trudna ze nigdy nie
uda nam się odnaleźć jednej słusznej drogi4. Musimy polegać na
metodach prób i błędów co wymaga od rodzica ogromnej elastyczności, spokoju, opanowania a przede wszystkim tolerancji na wszelakie negatywne zachowania będące odpowiedzią na niechęć
dziecka do nauki. Rodzic musi wielokrotnie powtarzać dziecku co
od niego wymaga, co pragnie osiągnąć i co oczekuje5. Takie dziecko
nie ma problemu ze słuchem, bądź z innymi narządami percepcyjnymi. Ma jednak ogromny problem ze zrozumieniem tego co się od
4
5

494

P. Randall, Jonathan Parker, Autyzm- Jak pomóc rodzinie, GWP, Gdańska 2010
Autyzm-Na granicy zrozumienia, Impuls, Kraków 2009

niego wymaga. To wymusza od rodzica, terapeuty wielokrotne
powtarzanie poleceń, wymagań względem dziecka autystycznego.
Wiele takich dzieci porozumiewa się bezsłownie, jest to spowodowane mało rozwiniętym aparatem mowy. Potrzebne jest, aby nauczyć się czytać znaki z zachowań takiego dziecka, czasami wręcz
ono nie wie jak ma nam przekazać ważną dla niego informację np.:
gdy jest zmęczone, zdenerwowane, niepewne, bądź po prostu chcę
coś od nas wymusić. Czasami takie sygnały mogą pozwolić nam
przewidzieć nadchodzące pogorszenie się stanu zdrowia dziecka.
Ważne jest, aby w danym momencie mieć możliwość skontaktować
się ze specjalistą, który jest nam w każdej chwili pomóc. Potrzebne
jest nakładanie na dziecko coraz to więcej wymagań, aby dzięki
rozwoju mogło w przyszłości lepiej funkcjonować w społeczeństwie oraz było w stanie osiągnąć choć namiastkę autonomii. Nie
można pozostawać w miejscu z dzieckiem z takimi zaburzeniami.
Po każdym kroku na przód jest możliwość cofnięcia się dwa kroki
wstecz. Ogromnie ważna jest ciągła stymulacja takiej osoby. Nie
jest jednak ważna tylko stymulacja umysłowa, ogromny wpływ na
prawidłowy rozwój takiego dziecka jest również stymulacja fizyczna, ruchowa. Wpływ między ciałem a mózgiem jest olbrzymi i nie
możemy o tym zapominać. Samo poczucie umysłowego oddziaływania na innych jest kształtowane dzięki poczuciu panowania nad
własnym ciałem w sferze fizycznej. Często jest to nawet znacznie
prostsze dla osób z zaburzeniami, upośledzeniami umysłowymi,
gdyż ich ciała rozwijają się w prawidłowy sposób pozostając w korelacji dodatniej względem wieku biologicznemu. Trzeba również
przyjąć tezę, że rozwój jest w ogromnym stopniu uwarunkowany
indywidualnym predyspozycjom danego organizmu. Pomimo tego, że osoby z autyzmem mają skłonności to zachowań schematycznych, stereotypowych nie możemy zapominać, że każda osoba
jest inna i każdy jest sam w swoim rodzaju. Dlatego to, że jedna
metoda działa pozytywnie na rozwój jednostki nie musi świadczyć
o tym, że ten sam sposób zadziała na inną jednostkę. Właśnie dlatego ważna jest metoda prób i błędów, o której wcześniej miałem
możliwość wspomnieć. Praca z dziećmi autystycznymi jest jednak
ogromnie fascynującą z punktu widzenia terapeuty. Jest to praca
niezwykle wymagająca, mniej jednak niosąca ze sobą ogromną sa495

tysfakcję. Każdy mały postęp, może prowadzić do przełomu, którego nie możemy zmarnować6. Dzieci autystyczne nie są jednak
skłonne do przestrzegania niektórych reguł reagując stanowczym
niezadowoleniem, ekspansją emocji. Najtrudniejsze jest chyba tak
naprawdę przekonanie dziecka do tego czego jemu w ogóle nie
zależy. Dziecko autystyczne często charakteryzuje niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań. My musimy mu jednak narzucać coraz więcej zadań. Możemy zadać sobie pewne pytanie. Czy
takiemu dziecku autystycznemu jest dobrze z brakiem nawiązywania głębszych, mniej powierzchownych interakcji i więzi społecznych? Odpowiedź jednak jest prosta, gdyż takiemu dziecku jest
to po prostu obojętne. One się tym nie zajmują. Dlatego więc, jest to
ogromnie trudne zadanie aby pokazać im coś na czym im w ogóle
nie zależy i postarać się wpłynąć na nie do tego stopnia aby zaczęło
zależeć. Takiemu dziecku chyba najmniej zależy na jego statusie
społecznym. Musimy stworzyć w nim poczucie i pokazać mu to, co
może stracić nie chcąc uczestniczyć w życiu społecznym. Musimy
mu pokazać ile radości może wyciągnąć, ile może się nauczyć wykorzystując swoje życie w pełni wyzbywając się negatywnych emocji, bólu strachu i zobojętnienia względem innych. Musimy mu pokazać siłę wolności do wyrażania swoich poglądów i własnego,
osobistego, wolnego słowa, gdyż jest równy w społeczeństwie.
Następny problem jaki chciałbym poruszyć jest sposób traktowaniem ludzi z zespołem Downa. Gdyby przyjrzeć się temu upośledzeniu umysłowemu z bliższej perspektywy dowiedzielibyśmy
się w jaki sposób ludzie z tym zaburzeniem są traktowani w społeczeństwie.
Zespół downa jest jednym z najbardziej rzetelnie opisanym i
zidentyfikowanym zaburzeniem. Już w rozwoju prenatalnym możemy wykryć, czy dziecko urodzi się z zespołem Downa. Pomimo
tak wielkiego zasobu wiedzy, możliwości poznania i wgłębienia się
w ten problem istnieje wiele stereotypów i negatywnych wierzeń,
szerzących się na temat tego właśnie upośledzenia. Wiele osób spoG. Dawson, S. Ozonoff, McPartland James C., Wysokofunkcjonujące dzieci ze
spektrum autyzmu, Poradnik dla rodziców, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
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strzega ludzi z zespołem Downa jako wesołych, pogodnych, żartobliwych i radosnych ludzi, jednak również jako nierozgarniętych,
niepewnych siebie i nieumiejętnych do podejmowania ważniejszych decyzji związanych ze swoim własnym życiem. Stereotypy
są bardzo krzywdzące w tej sytuacji gdyż prowadzą do błędnego
myślenia o tym, że osoby z zespołem Downa nie mają swojej własnej indywidualnej osobowości7. Takie osoby posiadają taki sam
komplet uczuć jak zwykły, sprawny człowiek. Posiadają różnice
osobowościowe jak każdy z nas. Dzieci z tym zaburzeniem jak
każde inne dziecko dziedziczą cechy osobowości od swoich rodziców takie jak temperament, wygląd. To zaburzenie genetyczne nie
definiuje dzieci jako jednolita masa.
Oczywiście możemy określić charakterystyczne cechy wyglądu osób z zespołem Downa.
Możemy to najlepiej zaobserwować na twarzach takich osób:
jasne plamki na tęczówkach oka, krótki grzbiet nosa, nakątna
zmarszczka. Oczywiście tych cech jest wiele więcej, lecz nie wszyscy muszą posiadać taką samą kombinację. Nie można więc oceniać, obrażać i krzywdzić osób z zespołem Downa. Nie jest to niczyja wina, można to określić do pewnej różnicy genetycznej. Każdy człowiek jest różny od innego, posiadamy zbiór pewnych cech,
kombinacji nie do opisania, więc dlaczego osoby z upośledzeniami
umysłowymi mielibyśmy traktować inaczej? Ważne jest, aby takiego dziecka nie traktować jak kogoś innego, specjalnego, gorszego.
Powinniśmy traktować ludzi z zespołem Downa jako równych sobie a różnice w rozwoju, prędkości dorastania występują u każdego8. Każdy człowiek powinien mieć prawo do uczestnictwa w życiu społecznym bez względu na dolegliwości, płeć, sytuację osobistą, rozwojową. Aby człowiek mógł się prawidłowo rozwijać musi
istnieć w społeczeństwie, funkcjonować w pewnych grupach, oraz
mieć prawo do posiadania swojej pozycji w społeczeństwie. Marginalizacja czy wykluczenia innych osób są niedozwolone.

E. Minczakiewicz, Zespół Downa, Harmonia, Gdańsk 2015
E. Zasępa, Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa, Impuls,
Kraków 2012
7
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Jednym z większych problemów, aby osoba z zespołem Downa miała prawo do osiągnięcia pewnej autonomii jest nie sam fakt,
że ta właśnie osoba nie jest na to gotowa, lecz społeczeństwo.
Bardzo ważne jest, aby pokazywać ludziom jaka jest prawda,
łamać i niszczyć krzywdzące stereotypy. Nie powinniśmy powielać
niewiedzy, musimy mówić głośno i szerzyć wiedzę na temat upośledzeń umysłowych. Osoba z zespołem Downa w dorosłym życiu
może funkcjonować całkowicie niezależnie, samodzielnie. Nie jest to
oczywiście możliwe dla wszystkich z tym zaburzeniem, każdy jest
inny i posiada różne cechy osobowości. Niektóre osoby z zespołem
Downa potrzebują wsparcia drugiego człowieka przez całe życie,
niektóre jednak tylko w poszczególnych momentach, chwilach, dnia
codziennego. Jest to bardzo szeroki proces, w którym osoba z upośledzeniem może być całkowicie zależna od zdrowej osoby, bądź
może jedynie potrzebować jej obecności aby poczuć się pewniej w
wykonywaniu podstawowych czynności. Osiągnięcie autonomii jest
oczywiście bardzo szczegółowym i długotrwałym procesem. Aby
przystosować dziecko do samodzielnego życia w społeczeństwie
rodzić musi podjąć wiele kroków ku temu zmierzających. Proces
przygotowania dziecka do autonomii może zakończyć się bardzo
wcześnie a czasami jednak może on trwać przez całe życie. Jest to
pewien rodzaj podróży i żadnej rzeczy nie możemy przewidzieć,
niczego nie możemy być do końca pewni. Jest to o tyle trudny proces, że w znikomym stopniu możemy cokolwiek zaplanować, nawet
jeśli mamy ustalony pewien sposób nigdy nie otrzymamy pewności,
że wszystko się potoczy po naszej określonej myśli.
Należy wspomnieć, że nie jest możliwe, aby każda osoba z zespołem Downa osiągnęła pełnię autonomii. Jednak, każdy może
osiągnąć samodzielność i niezależność na miarę swoich możliwości. Ważnym problemem, który stanowczo odsuwa chorobę z cierpiącą na zaburzenie jest ciągła interwencja rodzica, terapeuty. Naturalnym zachowaniem rodzica jest ochrona swojego potomstwa
przed problemami, cierpieniem i bólem. Jeśli nasze dziecko jest
chore nasze instynkty zachowawcze częstą działają na znacznie
wyższym poziomie. Bardzo często jest to główną przyczyną zamykania dziecka w tak zwanej „złotej klatce”. Rodzic ze wzmożoną
siłą izoluje swoje dziecko od środowiska zewnętrznego obawiając
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się możliwości doznania krzywdy i zranienia swojej pociechy.
Ważnym aspektem rozwojowym jest sam w sobie kontakt z innymi
członkami społeczeństwa. Człowiek musi mieć prawo wymiany
poglądów, swobodnej konwersacji z drugą osobą, musi posiadać
prawo do poznania całej struktury funkcjonowania innych ludzi.
Zabierając taką możliwość swojemu dziecku zabieramy mu
znacznie więcej, niż możemy sobie wyobrazić9. Nie możemy również zapominać jak ważny jest rozwój fizyczny dla osoby z zespołem downa. Aby dziecko mogło się prawidłowo rozwijać umysłowo, potrzebny jest rozwój motoryczny. Są to dwa powiązane elementy funkcjonowania człowieka. Pomimo kilku dolegliwości fizycznych, na które cierpią osoby z zespołem Downa np. wiotkość
są oni całkowicie zdolni do utrzymywania sprawności fizycznej w
zadowalającym stopniu. Wielu rodziców ma problem z poradzeniem sobie z tym, że ich dziecko urodzi się, bądź, już się urodziło z
zespołem Downa. Próbują sobie odpowiedzieć na stale zadawane
przez siebie pytania : Dlaczego nas to spotkało?, Dlaczego moje
dziecko się takie urodzi?. Wiele rodziców nie odbiera tego jednak
jako pech, przykry splot zdarzeń, lecz próbują odpowiedzieć sobie
na te pytania racjonalnie przywołując tutaj zasady i widzę z aspektów biologicznych, genetycznych. Każdego może to spotkać, człowiek już jest tak stworzony.
Jest to tylko mechanizm i biologia. Żaden rodzić pomimo
pewnych problemów, nie wyobraża sobie życia bez swojego własnego dziecka. Opinia społeczna, znajomi rodziny często reagują w
bardzo negatywnym stopniu na wieść, że dziecko może się urodzić
zespołem Downa. Jest to moment największych rozterek emocjonalnych i wątpliwości rodziców takiego dziecka.10 Psychologicznie,
każdy rodzić planuje życie swojego dziecka, pragnie aby odniosło
ono sukces zawodowy, założyło kochającą się rodzinę. Ten obraz
może zostać zachwiany, gdy dowiemy się, że nasze dziecko może
urodzić się z upośledzeniem umysłowym. Każdy rodzic kocha jednak swoje dziecko, potrafi dostosować się do sytuacji trudnej i
E. M. Minczakiewicz, Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa. Poradnik
dla rodziców i wychowawców, WNAP, 2001
10 M. Sałkowska, Matka Downa. Piętno - Znaczenia – Strategie, Nomos, 2015
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wymagającej, rodzic potrafi poświęcić z miłości do swojego dziecka
bardzo wiele. Rodzice z czasem zapominają o swoich wcześniejszych obawach, o strachu związanym z myślą o wychowywaniu
takiego dziecka. Często jednak dostają wielce negatywny odzew od
opinii społecznej. Obcy ludzie często nie chcą mieć żadnej styczności z osobami upośledzonymi, z osobami chorymi na pewne zaburzenia, których nie rozumieją głównie przez swoją ignorancję.
Dzieci z zespołem Downa często są przezywane i dręczone, są
uważane za kogoś gorszego, kogoś kto nie potrafi się przeciwstawić i na samym początku jest na gorszej pozycji. Ważne jest aby nie
dopuszczać do takich zjawisk. Jest jednak wiele wspaniałych rzeczy
związanych z przebywaniem w otoczeniu osoby z zespołem Downa. Nie zastanawiają się, czy coś jest fajne, czy nie. Czy wypada,
czy nie wypada. W tym, jak się zachowują, osoby z Downem są
absolutnie szczere i naturalne. Mają w sobie tyle dobra, tyle ciepła.
W tym co mówią nie ma żadnej manipulacji, żadnych kombinacji,
które inni wykonują na co dzień. Bo przecież ludzie, którzy na to
chorują, też czują, też chcą kochać i normalnie żyć. Niektórzy ludzie to bagatelizują.
Każdy człowiek powinien mieć prawo do życia w społeczeństwie i wyrażania swojego zdania. Społeczeństwo o upośledzeniach
umysłowych mówi niechętnie i często nie chce się nic dowiedzieć
na temat tego problemu.11 Cały czas rośnie świadomość i tolerancja
wobec inwalidów. Jesteśmy coraz bardziej świadomi jak pomagać
ofiarom wypadków np. człowiekowi na wózku inwalidzkim. Temat upośledzeń umysłowych wydaje się jednak znacznie cięższy
dla zwykłego obywatela i nasza świadomość w tej kwestii pozostaje znaczne w tyle. Ważne jest, aby o trudnych tematach mówiono
głośno, nie zamiatano pod dywan tego, czego nie potrafimy zrozumieć. Każdy żyjący człowiek powinien mieć równe prawa do
życia i na każdy temat powinniśmy mieć możliwość wymiany poglądów. Wiedza której nie raz się obawiamy może być kluczem do
rozwiązania wielu problemów, a przede wszystkim może przysłużyć się do pomocy osobie, która tego najbardziej potrzebuje. Dzięki
otwartości i wyzbyciu się wewnętrznego, osobistego lęku możemy
11
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osiągnąć znacznie więcej, niż nam się może wydawać. Pozwoli
nam to zrozumieć to co może się dla nas wydawać dziwne, obce,
nieodpowiednie, zrozumieć, że to nie druga osoba jest gorsza bądź
lepsza, niż my, lecz po prostu inna. Nie możemy zapominać, że
społeczeństwo to nie tylko my jako jednostka. Istnieją wokół nas
różni ludzie, z innymi cechami, wartościami, celami, przeszłością.
Możemy się od siebie różnić, mamy takie prawo, lecz wszyscy czujemy tak samo. Cierpimy, gdy ktoś nas krzywdzi i odczuwamy
wszelkie nierówności, które panują na świecie. Powinniśmy je niwelować, łamać i niszczyć szkodliwe stereotypy. Ważne jest, aby
nigdy nie bać się wypowiadać na głoś naszych osobistych wewnętrznych opinii, respektować zdanie inny ludzi i przede wszystkim ich samych.
Streszczenie:
Wolność słowa i człowieka jest bardzo ważnym aspektem życia każdego z nas. Człowiek zawsze walczył o posiadanie podstawowych praw. Prawa człowieka są często łamane i nie można się
temu przeciwstawiać. Najtrudniej jednak mają osoby, które mają
znacznie bardziej utrudnione życie niż reszta społeczeństwa. Osoby upośledzone umysłowo, osoby z autyzmem, z zespołem Downa
borykają się z wieloma problemami o których zwykły obywatel
może nie mieć najmniejszego pojęcia. Prawa tych osób są bardzo
często łamane a one same nie mogą się bronić. Potrzebna jest wiedza aby zwiększać świadomość i tolerancję w stosunku do osób z
upośledzeniami umysłowymi. Społeczeństwo powinno być otwarte
dla wszystkich, bez znaczenia na różnice indywidualne.
Słowa kluczowe: upośledzenia umysłowe, autyzm, zespół
Downa, wolność słowa, wolność człowieka, społeczeństwo
Summary:
Freedom of speech, freedom of human are one of the most
important aspects of everyone’s lives. Man has always fought for
the possession of basic rights. Human rights are often violated.
There are people, who have a much harder life than the rest of
society. Persons with mental disabilities, people with autism, Down
syndrome have to face many problems, which ordinary citizens can
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not have. Their rights are often violated and they can not defend by
themselves . Big amount of knowledge is need to raise awareness
and tolerance towards persons with mental disabilities. The public
life should be open to all, no matter of individual differences.
Keywords: mental disabilities, autism, Down syndrome, freedom of speech, the freedom of human, society
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Dariusz Kolano

Współczesny liberalizm a wolność sumienia i wyznania
1. Pojęcie terminu „liberalizm”
Słownik pojęć filozoficznychpodaje trzy znaczenia tego terminu:
1) liberalizm w znaczeniu ścisłym to powstała w XVIII w., aktualna także współcześnie, ekonomiczna i polityczna doktryna,
oparta na indywidualistycznej koncepcji człowieka, która głosi:
a) w sferze gospodarczej wolną i niczym nie skrępowaną (głównie przez państwo) działalność jednostek w ramach wolnej konkurencji oraz nieograniczone dysponowanie własnością prywatną;
b) na płaszczyźnie polityki liberalizm oznacza wolność przekonań i słowa, pełne swobody polityczne jednostek, powszechne
prawo wyborcze i ustrój parlamentarny (głównymi teoretykami
liberalizmu w tym znaczeniu byli: A.Smith, B. Constant, J.St. Mill);
2) liberalizm w znaczeniu szerszym to postawa światopoglądowa upatrująca w swobodnej aktywności człowieka źródła postępu społecznego, którego całością rządzi zasada autoregulacji (egoizmu rozumnego), harmonizująca życie społeczne,gwarantująca
dobro i pomyślność ogółu poprzez łagodzenie sprzeczności i akty
kompromisowego uzgadniania interesów jednostkowych (J. Bentham, J. St. Mill);
3) liberalizm wreszcie w znaczeniu potocznym to takie zachowanie człowieka, które propaguje tolerancję i pobłażliwość w stosunku do różnych i odmiennych poglądów i postaw oraz ugodowość i
skłonność do kompromisu w stosunkach międzyludzkich1.
Jeśli chodzi o ścisłą definicję tego terminu, to sprawa jest
trudna i skomplikowana, gdyż pojęcie liberalizmu nie jest jednoznaczne, może prowadzić do wielu nieporozumień, szczególnie w
odniesieniu do różnych płaszczyzn ludzkiego życia indywidualnego i społecznego. I tak niektórzy liberalizmem nazywają eksponowanie indywidualnej wolności człowieka i jego praw w życiu spo1

Por. Słownik pojęć filozoficznych, Warszawa 1996, s. 110.
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łeczno-politycznym, inni widzą w nim przede wszystkim postulat
wolności ekonomicznej i wolnego rynku, jeszcze inni przez liberalizm rozumieją zjawisko moralnego laksyzmu, permisywizmu czy
po prostu rozprzężenia2.
Liberalizm z reguły kwestionuje etykę normatywną o zasadach uniwersalnych, niezmiennych, opartą zarówno na przesłankach metafizyczno-antropologicznych, jak i religijnych. Gdy chodzi
o genezę takiego stanowiska etyki liberalizmu, to jest to dziedzictwo również epoki Oświecenia i jego sekularyzmu. To właśnie
wtedy etykę i jej zasady zaczęto interpretować w duchu subiektywizmu, relatywizmu i historycyzmu. Trzeba tutaj szczególnie podkreślić, że współczesny liberalizm nie poprzestaje na promowaniu
etycznego subiektywizmu i relatywizmu, lecz również atakuje tradycyjną etyką normatywną, zwłaszcza o inspiracji chrześcijańskiej.
Jeżeli liberalizm odwołuje się do zasad etycznych, to przeważnie traktuje je instrumentalnie, widząc w nich zachętę do lepszej, wydajniejszej pracy. Etyka liberalistyczna będąc interesowną,
egocentrycznie ukształtowaną, pomijając wymiar autentycznie
wspólnotowy życia człowieka, staje się ostatecznie etyką zdepersonalizowaną, odseparowaną od godności osoby ludzkiej3.
2. Liberalizm jako zagrożenie
Celem liberalizmu współczesnego, czy jak niektórzy mówią –
nowoczesnego, jestz jednej strony uwalnianie człowieka od jego
materialnych bolączek, z drugiej zaś „próba stworzenia warunków” dla „człowieka nowoczesnego” będącego „istotą postępową”,
całkowicie wolną i w żaden sposób nieskrępowaną, która sama decyduje o wszystkim. Liberalizm nowoczesny uznając, że najważniejsza dla człowieka jest wolność zakłada, że państwo ma dać jednostkom tę wolność likwidując wszystko to, co uznaje za zniewolenia. Pierwszym zniewoleniem, według liberalizmu nowoczesnego
ma być niedostatek materialny. Liberalizm ten zatem postuluje
stworzenie swego rodzaju państwa opiekuńczego - nową wersję
Por. S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995, s. 9.
Por. S. Kowalczyk, Współczesny neoliberalizm, Ateneum Kapłańskie 122
(1994), s. 431.
2

3
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socjalizmu, socjalizmu „z ludzka twarzą”. Głosząc wolność tę wolność zaczyna ograniczać. Kolejnymi zniewoleniami dla niego są
wszelkie ograniczenia moralne i obyczajowe. Stąd wypowiada im
wojnę proponując, w istocie, niewolę grzechu.
Libertarianizm to najbardziej radykalna forma liberalizmu.
Chce on maksymalnie poszerzać „pola wolności”. W pierwszym
rzędzie więc opowiada się za legalizacją tzw. „przestępstw bez
ofiar” czyli prostytucji, „nietypowych zachowań seksualnymi”
(czytaj: zboczeń), zażywania narkotyków itp. Absolutyzuje on
prawa człowieka głosząc, że nikt i nic nie może w żaden sposób ich
ograniczać4.Gołym okiem zatem widać, - jak zaznacza Abp Michalik - że środowiska libertyńskie, ateistyczne i masońskie bardzo
wyraźnie nasiliły swoje działania. Wystarczy poczytać choćby niektóre gazety. Jak czkawka wraca dialektyczny sofizmat, że wiara to
„sprawa prywatna”, a „Kościół należy zamknąć w kruchcie”.
Oświeceniowe przesądy rozwinięte w czasach komunizmu poprzez zbitkę pojęciową o „mieszaniu się Kościoła do polityki” ożyły i postawiły „obóz postępu i demokracji” na czele dziejowej misji
„wyzwolenia Polski z okopów klerykalizmu”5.
Tendencje antykatolickie są żywo obecne w strukturach Unii
Europejskiej. W 1923 r. Richard Coudenhove-Kalergi w książce
„Pan-Europa” sformułował wizję Europy - sfederowanych Stanów
Zjednoczonych Europy - jako tworu ponadpaństwowego, stanowiącego zalążek państwa ogólnoświatowego. Twierdził, że należy
przemodelować świadomość Europejczyków. Proponował pojęcie
„lojalności europejskiej” i „narodu europejskiego”. Już wtedy pisał:
„Każdy człowiek kulturalny musi pracować nad tym, by tak jak
dziś religia, tak jutro narodowość stała się prywatną sprawą każdej
osoby”. W uniwersalizmie wolnomularskim sprzedawanym w
otoczce liberalizmu dostrzega się obecność agresywnego laicyzmu i
nastawienie antykatolickie. Ideologowie tego kierunku w Kościele
Por. S. Krajski, Liberalizm jako zagrożenie dla wspólnoty państwowej i samorządowej, Wykład wygłoszony w ramach Radiowego Kursu Samorządowego na
antenie Radia Maryja w dniu 29.08.02 r.
5 J. Michalik, List apostolski u progu Wielkiego Postu,
http://www.malach.org/article.php/abp-michalik-list-na-wielkipost(13.05.2016).
4
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katolickim upatrują wielkich zagrożeń na drodze realizacji swoich
zamiarów. I nawet się z tym specjalnie nie kryją6.
Świat, w którym żyjemy, wkracza w nowy etap swoich dziejów. Nie chodzi tu tylko o gwałtowne przemiany we wszystkich
niemal dziedzinach ludzkiego życia, ale o fundamentalne przewartościowania, dokonujące się z dnia na dzień i których jesteśmy
uczestnikami. Coraz większa liczba autorytetów z różnych dyscyplin wiedzy zgadza się z opinią, że w drugiej połowie ubiegłego
wieku zakończyła się epoka modernizmu i nowoczesności, która
w dziedzinie myślenia charakteryzowała się dążeniem do precyzyjnego, racjonalnego, naukowego poznania obiektywnej rzeczywistości, a w działaniu, dążeniem do osiągnięcia wysokiej skuteczności i efektywności na polu wszystkich podejmowanych
przedsięwzięć. Koniec XX wieku i początek XXI wieku skłania się
ku tendencjom określanym mianem postmodernizmu albo ponowoczesności (to drugie określenie wydaje się być bardziej precyzyjnym i jednoznacznym)7.
3. Wolność słowa a polityczna poprawność
Wolność słowa to tolerancja dla poglądów, które są nam obce,
ale które jesteśmy gotowi znosić w pewnym przedziale. Jest granica, na której ta tolerancja się kończy. taką wyraźną granicą są próby
obrażania wierzących, zwłaszcza katolików, bluźnierstwa i bezczeszczenia werbalne największych świętości we współczesnej Europie przez nie tylko przez liberalne media. W systemie demokratycznym nie istnieje cenzura prewencyjna, tzn. skryta, którą prowadzi policja, nie dopuszczająca np. czegoś do publikacji. Natomiast demokracja nie wyklucza wcale cenzury jawnej, tzw. represyjnej, którą stosuje sąd po dokonaniu nadużyć wolności do wypowiedzi. Cenzura w demokracji jest ostatecznością, kiedy załamu-

6 J. M. Jackowski, Środowiska libertyńskie, ateistyczne i masońskie, Niedziela
Ogólnopolska, 11/2012, s. 33.
7 Por. M. Dziewiecki, Ponowoczesność a wychowanie. Ponowoczesność – człowiek wychowanie, www.wychowawca.pl/miesiecznik/miesiecznik_nowy/2004/12_
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je się fundament obyczajności, na którym każda demokracja się
opiera8.
Liberalna zaś polityczna poprawność jest mechanizmem służącym do zastępowania prawdy grzecznością czy też rugowania
prawdy pod pozorem grzeczności. Polega ona na stworzeniu i
upowszechnieniu nowego języka, którego prekursorem mają być
środowiska opiniotwórcze, media, elity uniwersyteckie, artystyczne. Owa polityczna poprawność „to nie jest tylko posunięta do absurdu grzeczność dworska, to nie jest tylko posunięta do absurdu
grzeczność uniemożliwiająca porozumiewanie się. To jest pomysł
na świadome zniszczenie pewnego kodu pojęciowego po to, żeby
mógł jego miejsce zająć kod inny (…) polityczna poprawność po to
została stworzona, i na to została obliczona, żeby wolność się w
głowach nie zaczęła, żeby w głowach istniała sieczka, żeby nie było
słów, którymi można o wolności pomyśleć”9.
„Polityczna poprawność” prowadzi zaniku prawa do wyrażania własnych opinii, czyli tej wartości z której Amerykanie są tak
dumni. Z drugiej zaś strony, mimo absurdów które nasuwają się w
pierwszej chwili, ma ona swoje głębokie logiczne uzasadnienie.
Pojęcie „poprawności politycznej” (ang. Political correctness), to
swoista autocenzura, określana również jako cenzura publiczna.
Dotyczy takiego wyrażania opinii lub zachowań, które uważane są
za neutralne, a zatem nie są obraźliwe dla szeroko rozumianej
mniejszości, czy to seksualnej, religijnej, rasowej, czy etnicznej. Celem poprawności politycznej jest usunięcie z życia publicznego
sformułowań i poglądów „obraźliwych”, co ma doprowadzić do
zmniejszenia dyskryminacji grup zwykle na nie narażonych. Pojęcie nie jest jednak w żaden sposób skodyfikowane; jest to raczej

8 Por. B. Wolniewicz, Obyczajność kontra okiełznanie, za: K. Cegielska, Oblicza
wolności słowa, Niedziela Tygodnik Katolicki, 6/2004.
9 R. Ziemkiewicz, Jeszcze raz o „politycznej poprawności”, Powracanie apologii,
Sympozjum zorganizowane przez Sekcję Teologii Fundamentalnej Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 05.12.2011.
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zjawisko społeczne, polegające na stworzeniu ogólnych, neutralnych zasad współżycia społecznego10.
Fenomen poprawności politycznej prowadzi do rewolucji w
wielu sferach, w tym najważniejszej i podstawowej – rodzinie. Nie
dotyczy to tylko Stanów Zjednoczonych. W Szkocji w niektórych
szkołach, zastąpiono tradycyjne słowa „mama i tata” słowem „opiekunowie”, by nie urazić par homoseksualnych. W Danii toczy się
debata na temat wprowadzenia na sygnalizatorach świetlnych postaci kobiecych. Natomiast włoscy uczniowie w jednej ze szkół dowiedzieli się, że nie ma Bożego Narodzenia, ale Święto Zimy. Wracając do USA, to tradycyjne życzenia „Merry Christmas” coraz częściej
zostają zastąpione „Happy holiday”, by nie urazić innowierców. Absurdalności poprawności politycznej dał się też ponieść kościół katolicki w USA, który chciał zdefiniować płeć Ducha Świętego. Ostatecznie żadne z określeń, „on”, „ona”, „ono”, nie zyskało znaczącego
poparcia11.
Prowadzi to do zaniku prawa do wyrażania własnych opinii,
czyli do końca wolności słowa, tej wartości, z której współczesne społeczeństwa demokratyczne są tak dumne. Z drugiej zaś strony, mimo
absurdu „poprawności politycznej” jaki nasuwa się w pierwszej chwili, to ma ona swoje głębokie logiczne uzasadnienie, które podkreślał
George Orwell w swej książce „1984”, a mianowicie: „język określa
świadomość”. Zatem można by stwierdzić, że posługując się neutralnym słownictwem pogłębia się wzajemną tolerancję na odmienność/różnice drugiej osoby, czyniąc tym samym społeczeństwo wolnym od dyskryminacji, cieszącym się równością przy jednoczesnej
różnorodności jednostki12.
Wolność słowa jest jedną z najcenniejszych wartości w społeczeństwach demokratycznych. Jest to prawo do publicznego wyrażania własnych poglądów i myśli oraz do ich szanowania przez inne

10 A. Dziduszko-Rozciszewska, O wolności słowa, rozumianej jako poprawność polityczna,
http://www.psz.pl/124-polityka/anna-dziduszko-rosciszewska-owolnosci-slowa-rozumianej-jako-poprawnosc-polityczna(12.05.2016).
11 Tamże.
12 Por. Tamże.
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osoby. Wielu z nas z trudnością wyobraża sobie życie w świecie,
gdzie wolność słowa nie jest szanowana.
4. Liberalne sumienie
Choć wolność indywidualna jest dziś tym, co wysławia się
ponad wszelkie inne wartości i wydaje się być ona podstawą stosunków społecznych, złudzeniem pozostaje możliwość zbudowania na niej społeczeństwa. Wolność indywidualna, w jej rozumieniu traktowanym już jako oczywistość, to możność bycia czymkolwiek i robienia czegokolwiek. W gruncie rzeczy, społeczeństwo
„liberalne”, nie posiadając żadnych wartości pozytywnych, musi
siłą rzeczy zajmować się nieskończonym tworzeniem kolejnych,
opartych na konsensusie regulacji prawnych. Oznacza to przyznawanie coraz szerszych praw grupom i jednostkom bez weryfikacji
oznaczonych przez nie tożsamości. Utopia liberalna jest zatem gigantyczną konstrukcją prawno-biurokratyczną, nieustanie ustanawiającą wolność przy pomocy coraz bardziej drobiazgowych restrykcji prawnych.
Ile to razy słyszeliśmy, że Kościół nie ceni sumienia tylko
władzę, że sumienie jest najwyższą instancją „liberalnych” społeczeństw. To tylko wybieg. W realnym życiu trudno sobie wyobrazić większego wroga sumienia niż współczesny „liberalizm”, który
kamufluje żądzę nieograniczonej władzy przez dopuszczanie
„swobód obyczajowych”, „zabijanie nienarodzonych” itd. Ludzie
pozbawieni cnót są bardziej plastycznym narzędziem w rękach
takiej władzy, a gniew ich wyrzutów sumienia jeszcze straszniejszą
bronią - są oni fanatykami władzy usprawiedliwiającej ich własną
nieprawość. Nie ma prawa do posiadania sumienia ktoś, kto nie
idzie ich drogą i publicznie przeciwstawia się złu, które liberalizm
okrywa „zbawiennym płaszczem prywatności”. Tam gdzie
wszystko jest prywatne, nic nie może być osądzone, a największą
transgresją społeczną jest wywołanie wyrzutów sumienia13.

Por. T. Rowiński, Jak sumienie stało się wrogiem wolności, Christianitas,
http://christianitas.org/news/jak-sumienie-stalo-sie-wrogiem-sumienia(odw.
12.04.2016).
13
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Tutaj też liberalizm spotyka się z prawdą, której nie chce znać
- nowoczesność wcale nie kocha wolności ludzkiej, nowoczesność
kocha władzę absolutną. Fałszywe wyrzuty sumienia mają zamykać oczy i usta na nieprawość kroczącą z góry, od władzy, w jakiej
by formie nie była sprawowana (sądy, media, rząd, polityka).
Zresztą władza nowoczesna (liberalna) nie cierpi polityki, za to kocha administrację i biurokrację - ponieważ wobec władzy administracyjnej nie można dochodzić żadnych praw i nie liczą się też
żadne sumienia, o których prawa zawsze można się dopominać w
społeczeństwie politycznym. Czyli także -katolickim. Wolność sumienia i wyznania to podstawowe, przyrodzone prawo człowieka,
jest jednym z fundamentów społeczeństwa demokratycznego i pluralistycznego.
Odejście liberalizmu od uszczęśliwiania całego świata i indywidualne zajęcie się jednostką ludzką. Podnosi się do granic absurdu, po niemal absolutny wymiar tolerancję i wolność14. Wolność
liberalna inspirowana tolerancją, zwłaszcza tolerancją nietolerancji,
staje się swawolą i zagrożeniem prawdziwej ludzkiej wolności inspirowanej miłością. propagowanie tolerancji jako wartości podstawowej. Nawet w wersji najbardziej pogłębionej (jako respektowanie człowieka o odmiennych sposobach myślenia i postępowania) tolerancja oznacza zaledwie minimum, a nie maksimum dojrzałości.
Liberalne sumienie chełpi się, że jest wyjątkowo wrażliwe na
ludzkie nieszczęścia. To przekonanie o unikalnej wrażliwości liberalnego sumienia z kolei wzmacnia wśród poprawnie politycznych
liberałów skłonność do ignorowania niepożądanych - i nieliberalnych - skutków propagowanej przez nich polityki. Ich rozwiązania
problemów świata muszą być słuszne mimo, iż przeczą im nauka i
„Jedną z oczywistych i nieuniknionych konsekwencji tego typu utopii indywidualistycznego szczęścia jest absolutyzacja tolerancji, czyli postawienie się
ponad miłością i prawdą, ponad zdrowym rozsądkiem i odpowiedzialnością.
Ideologicznie i cynicznie rozumiana tolerancja znajduje swoje najbardziej „poprawne” politycznie formy wyrazu w pobłażaniu wszelkiej słabości człowieka,
w akceptowaniu najbardziej cynicznych i zaburzonych zachowań oraz w nietolerowaniu Kościoła katolickiego”. M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności,Kielce 2010, s. 19.
14
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doświadczenie - tak samo, jak marksizm-leninizm musiał był
uznawany za słuszny przez wiernych tej ideologii. Z tym - trzeba
to podkreślić - że polityczni liberałowie nie twierdzą, że ich teorie
są „naukowe”. Naukę można zignorować. Nie jest to bez związku skoro polityczna poprawność, jak mentalność totalitarna w ogóle,
jest ideologią wszechobejmującą - ze skrajnymi odmianami politycznej poprawności w środowiskach akademickich i z niektórymi
atakami na naukę ze strony bardziej radykalnych postmodernistów
i feministek. Jaskrawa jest manipulacja językiem, jaka się przy tym
wszystkim odbywa. To też jest znaną cechą starego totalitaryzmu,
lecz dziś coraz częściej występuje wśród europejskich przywódców
politycznych, z których wielu wydaje się nie tyle kłamać, co raczej
ujawnić zupełny brak kontaktu z rzeczywistością. Ich wypowiedzi,
coraz bardziej przypominające Orwellowską nowomowę, nie służą
informowaniu, lecz mistyfikacji i zwodzeniu15.
Z perspektywy liberalizmu, zarówno tradycja jak i religia nie
mają żadnego znaczenia. Nie liczą się ani zdrowy rozsądek, ani
normy społeczne ani „logiczna analiza rzeczywistości, ani cokolwiek innego, co byłoby wspólną podstawą dążenia poszczególnych
osób do szczęścia i radości życia”16. Konsekwencje wynikające z
takiej pustki ideologicznej, świata bez wartości bywają dramatyczne i rokują bardzo czarny scenariusz lansowanych utopii szczęścia.
Dzisiaj lewicowo-liberalne mass media i lewicowo-liberalni
aktywiści, dziennikarze zwykle dostają gęsiej skórki na słowo „sumienie”, a zwłaszcza na słowo „prawe sumienie”. Lewaccy i liberalni specjaliści od znieprawiania sumień będą się zawsze sprzeciwiać sumieniu. Przeciw prawidłowo uformowanemu sumieniu,
które dobro rozumiane jako dobro (w myśl prawa naturalnego rozumianego jako pierwotne) przedkłada ponad prawo stanowione
(wtórne, występujące często przeciw dobru)17.

Por. A. Kołakowska, Polityczna poprawność a mentalność totalitarna,
http://www.omp.org.pl/index./ 18.04.2016.
16 M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, op. cit., s. 21.
17 M. Tytko, Lewicowo-liberalne mass media, http://www.fronda.pl/a/dr-tytko-dlafrondapl-lewicowi-aktywisci-dostaja-gesiej-skorki-na-slowo-sumienie,35760.html(odw.
12.05.2016).
15

511

5. Liberalny relatywizm
Liberalny relatywizm głosi, że nic nie jest ani pewne ani
ustalone. Dotyczy on zarówno sfery moralnej jak i poznawczej. W
sferze moralnej nie daje podstaw do wartościowania. Nie istnieją
bowiem absoluty moralne, etyczne, estetyczne. Dobre, sprawiedliwe, słuszne, piękne jest to, co ja sam chcę uważać za dobre,
sprawiedliwe, słuszne, piękne. W sferze poznawczej relatywizm
nie uznaje pojęcia prawdy, prawdy obiektywnej. Religia, światopogląd, które wyznaje są równie dobre jak wszystkie inne. Relatywizm moralny prowadzi do naturalizmu, czyniąc z człowieka
byt naturalny, pozbawiony zdolności wyboru, mający naśladować
amoralny świat przyrody, pozbawiony możliwości i sensu rozróżniania na miłość i nienawiść, dobro i zło18. Relatywizm poznawczy prowadzi do synkretyzmu, czyli łączenia wszystkiego ze
wszystkim, nawet rozbieżności. To jest ładne, dobre czy prawdziwe, co się komu podoba. Do łączenia ze sobą dobra i zła.
Wspólną cechą poglądów relatywistycznych o różnorakiej genezie jest przekonanie, że nie istnieje jedna prawda obiektywna i powszechna, a nasze wizje i opisy rzeczywistości mają charakter
względny. Różne wzajemnie - wydawałoby się - wykluczające się
twierdzenia czy systemy twierdzeń mogą być według relatywistów
równie uzasadnione, gdyż nie istnieje jeden bezwzględny wzorzec
uzasadnień. Relatywizm nie da się pogodzić z nauczaniem Kościoła
ani w kwestiach wiary, ani w kwestiach moralności.
Od końca lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, w Stanach
Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej, a ostatnio i w Polsce, rozwija się nowa, antychrześcijańska ideologia, ideologia ateistycznego liberalizmu, występująca w postaci tzw. poprawności
politycznej, która nawiązując do starego hasła, głoszonego przez
ojca nacjonalizmu niemieckiego Friedricha Nietzschego, że „Bóg
umarł”, na Bożym tronie sadowi pozbawionego wszelkiej kodeksowej moralności tzw. postępowego człowieka. Takiego człowieka,

18
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Zob. A. Jawor, D. Komandera. A. Matkowska, New Age, Warszawa 2007. s, 23.

który ustanawia prawa depczące przykazania Dekalogu; który głosi, że nie istnieje ani obiektywna prawda, ani obiektywne dobro19.
Ksiądz Prymas August Hlond już w latach trzydziestych
przestrzegał przed relatywizacją etyki, wskazując na wielkie zagrożenie dla moralności i życia religijnego płynące ze strony nie tylko
masonerii i komunizmu, przestrzegając przed jego zgubnymi
wpływami dla życia narodu i państwa. Kardynał Hlond uświadamiał wiernych, że wolnomularskie i komunistyczne ideały zacierania granic pomiędzy dobrem i złem są owocem „szatańskiej nienawiści do Boga”. Dlatego „jedyną receptą uzdrowienia Polski”20
jest budowanie ładu społecznego na podstawowych zasadach moralności chrześcijańskiej oraz zdecydowane odcinanie się od wpływów idei propagujących całkowity rozkład moralny, niewiarę i
naturalny deizm.
W mieszaninie postępowania moralnego w obecnych czasach,
w gospodarce wolnej konkurencji, brakuje stałego moralnego postępowania. W takich niejasnych warunkach łatwo odnaleźć ludzką
osobowość uwikłaną w tryby bezwzględnej struktury wolnego
rynku. Uwikłanie współczesnego człowieka w manipulacje, wykorzystywanie w marketingu wiedzy o prawidłowościach psychiki
ludzkiej, ciągłe wpływanie, żeby człowiek podejmował „odpowiednie” decyzje - jest często niemoralne i sprzeczne z interesem
jednostki, z interesem życia. Żyjemy jednak dalej nie zdając sobie
sprawy z istotnych problemów sięgających aż fundamentu naszej
cywilizacji.
Postmodernistyczny liberalizm prezentuje się jako nowy
sposób myślenia i postrzegania świata. Odrzucając to, co pewne,
sprawdzone, jednoznaczne, przyjmuje sceptycyzm, relatywizm i
agnostycyzm. Głosi i uczy patrzeć na człowieka przez pryzmat
jego cielesności, przez ekstremistyczne pojmowanie wolności,
która odrzuca jakiekolwiek przykazania, etyczne nakazy. Staje w
opozycji do jakichkolwiek stałych i obowiązujących poglądów
19 S. Wielgus, Publiczny wymiar chrześcijańskiej wiary, Kazanie wygłoszone
Mszy Św. w parafii p.w. Ducha Świętego w Płocku, 2 sierpnia 2004 r.
20 Zob. Kard. August Hlond (1881-1948),
http://www.traditia.fora.pl/modlitwa-i-duchowosc-katolicka.pl (13.05.2016).
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religijnych, światopoglądowych, społecznych, politycznych itp.
Jednocześnie narzuca, w imię radykalnie pojmowanej wolności,
akceptację obcych chrześcijaństwu i naszej kulturze postawy,
zachowania wartościowania czy przekonania. Światopogląd
postmodernistyczny zrywa całkowicie z podstawowymi założeniami
kultury euroatlantyckiej. Zmierza do desakralizacji i dechrystianizacji
świata.
W imię nieograniczonej wolności, ogranicza to, co nie jest według niego poprawne. Granice wolności sumienia i języka stawia tam,
gdzie przestrzeń wolności ujęta jest w normy i zasady. Przykładem
może być sprawa profesora Chazana, który korzystając z wolności
sumienia nie tylko został publicznie napiętnowany ale poniósł poważne konsekwencje zawodowe. Współczesny liberalno-lewacki
świat wkracza w erę absurdu u nieuchronnej samozagłady.
Streszczenie
Liberalizm z reguły kwestionuje etykę normatywną o zasadach uniwersalnych, niezmiennych, opartą zarówno na przesłankach metafizyczno-antropologicznych, jak i religijnych. Jeżeli liberalizm odwołuje się do zasad etycznych, to przeważnie traktuje je
instrumentalnie, widząc w nich zachętę do lepszej, wydajniejszej
pracy. Etyka liberalistyczna będąc interesowną, egocentrycznie
ukształtowaną, pomijając wymiar autentycznie wspólnotowy życia
człowieka, staje się ostatecznie etyką zdepersonalizowaną, odseparowaną od godności osoby ludzkiej.
Niniejszy artykuł odnosi się do kwestii wolności sumienia i
wyznania w ujęciu liberalno-libertyńskim, a także podejmuje kwestie poglądów relatywistycznych w odniesieniu do etyki normatywnej i zasad uniwersalnych wyrosłych z metafizyki i antropologii chrześcijańskiej. Główne myśli to ujęcie definicyjne liberalizmu, liberalizm jako zagrożenie, wolność słowa a polityczna poprawność, liberalne sumienie, liberalny relatywizm.
Kluczowe słowa: wolność, sumienie, liberalizm, religia, libertynizm, postmodernizm
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Summary
Modern liberalism and freedom of conscience and religion
Liberalism as a rule, question the ethics of the normative principles of universal, non-variable, based both on the premises metaphysical-anthropological and religions .Jeżeli-liberalism refers to
the ethical principles, mostly treats them instrutalnie, seeing in
them an incentive to improve, productive work. Ethics liberalistyczna being venal, egocentric shaped, except for genuinely Community dimension of human life, eventually becomes ethics depersonalized, isolated from the dignity of the human person.
This article addresses the issue of freedom of conscience and
religion in terms of liberal-libertarian, and also addresses the relativistic views in relation to the normative ethics and principles of
universal grown from metaphysics and Christian anthropology.
The main thought that shot definition of liberalism, liberalism as a
threat to freedom of speech and political correctness, liberal conscience, liberal relativism.
Keywords : freedom, conscience , liberalism , religion , libertinism , postmodernism
Literatura
Dziewiecki M., Ponowoczesność a wychowanie. Ponowoczesność - człowiek - wychowanie,
www.wychowawca.pl/miesiecznik/miesiecznik_nowy/2004/12_
Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2010.
Dziduszko-Rozciszewska A., O wolności słowa, rozumianej jako poprawność
polityczna,
http://www.psz.pl/124-polityka/anna-dziduszkorosciszewska-o-wolnosci-slowa-rozumianej-jako-poprawnosc-polityczna.
Hlond A. (1881-1948), http://www.traditia.fora.pl/modlitwa-iduchowosc-katolicka.pl(13.05.2016).
Jawor A., Komandera D. Matkowska A., New Age, Warszawa 2007.
Jackowski J. M., Środowiska libertyńskie, ateistyczne i masońskie, Niedziela Ogólnopolska, 11/2012.
Kołakowska A., Polityczna poprawność a mentalność totalitarna,
http://www.omp.org.pl/index./
Kowalczyk S., Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995.
Kowalczyk S., Współczesny neoliberalizm, Ateneum Kapłańskie 122 (1994).

515

Krajski S., Liberalizm jako zagrożenie dla wspólnoty państwowej i samorządowej, Wykład wygłoszony w ramach Radiowego Kursu Samorządowego na antenie Radia Maryja w dniu 29.08.02 r.
Michalik J., List apostolski u progu Wielkiego Postu,
http://www.malach.org/article.php/abp-michalik-list-na-wielki-post.
Wolniewicz B., Obyczajność kontra okiełznanie, za: K. Cegielska, Oblicza wolności słowa, Niedziela Tygodnik Katolicki, 6/2004.
Słownik pojęć filozoficznych, Warszawa 1996.
Tytko M., Lewicowo-liberalne mass media, http://www.fronda.pl/a/drtytko-dla-frondapl-lewicowi-aktywisci-dostaja-gesiej-skorki-na-slowosumienie,35760.html.
Rowiński T., Jak sumienie stało się wrogiem wolności, Christianitas,
http://christianitas.org/news/jak-sumienie-stalo-sie-wrogiem-sumienia.
Wielgus S., Publiczny wymiar chrześcijańskiej wiary, Kazanie wygłoszone
Mszy Św. w parafii p.w. Ducha Świętego w Płocku, 2 sierpnia 2004 r.
Ziemkiewicz R., Jeszcze raz o „politycznej poprawności”, Powracanie
apologii, Sympozjum zorganizowane przez Sekcję Teologii Fundamentalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

516

Piotr Krzyżanowski,

Status uchodźcy w prawie polskim- aspekty proceduralne
Wprowadzenie
W ostatnim czasie problematyka uchodźctwa wywołuje liczne
kontrowersje. Za sprawą środków masowego przekazu możemy
obserwować gwałtowne, przejmujące, nierzadko dramatyczne wydarzenia w Szwecji, Niemczech, Włoszech, Turcji i Francji. Można
zauważyć, iż Europejczycy są mocno podzieleni w kwestii przyjmowania uchodźców. Zwolennicy tego rozwiązania uważają że
należy pomóc ofiarom wojen, dodatkowo ich obecność wzbogaci
Europę pod względem kultury tradycji, ale również demografii i
ekonomii. Przeciwnicy masowego sprowadzania uchodźców z
Afryki, podkreślają skale zagrożeń z tego wynikających jak również trudność w rozróżnieniu uchodźców od imigrantów ekonomicznych. Wiele osób wątpi także w możliwość pełnej integracji
przybyszów ze społeczeństwem przyjmującym.
W polskiej debacie publicznej bardzo często pojawia się pytanie, czy Polska jest gotowa na przyjęcie uchodźców. W odpowiedzi
na to pytanie, porusza się głównie aspekt ekonomiczny, społeczny
jak również organizacyjny. Pomija się natomiast kwestie prawne, a
zwłaszcza proceduralne związane z obecnością uchodźców w naszym państwie. Celem niniejszego artykułu jest analiza procedury
nadania statusu uchodźcy. Zamiarem autora, jest wskazanie obszaru który wymaga nowych regulacji. Na początku należy się zastanowić, co tak naprawdę stanowi desygnat pojęcia ,,uchodźca”.
Zgodzić się należy z A. Florczak, że ,,termin <<uchodźca>>, w znaczeniu potocznym i najszerszym, obejmuje wszystkie osoby zmuszone, przez okoliczności od nich niezależne, do opuszczenia
swych miejsc zamieszkania”. Zdaniem tej autorki ,,pojęcie uchodźcy będzie odnosiło się zarówno do osób, które musiały opuścić

517

swój kraj pochodzenia lub zamieszkania z powodów konfliktów
zbrojnych i prześladowań, jak i z powodów klęsk żywiołowych”1.
W prawie międzynarodowym, podstawowym aktem, regulującym status prawny uchodźców, jest Konwencja Genewska2 o statusie uchodźców z 1951 r. wraz z protokołem z Nowego Jorku3 z
1967 r. W świetle tych aktów, uchodźcami są osoby uznane za
uchodźców przed wejściem w życie konwencji (tzw. uchodźcy statutowi) a także osoby, które ,,na skutek uzasadnionej obawy przed
prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości,
przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego
jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się, na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie
chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa”.
Zgodzić się wypada z iż, postanowienia tych aktów mogą być
rozmaicie interpretowane przez różne strony konwencji i rozstrzygają wielu istotnych kwestii4. W polskim prawie, status prawny
uchodźców regulują (oprócz wspomnianych wyżej aktów międzynarodowych) Konstytucja RP5, ustawa o cudzoziemcach6 oraz
ustawa o udzielaniu ochrony cudzoziemcom7.

1 A. Florczak, Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Toruń 2003, s.14.
2 Konwencja dotycząca statusu uchodźców, przyjęta 28 lipca 1951 r. w Genewie, Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515.
3 Protokół dotyczący statusu uchodźców, przyjęty 31 stycznia 1967 r. w Nowym Jorku, Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517.
4 I. Wróbel, Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 109.
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997
nr 78 poz. 483.
6 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz. U. 2013 poz.1650.
7 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. 2003 Nr 128 poz.1176).
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1. Kontekst międzynarodowy spraw o nadanie statusu
uchodźcy
Sprawy związane z przyznaniem statusu uchodźcy mają
szczególny charakter i są dość skomplikowane. Wynika to przede
wszystkim z faktu, że dotyczą spraw na styku różnych gałęzi prawa (prawo konstytucyjne, międzynarodowe, administracyjne, cywilne, prawa człowieka. Trudnością jest także międzynarodowy
charakter tych spraw i wynikająca z tego konieczność orientowania
się w różnych porządkach prawnych. Jak podkreśla J. Chlebny
międzynarodowy charakter tych spraw, dostrzegalny jest podczas
podejmowania decyzji przez organ. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców ocenia ,,porządek prawny, sytuacje polityczną i społeczną w
kraju pochodzenia osoby ubiegającej się o nadanie statusu uchodźcy. Uniwersalny charakter tych spraw polega także na tym, że
orzecznictwo sądowe różnych krajów, niezależnie od odmienności
proceduralnych, odnosi się do tej samej definicji uchodźcy zawartej
w Konwencji Genewskiej”8.
Zgodnie z Konwencją, państwa-strony mają swobodę w wyborze procedury w jakiej odbywa się ubieganie o status uchodźcy.
Polski ustawodawca uznał że kwestię nadania lub odmowy statusu
uchodźcy są sprawami administracyjnymi i winny być regulowane
w ramach jednolitej procedury, przewidzianej w kodeksie postępowania administracyjnego. Nie jest to do końca możliwe, bowiem
jak słusznie zauważył J. Jagielski ,,dążenie do zastosowania w
dziedzinie spraw uchodźczych uniwersalnej procedury o szerokiej
gamie instytucji służących ochronie interesów zainteresowanego
zderza się jednak ze swoistością tych spraw uchodźczych, które
niejednokrotnie wymagają innego podejścia i użycia innych konstrukcji procesowych niż <<zwykłe>> sprawy załatwiane w trybie
postępowania administracyjnego. Te swoistości (jak na przykład
fakt, że stroną postępowania jest cudzoziemiec przybywający do
Polski często nielegalnie, odwoływanie się przez cudzoziemca do
subiektywnego poczucia zagrożenia prześladowaniami, duże trudJ. Chlebny, Ochrona sądowa w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, [w:] Ochrona uchodźców. Dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Konwencji Genewskiej, (pod
red.) A. Siarkiewicz, A. Bernatowicz, Warszawa 2002r., s.151.
8
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ności z obiektywną identyfikacją okoliczności faktycznych w sprawie, konieczności przekonującego wskazania przez cudzoziemca
na spełnianie przesłanek do uzyskania międzynarodowej ochrony
itp.) powodują, że cześć instytucji ogólnej procedury jest tu nieadekwatna i jej zastosowanie jest niecelowe”9. Z tego powodu procedura uchodźczy zawiera pewne modyfikacje i odstępstwa od ogólnego postępowania administracyjnego.
2. Podmioty uprawnione do korzystania z ochrony
Jak słusznie zauważył T. Kulpa, nadanie statusu uchodźcy ma
charakter deklaratoryjny, czyli potwierdza że ktoś jest uchodźcą a
nie sprawia że nim jest10. Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o udzielaniu
ochrony cudzoziemcom, formy tej ochrony to: nadanie statusu
uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie azylu,
udzielenie ochrony czasowej. Zgodnie z ustępem drugim tego artykułu, każdy wniosek o udzielenie ochrony rozpatruje się jako
wniosek o nadanie statusu uchodźcy, chyba że cudzoziemiec wyraźnie zaznaczy że ubiega się o inną formę. Taka regulacja oznacza
że status uchodźcy jest podstawową i najważniejszą formą ochrony
cudzoziemców.
Zgodnie z art. 13 ustawy, cudzoziemcowi można nadać ten
status, jeśli z powodu ,,uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia, z powodu rasy, religii, narodowości,
przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy
społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju”.
Zgodnie z ustępem trzecim tego artykułu, owo prześladowanie
,,musi ze względu na swoją istotę lub powtarzalność stanowić poważne naruszenie praw człowieka ‘’ lub być wynikową różnych
działań bądź zaniechań wywołujących naruszenie praw człowieka.
Ustawa wskazuje przykładowe formy prześladowania, jest to
oczywiście katalog otwarty. Może to być: przemoc fizyczna i psychiczna, zastosowanie środków prawnych, administracyjnych, policyjnych lub sądowych w sposób dyskryminujący lub nieproporJ. Jagielski, Wybrane administracyjno-prawne aspekty problematyki uchodźców w
Polsce,[w:] Ochrona uchodźców…., s.163.
10 T. Kulpa, Status polityczno-prawny uchodźcy w Polsce, Warszawa 2006, s.13.
9
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cjonalny, brak prawa do sądu. W świetle art. 14 ust.3 ,,uzasadniona
obawa przed prześladowaniem w kraju pochodzenia może istnieć,
chociażby cudzoziemiec nie posiadał cech powodujących prześladowanie z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej, jeżeli takie
cechy są mu przypisywane przez podmioty dopuszczające się
prześladowań”. Według stanowiska Sądu Apelacyjnego w Warszawie ,,pojęcie <<obawy>> jest odczuciem indywidualnym, stanem umysłu osoby ubiegającej się. Pojęciu temu towarzyszy określenie <<uzasadniona>>, a to oznacza, że nie tylko stan uczuć osoby zainteresowanej decyduje o statusie uchodźcy, lecz że musi on
zostać potwierdzony przez ocenę sytuacji obiektywnej. Ustalenie
statusu uchodźcy wymaga przede wszystkim oceny oświadczeń
ubiegającego się”11. Sprawia to organowi wiele problemów, ponieważ bardzo często niemożliwym jest zweryfikowanie tych zagrożeń na miejscu. Organ zmuszony jest podjąć decyzje, tylko na podstawie oświadczeń wnioskodawcy a to oznacza, że możliwym jest
przyznanie statusu uchodźcy, osobie która nie była i nie będzie
prześladowana w swoim kraju, ale przedstawiła spójną, wiarygodną historię. W innym orzeczeniu, ten sąd uznał, że ,,obawa musi
być w pewien sposób zobiektywizowana poprzez odniesienie jej do
realiów występujących w kraju pochodzenia osoby ubiegającej się o
nadanie jej statusu uchodźcy. Dopiero na tym tle można dokonać
właściwej oceny, czy dana osoba ubiegająca się o status uchodźcy
rzeczywiście może obawiać się prześladowań ze strony własnego
państwa”12. W kolejnym wyroku Sąd Apelacyjny uznał, że
,,przesłanki do nadania statusu uchodźcy, wskazane w Konwencji
Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców, należy interpretować
wąsko, nie nadaje się bowiem statusu uchodźcy ze względu na warunki życia, sytuację osobistą cudzoziemca, ani stan przestrzegania
praw człowieka w kraju pochodzenia”13.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2013 r., IV SA/Wa 409/13, LEX
nr 1368248.
12 Wyrok SA w Warszawie z dnia 16 lipca 2013 r., IV SA/Wa 682/13, LEX nr
1352575.
13 Wyrok SA w Warszawie z dnia 24 maja 2010 r., V SA/Wa 84/10, LEX nr
675712.
11
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Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w
Warszawie, ,,zidentyfikowanie określonej grupy społecznej w państwie dokonuje się poprzez wyodrębnienie zbioru osób, które charakteryzują się wspólnymi, niezmiennymi cechami wrodzonymi
lub nabytymi, sprawiającymi jednocześnie, że zbiorowość ta jest
postrzegana, jako odrębna od otaczającego społeczeństwa. Nabyte,
niezmienne cechy identyfikujące członków tej grupy, na tyle wyraziste, że decydujące o postrzeganiu tej grupy, jako wyodrębnionej,
posiadającej odrębną tożsamość w państwie, wynikać przy tym
mogą z faktów przeszłych, historycznych obejmujących np. poglądy polityczne, pracę czy karierę zawodową, status społeczny. Elementem definiującym określoną grupę społeczną nie może być
obawa przed prześladowaniami, żywiona przez członków tej grupy lub fakt bycia prześladowanym przez władze. Istnienie grupy
musi mieć charakter pierwotny w stosunku do aktów prześladowania lub obaw przed takimi aktami. Niemniej nie można wykluczyć, że prześladowania danej grupy społecznej mogą stanowić
element wyróżniający ją w społeczeństwie”14.
Zgodnie z art. 19. 1. cudzoziemcowi odmawia się nadania statusu uchodźcy, gdy:
1) obawa przed prześladowaniem nie jest uzasadniona;
2) korzysta z już z innych form ochrony lub pomocy;
3) istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że popełnił zbrodnię przeciwko ludzkości, zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie
wojenną lub dokonał zbrodnię o charakterze innym niż polityczny
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed złożeniem wniosku o nadanie statusu uchodźcy;
4) posiada polskiego obywatelstwo i w związku z tym może
korzystać z innych form pomocy.
Warto podkreślić, że status uchodźcy nie jest dany raz na
zawsze. Według art. 21. 1. tej ustawy, cudzoziemca zostanie pozbawiony statusu uchodźcy, gdy po nadaniu tego statusu właściwy
organ stwierdzi, że cudzoziemiec:

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2007 r., II OSK 1551/06, LEX
nr 364659
14

522

1) dobrowolnie ponownie przyjął ochronę państwa, którego
jest obywatelem;
2) utraciwszy obywatelstwo kraju pochodzenia, ponownie
dobrowolnie je przyjął;
3) przyjął nowe obywatelstwo i korzysta z ochrony państwa,
którego obywatelstwo przyjął;
4) ponownie dobrowolnie osiedlił się w państwie, które opuścił lub poza którego granicami przebywał z powodu obawy przed
prześladowaniem;
5) nie może dłużej odmawiać korzystania z ochrony państwa,
którego jest obywatelem, z powodu ustania okoliczności, w związku z którymi uzyskał status uchodźcy, i nie przedstawił przekonywających powodów związanych z prześladowaniami, w związku z
którymi uzyskał ten status, lub innych powodów uzasadnionej
obawy przed prześladowaniem, uzasadniających jego odmowę korzystania z ochrony państwa, którego obywatelstwo posiada;
6) będąc bezpaństwowcem, może powrócić do państwa, w
którym miał poprzednio stałe miejsce zamieszkania, z powodu
ustania okoliczności, w związku z którymi uzyskał status uchodźcy, i nie przedstawił przekonywających powodów związanych z
prześladowaniami, w związku z którymi uzyskał ten status, lub
innych powodów uzasadnionej obawy przed prześladowaniem,
uzasadniających jego odmowę powrotu do tego państwa;
7) popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną
lub zbrodnię przeciwko ludzkości w rozumieniu prawa międzynarodowego;
8) jest winny działań sprzecznych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych, określonymi w Preambule i art. 1 i 2 Karty
Narodów Zjednoczonych;
9) zataił informacje lub dokumenty albo przedstawił fałszywe
informacje lub dokumenty o istotnym znaczeniu dla nadania statusu uchodźcy.
Taką regulację należy ocenić bardzo pozytywnie, albowiem
daje pewne gwarancje państwu udzielającemu schronienia. Ostatnie wydarzenia w Niemczech, Francji czy Belgii jasno pokazują, że
z obecnością uchodźców wiążę się pewne zagrożenia dla obywateli
państwa przyjmującego. Z tego powodu, niezwykle istotne jest
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stworzenie mechanizmów pozwalających na odebranie ochrony i
wydalenie cudzoziemca który łamie porządek prawny i narusza
pewne wartości, które są istotne dla danego państwa.
3. Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy
Według artykułu 23 ustawy o ochronie cudzoziemców, postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczyna się na
wniosek cudzoziemca. Warto zauważyć iż, wniosek ten obejmuje
także małoletnie dzieci wnioskodawcy. Organem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, do zakresu jego kompetencji należy zebranie niezbędnych informacji na temat cudzoziemca, a także poinformowanie wnioskodawcy o jego sytuacji, procedurze nadania statusu
uchodźcy a także o jego prawach i obowiązkach. Zgodnie z art.31
jeśli wniosek zostanie złożony do innej organu administracji publicznej lub jednostki straży granicznej, podmiot ten jest zobligowany przekazać wniosek do Szefa Urzędu w ciągu 48 godzin.
Ustawodawca w art.35 ust. 1 zakreślił organowi sześciomiesięczny
termin na podjęcie decyzji. Termin ten jest liczony od dnia złożenia
wniosku.
Artykuł 41 wyraźnie wskazuje jakie są obowiązki
cudzoziemca w procedurze uchodźczej. Zgodnie z tym przepisem,
wnioskodawca jest zobligowany:
1) podać informacje potrzebne do ustalenia stanu faktycznego
sprawy, a w szczególności dotyczące jego wieku, mających
znaczenie dla sprawy przeszłych doświadczeń, tożsamości,
obywatelstwa, krewnych, kraju i miejsc poprzedniego pobytu,
wcześniejszych wniosków, trasy podróży oraz powodów złożenia
wniosku;
2) przedstawić dowody potwierdzające okoliczności
wskazane w uzasadnieniu wniosku;
3) przekazać swój dokument podróży do depozytu Szefa
Urzędu;
3a) stawić się w ośrodku w terminie 2 dni od dnia przyjęcia
wniosku przez organ przyjmujący wniosek;
4) stawiać się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie w celu przesłuchania lub złożenia wyjaśnień;
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5) zawiadomić o każdej zmianie swojego miejsca pobytu i
miejsca pobytu osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje;
6) przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia
doręczenia decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu
uchodźcy”.
Zgodnie z ustawą organ prowadzący postępowanie przesłuchuje cudzoziemca aby ustalić m.in.:
1) mające znaczenie dla sprawy okoliczności faktyczne odnoszące się do kraju pochodzenia,;
2) czy ze względu na przeszłość, płeć lub wiek wnioskodawcy
działania lub zaniechania, których doświadczył lub na które mógłby zostać narażony, stanowią prześladowanie lub narażają go na
rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy;
3) czy działalność wnioskodawcy od chwili opuszczenia kraju
pochodzenia służyła wyłącznie lub głównie stworzeniu warunków
koniecznych do ubiegania się o nadanie mu statusu uchodźcy;
4) czy istnieją warunki, aby wnioskodawca mógł skorzystać z
ochrony innego państwa, którego obywatelstwo posiada.
Wskazane wyżej przepisy, pokazują że procedura nadania
statusu uchodźcy podlega ścisłej reglamentacji. Ze statusem
uchodźcy wiąże się wiele uprawnień, dlatego państwo nadające ten
status musi dokładnie sprawdzić czy wystąpiły wszystkie przesłanki. Weryfikuje się ryzyko prześladowania lub doznania poważnej krzywdy. Jest to niezwykle trudne, ponieważ obawa przed
prześladowaniem ma charakter subiektywny, a musi być oceniona
pod względem obiektywnym. Państwa nie chętnie przyjmą
uchodźców, stąd zapewne przepis o sprawdzaniu czy istnieje możliwość aby wnioskodawca skorzystał z ochrony innego państwa.
Szczególnej kontroli poddawana jest działalność cudzoziemca od
chwili opuszczenia kraju. Sprawdza się w ten sposób, czy celem
jego przybycia jest ucieczka przed prześladowaniem, a może emigracja zarobkowa lub działalność terrorystyczna. Zgodnie z art. 42
cytowanej ustawy, jeżeli cudzoziemiec nie jest w posiadaniu dowodów poświadczających okoliczności wskazane w uzasadnieniu
wniosku, okoliczności te można uznać za udowodnione, w sytuacji
gdy kumulatywnie wystąpią następujące warunki:
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1) przedstawiono wiarygodne, spójne, logiczne informacje
konieczne do ustalenia stanu faktycznego sprawy;
2) szczegółowo wyjaśniono powody braku innych informacji i
dowodów;
3) wyjaśnienia cudzoziemca są spójne, wiarygodne i nie pozostają w sprzeczności z materiałem zgromadzonym w sprawie;
4) wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o udzielenie ochrony
międzynarodowej w najwcześniejszym możliwym terminie, lub nie
dokonał z uzasadnionej przyczyny.
Ratio legis tego przepisu jest bez wątpienia ochrona praw
człowieka, w tym poszanowanie godności. Gdy w danym państwie
wybucha wojna, aparat administracyjno-państwowy przestaje
prawidłowo funkcjonować a ludność cywilna musi w pośpiechu
opuszczać swoje domy, pozostawiając swój cały dorobek na zniszczenie. Z tego powodu wnioskodawca nie zawsze jest w stanie
przedstawić, wszystkie konieczne dowody. W takiej sytuacji, w
trosce o tą osobę, stosuje się fikcję prawną i przyjmuje, że spełniła
wszystkie kryteria.
Zakończenie
W ostatnich latach na świecie wybuchło wiele konfliktów
zbrojnych, wywołanych m.in. aneksją Krymu, ekspansją Państwa
Islamskiego czy Arabską Wiosną Ludów. Wydarzenia te spowodowały, gwałtowny wzrost liczby uchodźców. Głównym celem
podróży tych osób, są kraje Europy Zachodniej, które jawią się jako
kraje bogate, bezpieczne stwarzające wiele możliwości. Jednak zachowanie cudzoziemców, niekiedy pozostaje w sprzeczności z
prawem i godzi w bezpieczeństwo państwowe i porządek publiczny, kraju przyjmującego. Z tego powodu, procedura udzielania
ochrony cudzoziemcom podlega ścisłej reglamentacji. Najważniejszą formą ochrony, niewątpliwe jest nadanie statusu uchodźcy.
Polską procedurę uzyskania tego uprawnienia należy ocenić pozytywnie, co prawda jest ona długa, ale wynika to z faktu, że organ
zobligowany jest do weryfikacji oświadczeń wnioskodawcy i zbadania czy obawa przed prześladowaniem jest uzasadniona. Nie
mniej jednak, procedura jest bardzo przejrzysta i transparentna a
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wnioskodawca może liczyć na niezbędne informacje oraz pomoc
socjalną, medyczną a niekiedy nawet finansową.
Streszczenie:
W ostatnich latach na świecie wybuchło wiele konfliktów
zbrojnych. Wydarzenia te spowodowały, gwałtowny wzrost liczby
uchodźców. Problematyka uchodźctwa wywołuje liczne kontrowersje. Za sprawą środków masowego przekazu możemy obserwować
gwałtowne, przejmujące, nierzadko dramatyczne wydarzenia w
Szwecji, Niemczech, Włoszech, Turcji i Francji. Można zauważyć, iż
Europejczycy są mocno podzieleni w kwestii przyjmowania uchodźców. Zwolennicy tego rozwiązania uważają że należy pomóc ofiarom wojen, dodatkowo ich obecność wzbogaci Europę pod względem kultury tradycji, ale również demografii i ekonomii. Przeciwnicy masowego sprowadzania uchodźców z Afryki, podkreślają skale
zagrożeń z tego wynikających jak również trudność w rozróżnieniu
uchodźców od imigrantów ekonomicznych. Wiele osób wątpi także
w możliwość pełnej integracji przybyszów ze społeczeństwem
przyjmującym. Najważniejszą formą ochrony, niewątpliwe jest nadanie statusu uchodźcy. Polską procedurę uzyskania tego uprawnienia należy ocenić pozytywnie, jest bardzo przejrzysta i transparentna a wnioskodawca może liczyć na niezbędne informacje oraz
pomoc socjalną, medyczną a niekiedy nawet finansową.
Summary:
In recent years the world had broken out a number of armed
conflicts. These events caused a sharp increase in the number of
refugees. The refugee problems activate the numerous controversies. Through the media, we can observe the violent, poignant, often dramatic events in Sweden, Germany, Italy, Turkey and France.
You will notice that the Europeans are deeply divided on the issue
of the admission of refugees. Proponents of this approach believe
that they should help the victims of wars, in addition, their presence will enrich Europe in terms of culture, tradition, but also the
demographics and economics. Opponents of the mass introduction
of refugees from Africa, highlight the risks arising out of the rock,
as well as the difficulty in distinguishing refugees from economic
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migrants. Many people also has its doubts as to the possibility of
full integration of newcomers into society. The most important
form of protection is undoubtedly giving refugee status. Polish
procedure for obtaining this permission should be assessed positively, there is a very clear and transparent and the applicant may
rely on the necessary information and social assistance, health and
sometimes even.
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Dawid Lis

Spór o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej
Idea powstania konwencji dotyczącej kwestii zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej,
zrodziła się podczas Szczytu Rady Europy, który odbył się w Warszawie w maju 2005 r.
Powodem decyzji o powstaniu konwencji jest zauważenie
faktu, że zjawisko przemocy jest związane z płcią. Ofiarami
przemocy są najczęściej kobiety; 45% kobiet w UE deklaruje, że co
najmniej raz padło ofiarą przemocy ze względu na płeć; 40-45%
kobiet doświadczyło molestowania seksualnego w pracy. Szacuje
się, że w Europie w wyniku przemocy ze względu na płeć
codziennie umiera 7 kobiet. Z przeprowadzonych w 2010 r. badań
Eurobarometru wynika, że zjawisko przemocy wobec kobiet jest
znane obywatelom (98% procent badanych) i bardzo częste (co
czwarta osoba zna kobietę będącą ofiarą przemocy domowej, a co
piąta zna sprawcę przemocy)1.
Większości aktów przemocy wobec kobiet dokonują
mężczyźni z bezpośredniego otoczenia ofiar, głównie partnerzy lub
byli partnerzy2. Wskazuje się, że na szczeblu europejskim brak było
do
tej
pory
dostatecznie
szczegółowych
postanowień
zobowiązujących państwa do podjęcia kompleksowych działań na
rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet, zatem Konwencja Rady
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i
przemocy domowej jest pierwszym tego typu aktem prawnym na
szczeblu europejskim, który całościowo traktuje sprawę
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Opinia. Zwalczanie przemocy
domowej wobec kobiet, Bruksela 2012.
2 Council of Europe Convention on preventing and combating violence
against
women
and
domestic
violence.
Explanatory
report
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conventionviolence/texts/Explanatory_Report_210.pdf , (dostęp: 03.04.2016 r.).
1
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przeciwdziałania i zwalczania przemocy wobec kobiet, a także
przemocy domowej.
Konwencja została otwarta do podpisu w Stambule w dniu 15
maja 2011 r., stąd często nazywana jest Konwencją Stambulską.
Weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2014 r., w maju 2014 r. osiągnięty
został bowiem minimalny próg 10 ratyfikacji. Zgodnie ze stanem
na dzień 5 lutego 2015 r. Konwencję podpisało 37 z 47 państw Rady
Europy (w tym 23 z 28 państw członkowskich UE), a ratyfikowało
ją 16 państw (9 państw UE): Albania, Czarnogóra, Portugalia,
Turcja, Włochy, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Austria, Dania,
Hiszpania, Angora, Szwecja, Malta, Monako, Słowenia oraz
Francja3.
Polska podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i
zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w
grudniu 2012 r. W kwietniu 2014 roku Rada Ministrów podjęła
uchwałę w sprawie przedłożenia jej do ratyfikacji i przyjęła projekt
odpowiedniej ustawy, natomiast weszła w życie w dniu 1 września
2015 roku. Wspomnieć trzeba, że Polska podobnie jak Rosja,
zgłosiła zastrzeżenia do artykułu 21, gwarantującego udzielenie
pomocy przez państwo w składaniu indywidualnych lub
zbiorowych skarg przez ofiary przemocy. Zdaniem władz polskich
państwo nie powinno być zobowiązane do pomagania
obywatelkom i obywatelom w tej sprawie4 .
Konwencja obejmuje szeroki i różnorodny obszar
problematyki związanej z zapobieganiem, zwalczaniem oraz
ściganiem przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej.
Składa się z preambuły i 81 artykułów zgrupowanych w 12
rozdziałach tematycznych. Zgodnie z artykułem 2 Konwencji ma
ona zastosowanie do wszystkich form przemocy wobec kobiet, w
Źródło:
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/konwencja-ozapobieganiu-i-zwalczaniu-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy-domowej, (dostęp: 03.04.2016 r.).
4 Draft Council of Europe Convention on preventing and combating violence
against women and domestic violence (ang.). Rada Europy, 21.01.2011. Źródło:
http://web.archive.org/web/20111227025008/assembly.coe.int/Documents/W
orkingDocs/Doc11/EDOC12472.pdf , (dostęp: 03.04.2016 r.).
3
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tym przemocy domowej.
Z założenia celem konwencji jest:
- zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej,
- eliminacja wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz
wspieranie równości kobiet i mężczyzn, w tym poprzez
wzmocnienie pozycji kobiet,
- stworzenie szeroko zakrojonych strategii na rzecz ochrony i
wsparcia wszystkich ofiar przemocy wobec kobiet i
przemocy domowej,
- ochrona ofiar przemocy,
- skuteczne ściganie i karanie sprawców przemocy.
Jak wspomniano dokument znajdzie zastosowanie do
wszystkich form przemocy wobec kobiet, w tym przemocy
domowej. Zawarta w artykule 3 definicja przemocy domowej ma
szerszy zakres podmiotowy i przedmiotowy niż przyjęta w
polskim ustawodawstwie definicja przemocy w rodzinie. W celu
pełnego wypełnienia zobowiązań wynikających z Konwencji
konieczne będzie dokonanie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie5 poprzez
rozszerzenie definicji przemocy w rodzinie w taki sposób, aby
swoim zakresem obejmowało przemoc ekonomiczną oraz relacje
osób, które już nie pozostają w stałym związku lub małżeństwie i
nie mieszkają razem, a mimo to nadal dochodzi pomiędzy nimi do
aktów przemocy.
W procesie wdrażania założeń rzeczonego dokumentu przez
strony zakazana jest dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor
skóry, język, religię, poglądy polityczne i inne, pochodzenie
narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej,
sytuację majątkową, urodzenie, orientację seksualną, tożsamość
płciową, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, stan cywilny,
status uchodźcy, migranta lub inny. Szczególne środki, niezbędne,
aby zapobiegać przemocy ze względu na płeć i chronić przed nią
kobiety, nie są uznawane za dyskryminujące. Konstytucja

5
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Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.6 i przepisy rangi
ustawowej gwarantują prawo do życia wolnego od przemocy
zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Zgodnie z artykułem
6 Konwencji strony mają obowiązek wdrażać politykę równości
kobiet i mężczyzn oraz pełnego usamodzielnienia się kobiet.
Zasada równości kobiet i mężczyzn jest horyzontalną zasadą
znajdującą swoje ugruntowanie w Konstytucji RP.
Należy zaznaczyć, iż Polska już w 1982 r., ratyfikując
Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
kobiet7, zobowiązała się do podjęcia wszelkich stosownych kroków
do zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowania
mężczyzn i kobiet w celu osiągnięcia likwidacji przesądów i
zwyczajów lub innych praktyk opierających się na przekonaniu o
niższości lub wyższości jednej z płci albo na negatywnych
stereotypach roli mężczyzny i kobiety.
W zakresie edukacji w artykule 14 Konwencja przewiduje,
aby w uzasadnionych przypadkach strony podjęły działania
niezbędne, by wprowadzić do programów nauczania, na
wszystkich poziomach edukacji, dostosowane do etapu rozwoju
uczniów, treści dotyczące równości kobiet i mężczyzn,
niestereotypowych ról płciowych, wzajemnego szacunku,
rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich bez
uciekania się do przemocy, przemocy wobec kobiet ze względu na
płeć oraz gwarancji nienaruszalności osobistej. Strony powinny
podjąć niezbędne działania, aby zasady te były promowane także
w ramach edukacji nieformalnej, działalności sportowej, kulturalnej
i rekreacyjnej oraz w mediach.
W Polsce osobom doznającym przemocy w rodzinie pomoc
udzielana jest przez punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, domy
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej prowadzone i finansowane w ramach zadań
własnych gmin i powiatów. Ponadto specjalistyczne wsparcie oferują placówki udzielające pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w
rodzinie, m.in. ośrodki interwencji kryzysowej (220 ośrodków),
6
7

Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
Dz. U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71. z późn. zm.
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ośrodki wsparcia (75 ośrodków), domy dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży (203 domy). Placówki działają w ramach
zadań własnych gmin i powiatów i są finansowane z budżetów
samorządowych. Zwiększenie liczby placówek jest uzależnione od
potrzeb występujących na danym terenie oraz od środków finansowych samorządów lokalnych. Pomoc prawną i psychologiczną,
w tym krótkoterminową, dostarczają również ośrodki pomocy dla
osób pokrzywdzonych przestępstwem (15 ośrodków). Wzbogacenie oferty dla pokrzywdzonych przestępstwem następuje także
poprzez finansowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości działalności pomocowej organizacji pozarządowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Sam dokument nie obejmuje jednak swym zakresem metod i
sposobów wsparcia dzieci będących świadkami przemocy,
wspomina jedynie o "możliwości otrzymania specjalnych środków
ochrony, ze względu na najwyższe dobro dziecka", bez
konkretnego sprecyzowania o jakie środki chodzi.
Aczkolwiek mimo to zdaniem autorów związanie się Konwencją jest celowe i wpisuje się w priorytety polskiej polityki zagranicznej, wskazując na zaangażowanie RP w tworzenie powszechnego systemu ochrony praw człowieka. Konwencja jest
pierwszym aktem prawnym w Europie, który całościowo traktuje
sprawę przeciwdziałania i zwalczania przemocy wobec kobiet, a
także przemocy domowej.
Na tle tak powstałego dokumentu powstało wiele wątpliwości, które wielokrotnie zostały nagłaśniane i przedstawiane opinii
publicznej do oceny. Swoją dezaprobatę w ratyfikacji wskazanej
Konwencji wyraziła duża część społeczeństwa w tym wielu uczonych, jak również przedstawiciele Kościoła Katolickiego w Polsce.
Już papież Benedykt XVI w przemówieniu do amerykańskich biskupów bronił instytucji małżeństwa przed społeczną niesprawiedliwością, która generuje ogromne koszta ludzkie i ekonomiczne.
"Istnieją prądy polityczne i kulturowe, dążące do zmiany prawnej
definicji małżeństwa"- mówił papież.
"Sumienny wysiłek Kościoła, by oprzeć się temu naciskowi,
wymaga racjonalnej obrony małżeństwa"- wzywał. " Jest ono instytucją naturalną, polegającą na specyficznej wspólnocie osób, ze
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swej istoty opartej na wzajemnym uzupełnianiu się płci i skierowanej na prokreację. Różnic płciowych nie można lekceważyć jako
nieistotnych dla definicji małżeństwa.
Obrona instytucji małżeństwa jako rzeczywistości społecznej
jest ostatecznie kwestią sprawiedliwości, gdyż pociąga za sobą
ochronę dobra całej wspólnoty ludzkiej, jak też praw rodziców i
dzieci". Wcześniej na forum oenzetowskiej Rady Praw Człowieka
przedstawiciel Watykanu abp. Silvano Tomasi odmówił posługiwania się terminem tożsamość genderowa, gdyż - jak zaznaczył jest to pojęcie niejasne i niezdefiniowane w prawie międzynarodowym. W zamian mówił o osobach, które czują się odmienne pod
względem seksualnym. - Wprowadzanie na forum ONZ sformułowań "orientacja seksualna" czy "gender" powoduje jedynie zamieszanie - stwierdził Tomasi. Jakkolwiek Kościół sprzeciwia się
aktom przemocy względem homoseksualistów to nie uważa za
właściwe uprzywilejowywanie jednej kategorii ofiar, którą są geje i
lesbijki – tłumaczył przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. W jego
przekonaniu w prawie międzynarodowym istnieją już wystarczające zabezpieczenia, chroniące homoseksualistów przed naruszaniem
ich godności. Duchowny przekonywał: "We współczesnym świecie
istnieje bardzo wiele przypadków łamania praw człowieka, niekiedy bardzo brutalnych, ze względu na rasę, płeć, język, religię,
przekonania polityczne, społeczne pochodzenie czy majętność.
Wszystko to zasługuje na potępienie i powinno być zwalczane
przez państwo". Abp. Tomasi zaznaczył, że na forum ONZ pod
pozorem ochrony praw osób homoseksualnych usiłuje się im nadać
szczególne przywileje. Świadczy o tym już sam raport Wysokiego
Komisarza Praw Człowieka, który apeluje o zrównanie w prawach
małżeństw i par jednopłciowych - uważa. Zapomina się tym samym, że przywileje, jakimi cieszą się małżeństwa i rodziny, wynikają z ich szczególnego wkładu w życie społeczeństwa. Obdarzanie
tymi samymi uprawnieniami innych podmiotów społecznych jeszcze bardziej osłabia rodziny - powiedział na forum oenzetowskiej
Rady Praw Człowieka stały obserwator Stolicy Apostolskiej. Przedstawicieli episkopatu niepokoi, że ratyfikacja tego dokumentu nie
pozwala na przyjęcie do niego żadnych poprawek, czy zastrzeżeń. Istnieje w tym momencie pewne niebezpieczeństwo, które może
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być porównywalne do nieświadomości towarzyszącej przyjęciu
przez nasz kraj ACTA, ponieważ dopiero z czasem zaczęło się okazywać co tak naprawdę jest zawarte w tym akcie prawnym ostrzega kanonista, ks. Longchamps de Bérier.
Wspomnieć również warto, iż akt ten może wejść w konflikt z
polskim ustawodawstwem – jak alarmowali członkowie komisji
arcybiskupa Hosera. - Przyjęcie definicji społecznej zamiast istniejącej obecnie biologicznej może zrodzić problemy konstytucyjne.
Przedstawiciele episkopatu przypominają, że art. 18 Konstytucji RP
mówi o małżeństwie jako o związku mężczyzny i kobiety i w
związku z tym może dojść do próby rozmontowywania małżeństwa na drodze przedefiniowania tego kto jest mężczyzną, a kto
jest kobietą nie jak dotychczas miało miejsce na podstawie biologii,
ale biorąc pod uwagę pełnione funkcje społeczne, czy samego postrzegania tych funkcji.
W konsekwencji wszelkie kombinacje ludzi, którzy będą chcieli
nazwać się rodziną będą dopuszczalne - obawia się Kościół. Stanowisko Komisji zostało powtórzone podczas Obrady Konferencji Episkopatu Polski dnia 13 marca 2014 roku. Abp. Hoser znowu przestrzegał
przed niebezpieczeństwem podejmowania prób przedefiniowania
płci poprzez przyjęcie definicji społecznej zamiast istniejącej obecnie
definicji biologicznej. Definicja kulturowa nie jest definicją właściwą i
jest nieprawdziwa - protestował. Pytany o kwestie związków partnerskich duchowny nawrócił do problemu wyraźnego zdefiniowania
różnicy płciowej, integralnej jeśli chodzi o sferę psychiczną i somatyczną. "Ciało mężczyzny i kobiety determinuje również zdolność do
małżeństwa. Osoby homoseksualne do małżeństwa są po prostu niezdolne. One są zdolne do zamieszkania razem, ale nie mogą odpowiadać definicji małżeństwa"8.
Trudno ustalić, dlaczego w przedłożonym w 2014 r. uzasadnieniu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy dla przedstawienia
skali przemocy wobec kobiet w Europie powoływane są dość enigma-

Źródło: http://www.kosciol.pl/article.php?story=20120314203945489, (dostęp: 03.04.2016 r.).
8
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tyczne dane z września 2010 r.9, w sytuacji, gdy unijna Agencja Praw
Podstawowych (dalej: FRA) w pierwszym kwartale 2015 roku opublikowała najnowsze dane dotyczące tego zjawiska10 pozyskane w oparciu o nader staranną metodologię11. Zabieg ten jest tym bardziej niezrozumiały, że metodologia stosowana w sondażu wykorzystanym
przez projektodawcę budzi szereg wątpliwości12. Nie wskazano, na
jakiej podstawie sformułowano w projekcie twierdzenia, zgodnie z
którymi „w Unii Europejskiej (dalej: UE) 45% kobiet deklaruje, że co najmniej raz w ciągu swojego życia padło ofiarą przemocy”13.
Cieszy natomiast fakt, że projektodawca dostrzega, iż techniczne rozwiązania zawarte w Konwencji w ogromnej większości
powielają jedynie obowiązujące już w Polsce rozwiązania prawne
oraz programy rządowe. Tym samym projektodawca przyznaje, że
Projektodawca powołuje się na bliżej niedookreślony „Raport Eurobarometru
z września 2010 r.”. Wydaje się, że chodzi dokładnie o Eurobarometr 73.2. „Domestic
Wiolence against Women. Report”, opublikowany we wrześniu 2010 r.
10 European Union Agency for Fundamental Rights, „Violence against women:
an EU-wide survey. Main results”, Luxembourg 2014.
11 Badanie zostało przeprowadzone na licznej grupie 42 000 kobiet wszystkich
28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, przy zapewnieniu im komfortu psychicznego poprzez izolację od partnerów. Dane zbierane były bezpośrednio od
osób należących do grupy badawczej, nie zaś na przykład na podstawie statystyk policyjnych, co pozwala wnioskować o ich dużej wiarygodności. Co więcej,
rezultaty te pozwalają odnieść skalę i specyfikę badanego zjawiska w Polsce do
realiów pozostałych krajów UE, jako że we wszystkich tych państwach problematykę tę badano w oparciu o tę samą metodologię.
12 Po pierwsze, całe badanie nie dotyczy analizy zjawiska przemocy, a opinii
publicznej na temat przemocy. W konsekwencji celem badania jest opis odbióru
zjawiska przez opinię publiczną, a nie samo zjawisko przemocy. Po drugie, niektóre pytania były wielokrotnego wyboru, przez co wyniki nie sumują się do
100%, a je przekraczają - tzn., jeśli na jakieś pytanie 40% odpowiedzi brzmiało
"tak", to nie oznacza, że 60% odpowiedziało "nie".
13 We wstępie raportu Eurobarometru mowa jest o jednej na cztery kobiety w
UE, które choćby raz doświadczyły przemocy (=25%). W dodatku dane nie pochodzą z badania Eurobarometru, a są cytatem z innego badania Rady Europy.
Jedyne pytanie z kwestionariusza, które trochę w ogóle dotyka problemu liczebności aktów przemocy dotyczy tego, czy respondent zna jakąś ofiarę/sprawcę
przemocy. Zastosowano w nim metodę tzw. kolejnych przybliżeń, która jest
bardzo popularna w badaniu poziomu tolerancji i otwartości danego społeczeństwa, ale nie jest odpowiednia do badania kwestii przemocy.
9
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ratyfikacja Konwencji nie będzie skutkować nowymi instrumentami służącymi pomocy ofiarom przemocy. Nowością Konwencji nie
są bowiem narzędzia służące ochronie ofiar przemocy, lecz usytuowanie dotychczas znanych rozwiązań prawnych w konkretnym
kontekście ideologicznym (przemoc wobec kobiet jako zjawisko
rzekomo uwarunkowane płcią i istnieniem kulturowych zróżnicowań w pojmowaniu ról męskich i kobiecych) i ich ideologiczna instrumentalizacja.
Nadmienić wszakże warto, że art. 60 Konwencji generuje znaczące zobowiązania finansowe, których beneficjentami nie będą
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Strony zobowiązują się bowiem do zapewnienia, że przemoc wobec kobiet ze względu na
gender będzie mogła być uznawana za formę prześladowania14 oraz
podstawę do przyznania ochrony uzupełniającej lub dodatkowej.
Państwa-Strony zobowiązane są do zapewnienia, że interpretacja
przesłanek przewidzianych w Konwencji będzie uwzględniać perspektywę gender, a w przypadku obawy przed prześladowaniem
wnioskodawca uzyska status uchodźcy. W praktyce oznacza to, że
mężczyzna posługujący się kobiecymi atrybutami lub podejmujący
się kobiecych ról społecznych, będzie mógł skutecznie domagać się
ochrony przewidzianej przez Konwencję dla kobiet. W świetle raportu wyjaśniającego do Konwencji (pkt 313), uwzględnienie perspektywy gender będzie pozwalało na odnoszenie tych szczególnych rozwiązań dedykowanych kobietom, również do mężczyzn z
subkultur ruchu LGBT. Wskazują na to również uwagi z pkt 87
raportu wyjaśniającego dotyczące art. 12 ust. 3 Konwencji, nade
wszystko zaś art. 4 ust. 3 Konwencji, który nakazuje stosować postanowienia Konwencji chroniące ofiary nie różnicując m.in. pod
kątem płci biologicznej 15.
Stanowisko wobec planów ratyfikacji kontrowersyjnej Konwencji wyrazili biskupi Kościoła Katolickiego w Polsce już lipcu

14 Chodzi o osoby prześladowane w rozumieniu art.. 1 ust. A pkt. 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r.
15
Źródło: http://www.ordoiuris.pl/analiza-projektu-ustawy-o-ratyfikacjikonwencji-rady-europy-o-zapobieganiu-i-przeciwdzialaniu-przemocy-wobeckobiet-i-przemocy-domowej-,3451,analiza-prawna.html, (dostęp: 03.04.2016 r.).
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2012 r. Podkreślili w niej, że Konwencja - choć poświęcona jest
istotnemu problemowi przemocy wobec kobiet - zbudowana jest na
ideologicznych i niezgodnych z prawdą założeniach, których w
żaden sposób nie można zaakceptować. Dokument wskazuje m.in.,
że przemoc wobec kobiet jest systemowa, zaś jej źródłem są religia,
tradycja i kultura. Biskupi wskazali m.in. na art. 12 Konwencji, który zobowiązuje sygnatariuszy do walki z dorobkiem cywilizacyjnym, traktowanym jako zagrożenie i źródło przemocy. Konwencja
wprowadza także definicję płci jako „społecznie skonstruowane
role, zachowania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn” (art. 3), przy czym całkowicie pomija
naturalne, biologiczne różnice pomiędzy kobietą i mężczyzną i zakłada, że płeć można dowolnie wybierać lekceważąc biologię.
Szczególny niepokój wzbudziło nałożenie na sygnatariuszy obowiązku edukacji (art. 14) i promowania m.in. "niestereotypowych
ról płci", a więc homoseksualizmu i transseksualizmu. Łączenie
słusznej zasady przeciwdziałania przemocy z próbą niebezpiecznej
ingerencji w system wychowawczy i wyznawane przez miliony
rodziców w Polsce wartości, jest bardzo niepokojącym sygnałem.
Prezydium KEP przypomniało w swoim oświadczeniu, że Kościół
katolicki od szeregu lat prowadzi dziesiątki placówek w całym kraju, które pomagają ofiarom przemocy w rodzinie. "Rząd, chcąc
zminimalizować ponure zjawisko przemocy wobec kobiet, powinien skupić się m.in. na doinwestowaniu istniejących już inicjatyw
oraz powołać nowe, skoncentrować wysiłek zmierzający do tworzenia miejsc pracy dla kobiet – ofiar przemocy, udostępniając im
mieszkania socjalne i dokonać skuteczne uregulowania prawne,
gdy wskutek agresywnych działań muszą uciekać z mieszkań, będących wspólną własnością małżonków" - podkreślono w stanowisku biskupów. Prezydium KEP przypomniało także, że polskie
prawodawstwo ma dostateczne narzędzia do zwalczania zjawiska
przemocy, także agresji wobec kobiet. "Uważamy, że Rząd powinien wzmacniać pozycję rodzin, poprawiać poziom opieki zdrowotnej kobiet i dziewcząt, wspierać edukację zawodową kobiet,
realizować programy wychowawcze, oparte na wzajemnym szacunku i współdziałaniu obydwu płci, w tym przygotowania do
życia w rodzinie" - zaznaczyli hierarchowie.
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Z kolei w komunikacie z 364. zebrania plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski biskupi zaznaczyli ponownie, że są "przeciwni
jakiejkolwiek formie przemocy wobec kobiet i wypowiadają się
zdecydowanie za ich równouprawnieniem". Podkreślili przy tym
ponownie, że Polska ma już obecnie wystarczające rozwiązania
prawne, by przeciwdziałać przemocy. "Nie ma żadnej potrzeby
wprowadzania rozwiązań opartych na redefinicji takich pojęć, jak
np. płeć, rodzina czy małżeństwo.
W środę 30 kwietnia 2014 roku, dzień po zgodzie Rady Ministrów na przesłanie do Sejmu wniosku o ratyfikację konwencji,
rzecznik Episkopatu ks. dr Józef Kloch powtórzył w rozmowie z
Katolicką Agencją Informacyjną, że strona kościelna nie może zgodzić się z niektórymi zapisami Konwencji antyprzemocowej. „Jesteśmy przeciw przemocy domowej, ale jesteśmy również przeciw
zmienianiu definicji rodziny, płci, małżeństwa i to są kwestie, które
w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej budzą niepokój” stwierdził ks. Kloch. Rzecznik Episkopatu przypomniał, że w dokumencie przesłanym do ratyfikacji w Sejmie znajdują się także
inne kwestie, z którymi strona kościelna się nie zgadza. Należy do
nich stwierdzenie jakoby to religia była tym czynnikiem, który
sprzyja prześladowaniu kobiet, jakoby była źródłem przemocy. Jak
poinformował, w połowie listopada 2014 roku na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu strona kościelna zwracała uwagę
na to zagadnienie. „Skoro Konwencja nie określa konkretnej religii,
która miałaby być źródłem przemocy wobec kobiet, to należy wnosić, iż dotyczy to wszystkich wyznań. Religia chrześcijańska nie jest
tym czynnikiem, który sprzyja nierówności kobiet, czy przemocy
wobec nich. Z tym absolutnie nie można się zgodzić” - stwierdził
rzecznik KEP. „Środowiska katolickie, ruchy pro-life, kobiety z
różnych stowarzyszeń katolickich albo w ogóle nie były konsultowane, albo tylko niektóre i to w bardzo niewielkim zakresie. To jest
niedopuszczalne. Ta reprezentacja kobiet nie była pełna. Nie można powiedzieć, że wszystkie kobiety w Polsce mają takie samo
zdanie jak lewica. Tak nie jest” - podkreślił rzecznik.
Przeciw ratyfikacji opowiedziały się także organizacje i stowarzyszenia katolików świeckich, w tym liczne środowiska kobie540

ce. Członkinie Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet Episkopatu Polski,
zwróciły się w lutym do byłego premiera RP Donalda Tuska z
prośbą o zaprzestanie działań Rządu w celu ratyfikacji Konwencji.
List z prośbą o spotkanie i wysłuchanie argumentów za nie
podpisaniem Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy do ówczesnego premiera Donalda Tuska wystosowały
też członkinie kilku stowarzyszeń kobiecych. Podpisały się pod
nim Danuta Baszkowska ze Stowarzyszenia Effatha, Ewa Bednarkiewicz i prof. Maria Ryś ze Stowrzyszenia Fides et ratio, Jadwiga
Chołodniuk, Jolanta Jesiotr-Bulikowska, Alina Petrowa-Wasilewicz
- ze Stowarzyszenie Amicta Sole, Ewa Kowalewska z Human Life
International oraz Maria Wilczek z Polskiego Związku Kobiet Katolickich. Do premiera zwróciła się w tej samej sprawie Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. Autorzy listu pytali, dlaczego konsultacje społeczne w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy o
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej były prowadzone
jedynie ze stowarzyszeniem feministycznym, jakim jest Kongres
Kobiet, a pominięte zostały liczne organizacje, które publicznie
wypowiedziały się przeciw jej podpisaniu. "Nie rozumiemy dlaczego w tak ważnej sprawie konsultacje prowadzone są ze stowarzyszeniem, które zrzesza niewielki procent kobiet polskich" brzmi fragment listu otwartego PFROŻ, która dodaje, że takie działanie jest nieuzasadnione. Na ten list także odpowiedział nie premier RP, a jego minister ds. równego statusu. Krajowa Rada Katolików Świeckich, która skupia przedstawicieli wszystkich metropolii
w Polsce, także włączyła się w akcję pisania listów - opinii do premiera Donalda Tuska. Zdaniem sygnatariuszy, polskie prawo dostatecznie chroni przed przemocą zarówno kobiety jak i mężczyzn,
a zawarta w Konwencji definicja płci może pośrednio osłabić rodzinę16.
Do dyskusji na temat niefortunnej Konwencji przyłączył się
również były Prezes Trybunału Konstytucyjnego- prof. Andrzej
Zoll. W jednym z udzielanych wywiadów wskazał, że: "Nasze regulacje wypełniają wszystkie dyspozycje, dotyczące regulacji
Źródło:
http://www.niedziela.pl/artykul/9164/Kosciol-przeciwKonwencji-Rady-Europy, (dostęp: 03.04.2016 r.).
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prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet". Dlatego, według profesora, nie należy ratyfikować konwencji
RE dotyczącej przemocy wobec kobiet. Zdaniem byłego szefa Trybunału Konstytucyjnego, dokument "to zamach na naszą cywilizację" - widzę to niebezpieczeństwo. "Trzeba pamiętać o tym, że bardzo wiele państw w Europie tego dokumentu nie ratyfikowało i
tylko nieliczne go podpisały. Byłbym wobec Konwencji ostrożny i
dążył do jej renegocjacji" - stwierdził prof. Zoll. Ponadto jego zdaniem dokument ten jest napisany "bardzo złym, w wielu miejscach
nieprecyzyjnym językiem, jest w nim dużo sprzeczności".
Największe wątpliwości prawnika budzi m.in., art. 12 dokumentu Rady Europy, który dotyczy działań niezbędnych "do promowania zmian, wzorców społecznych i kulturowych, dotyczących
zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń,
zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk, opartych na idei niższości
kobiet, na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn". Mimo
krytycznej oceny, były prezes TK widzi w Konwencji pewne plusy.
To przepisy dotyczące "zorganizowania antyprzemocowej "infrastruktury" - Polska mogłaby przejąć tę ideę i zorganizować taką
społeczną infrastrukturę, wspierającą ofiary". Jak podkreślił prof.
Andrzej Zoll, najlepszym sposobem zapobiegania przemocy w rodzinach jest egzekwowanie obowiązujących już przepisów. "Zaś
pewne rzeczy, które są w Konwencji pozytywne, bo wnosi ona nawet bardzo ważne myśli, powinno się przejąć do naszego porządku
prawnego, zwłaszcza te, dotyczące działań chroniących ofiary
przemocy" - uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego17.
W tak przedstawionym stanie faktycznym sprawy należy zastanowić się czy rozwiązania przyjęte w Konwencji są niezbędne i
konieczne do wprowadzenia ich w Polsce, bowiem jak zostało to
wyjaśnione większość z rozwiązań tam przyjętych już funkcjonuje
w naszym kraju, natomiast z całą stanowczością wskazać trzeba na
zagrożenia związane z przyjęciem nowych definicji mających na
celu przewartościowanie już istniejących wzorców, zwłaszcza w
Źródło:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,16917572,Prof__Zoll__Kon
wencja_antyprzemocowa_to_zamach_na.html (dostęp: 03.04.2016 r.).
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zakresie podziału ról społecznych i biologicznych dotyczących
mężczyzny i kobiety wprowadzając swego rodzaju nowum. Aczkolwiek za późno jest już na jakiekolwiek dywagacje w tym
przedmiocie, ponieważ jak wspomniano akt ten wprowadzony został do porządku prawnego.
Streszczenie:
Artykuł koncentruje się na problemie ratyfikacji przez Polskę
Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Obejmuje on swym
zakresem analizę poszczególnych postanowień Konwencji oraz
możliwość ich recypowania do polskiego porządku prawnego.
Zdaniem autora wskazany dokument nie zawiera postanowień
ogólnych sprzecznych z Konstytucją RP, jednakże jest niebezpieczny pod wieloma innymi względami oraz może stanowić zagrożenie
dla instytucji i pojęcia małżeństwa .
Słowa kluczowe: prawa kobiet, międzynarodowa ochrona
praw człowieka, przemoc domowa
Summary:
The main issue of the article is the problem of Polish ratification of Europe Council Convention, regarding the prevention of
violence against women and domestic violence. This work includes
the analysis of individual Convention regulations, and the possibility of their adoption to the Polish legal system. According to the
author, the indicated document does not include the general provisions which are contrary to the Polish Constitution. However, it is
hazardous in different terms and it might be a threat to the institution and the concept of marriage.
Keywords: women rights, international protection of human
rights, domestic violence
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Ewa Maria Łaskarzewska

Obraz aborcji w dyskursie medialnym „Gazety Wyborczej”
Wstęp
Według o. Dominika Jurczaka OP głównym problemem dzisiejszego Kościoła zaczyna być to, że podstawową wiedzę o nim
zamiast z doświadczenia i bezpośredniego kontaktu, społeczeństwo czerpie z Internetu, w którym każdy może publikować, co
chce. Ponadto w wyniku ekspansji medialnej zasadniczą katechezę
przechodzi się przed ekranem telewizyjnym czy w obrębie innych
mass mediów. Te działania powodują, że „poziom wiedzy i świadomości religijnej drastycznie spada. Duszpasterzem przestaje być
ksiądz z pobliskiej parafii, a jego miejsce zajmuje ks. Mateusz z telenoweli. Ci, którzy omijają seriale, kształtują swój obraz Kościoła
na podstawie prostych i sloganowych schematów przekazywanych
przez telewizyjne programy”1. Ponadto łatwość tworzeni i sterowania stereotypami na temat Kościoła wynika między innymi stąd,
że „świadomość polskiego społeczeństwa została w poważny sposób «przeorana» przez lewicową propagandę w okresie komunistycznym, a po 1989 roku środowiska konserwatywne nie były na
tyle mocno zakorzenione w mediach i systemie edukacji, by mogły
skutecznie naświetlić szereg tematów”2. Taki obraz rzeczywistości
przedstawiany w mediach jest pozbawiony właściwej mu złożoności. W rezultacie odbiorca mediów zamiast być świadkiem autentycznej wymiany myśli i sporów ideowych otrzymuje gotowy zestaw prostych komunikatów i ocen. Pochodzą one z pierwszych
stron gazet, nagłówków i edytoriali. Nie ma tu miejsca na krytycz-

D. Jurczak, Kryzys w Kościele? Ciąg dalszy,
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6892012-ankietakryzys-w-kosciele-ciagdalszy/ (dostęp 13.05.2016).
2 KAI, Zniekształcony wizerunek Kościoła w mediach,
http://www.niedziela.pl/artykul/3907/Znieksztalcony-wizerunek-Kosciola-w
(dostęp 13.05.2016).
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ną ocenę czy własne zdanie czytelnika/widza. W coraz większym
stopniu media kreują rzeczywistość niż pomagają ją zrozumieć”3.
Dorota Zańko zaznacza, że obecnie dominuję kult szybkości
informacyjnej, zaś taka zbyt szybko puszczona w medialny obieg
informacja jest z reguły mało precyzyjna a czasami krzywdząca. Jak
podkreśla autorka ważna jest wtedy roztropność Kościoła i jego
doświadczenie, które podpowiadają, by nie komentować na bieżąco, lecz po wyjaśnieniu sprawy: „chodzi o to, by opinia była wiarygodna, rzeczowa, nie krzywdziła człowieka niesprawiedliwie
oskarżonego. Dziennikarze nie mogą działać bezkarnie, bo oprócz
odpowiedzialności prawnej, spoczywa na nich odpowiedzialność
moralna za słowa. I od niej nic ich nie zwalnia”4.
O potrzebę segregacji treści medialnych, również w kontekście kreowania obrazu Kościoła w mediach, apelował niejednokrotnie Jan Paweł II, który w jednym ze swoich wystąpień powiedział: „w jednej sekundzie najnowsze wiadomości obiegają kulę
ziemską. Informacje, które dawniej ogarniały tylko ograniczone
przestrzenie, rozprzestrzeniają się lotem błyskawicy przez wszystkie kontynenty. Niestety, ceną ilości jest nierzadko uszczerbek na
jakości. «Opinie publiczne» są często nasycone raczej blichtrem i
sensacją niż autentyczną treścią informacyjną. Czasem wydaje się,
jakby prawda zawarta w informacjach prasowych była niczym towar o rożnej i względnej wartości rynkowej. Winę za to ponoszą
nie tylko producenci i oferenci informacji. Szczególną odpowiedzialność ponoszą także czytelnicy, widzowie i słuchacze, którzy
posługują się mediami z osobistego i wolnego wyboru. Wybrać to,
co rzeczywiście jest wartościowe i godne wiedzy, przychodzi dzisiaj dużo trudniej niż dawniej”5. Papież wielokrotnie w swoich wystąpieniach kładł nacisk na odpowiedzialność względem publikowanych i odbieranych informacji – zarówno ze strony producenJ. Jakimczyk, Jakimczyk: Media upraszczają obraz świata,
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/jakimczyk;media;upr
aszczaja;obraz;swiata,239,0,203503.html (dostęp 13.05.2016).
4 D. Zańko, Kościół wobec mediów - media wobec Kościoła,
http://www.niedziela.pl/artykul/62095/nd/Kosciol-wobec-mediow--mediawobec (dostęp 13.05.2016).
5 Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II, red. A. Lewek, s. 327.
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tów przekazów medialnych, ich bezpośrednich kreatorów jak i samych odbiorców. Tylko równomiernie rozłożona triada odpowiedzialności medialnej jest w stanie zapobiec rozprzestrzenianiu się
fałszywych doniesień, które mogą stać się podstawą do tworzenia
krzywdzących stereotypów czy zafałszowywania rzeczywistości.
Niniejszy artykuł jest próbą analizy przekazów medialnych
„Gazety Wyborczej” po opublikowaniu Komunikatu Prezydium
KEP w sprawie pełnej ochrony życia człowieka, który był odczytywany w polskich kościołach w dniu 2 kwietnia 2016 roku. Przedstawiona w nim zostanie zarówno analiza medialnego dyskursu,
jaki zaistniał po opublikowaniu Komunikatu jak również scharakteryzowana zostanie dotychczasowa polska polityka medialna wobec Kościoła.
1. Obraz Kościoła tworzony przez media
Jak podkreśla Filip Mazurczak od kilku lat obraz Kościoła w
polskich mediach jest stosunkowo często powracającym tematem
dyskusji. W 2012 roku część duchownych, hierarchów czy prawicowych publicystów sugerowała, że mamy do czynienia z brutalnym atakiem mediów na Kościół6. Można by nawet pesymistycznie
stwierdzić, że „jeżeli ocenia się opinię o Kościele w pewnej grupie
medialnej, ma się wrażenie, że rzeczywiście Kościół poniósł klęskę.
(…) Kościół oskarżany jest o tradycjonalizm, zacofanie, wracają
stare epitety: ciemnogrodu bądź średniowiecznego obskurantyzmu”7.
Według Ewy Czaczkowskiej nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, dlaczego Kościół ma współcześnie w większości
polskich mediów tak zły wizerunek. Zdaniem autorki można mówić o trzech aspektach te sytuacji. Pierwszym z nich jest „zaostrzaF. Mazurczak, (Nie)kościelne media, http://magazynkontakt.pl/nie-koscielnemedia.html (dostęp 13.05.2016).
7 M. Przeciszewski, Ewa K. Czaczkowska, Abp Hoser: "Niepokoi mnie, że Kościół
w Polsce wciąż przez naszych wiernych jest traktowany jako instytucja księży i biskupów. Pytam, a gdzie wy jesteście jako świeccy?",
http://wpolityce.pl/polityka/166553-abp-hoser-niepokoi-mnie-ze-kosciol-wpolsce-wciaz-przez-naszych-wiernych-jest-traktowany-jako-instytucja-ksiezy-ibiskupow-pytam-a-gdzie-wy-jestescie-jako-swieccy (dostęp 13.05.2016).
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jąca się w Polsce konfrontacja światopoglądowa i parcie środowisk
liberalnych oraz lewicowych w kierunku przeorientowania życia
społecznego oraz przemodelowania obyczajów i świata wartości.
Środowiska te powiązane z polityką i biznesem są mocno osadzone
w mediach. Tak jak za czasów komunizmu Kościół był ostatnią
przeszkodą do zawładnięcia umysłami Polaków, do ich zniewolenia, tak dzisiaj jest on również przeszkodą do zapanowania ideologii gender, która coraz mocniej zaznacza się w kulturze i zmierza
do zmian w prawodawstwie (pierwszy krok to projekt nowelizacji
tzw. ustawy równościowej)” 8. Drugi aspekt to sama natura przekazów medialnych, które stały się coraz bardziej podobne do tych
prezentowanych w tabloidach. Istnienie tabloidów było by bezsensowne, gdyby nie przysłowiowa triada „sensacja, seks i krew”. Ponadto w swojej naturze sensacja częściej dotyczy zła niż dobra. Zło
zwyczajnie lepiej się sprzedaje. Z medialnego punktu widzenia o
wiele ciekawsze wydają się wydarzenia naznaczone grzechem czy
niesprawiedliwością niż wydarzenia ukazujące obraz Kościoła pracującego, wierzącego, czyniącego wiele dobra9.
Trzeci element wymieniany przez Czaczkowską to syndrom
„stadności dziennikarzy” wyrażany poprzez zajmowanie się tymi
samymi tematami, które też w ten sam sposób są interpretowane.
Wystarczy, że danego dnia portal internetowy albo telewizja mocno eksponują określony temat, a następnie podchwytują go inne
media10. Do tych trzech aspektów warto by dodać czwarty – panującą modę na sekularyzację. Jak zaznacza Grzegorz Górny: „ośrodki
formowania zbiorowej wyobraźni narzucają (…) określoną narrację, która dziś jest odzwierciedleniem dominującej kultury sekularnej. Ta ostatnia traktuje chrześcijaństwo jak swego konkurenta, nic

G. Górny, Kościół, czyli kto?, http://stacja7.pl/felietony/kosciol-czyli-kto/
(dostęp 13.05.2016).
9 P. A. Nachaczewski, S. Puchalski, Wizerunek Kościoła w mediach,
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2008/Przewodnik-Katolicki37-2008/Rodzina/Wizerunek-Kosciola-w-mediach
10 E. K. Czaczkowska, Media kontra Kościół?, http://czasserca.pl/mediakontra-kosciol-2/ (dostęp 13.05.2016).
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zatem dziwnego, że Kościół nie jest, delikatnie mówiąc, ulubieńcem współczesnych mediów”11.
Według medioznawców medialny obraz Kościoła jest dychotomiczny. Przede wszystkim pokazywany jest on przez pryzmat
skandali seksualnych (w ostatniej dekadzie szczególnie tych związanych z pedofilią), różnego rodzaju malwersacji finansowych czy
„mieszania” się Kościoła do polityki a co za tym idzie uwikłania
poszczególnych duchownych w różnego rodzaju systemy władzy.
Natomiast pozytywne kadry dotyczące Kościoła związane są
głównie z jego działalnością charytatywną i pomocową – tu na plan
pierwszy wysuwają się hospicja, ośrodki opieki czy wsparcie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z ubogich rodzin. Tych pozytywnych przekazów jest jednak zdecydowanie mniej niż negatywnych.
Z tego powodu Kościół w mediach jawi się jako „instytucja wyjątkowo odpychająca, rodząca frustrację i wywołująca u odbiorcy
agresje”12.
Ponadto twórcy przekazów medialnych (czy to z niewiedzy
czy tendencyjnie) definiują Kościół zwężając go do biskupów i szeroko pojętego duchowieństwa13. W medialnym dyskursie dominują
kapłani postrzegani przez pryzmat skandali związanych z konkretną osobą (np. sprawa arcybiskupa Paetza, wydarzenia wokół
arcybiskupa Wesołowskiego czy śledztwo w sprawie prałata Jankowskiego).
Według Moniki Przybysz obecnie mamy do czynienia z trzema obrazami kapłaństwa wyłaniającymi się w mediów. Pierwszy,
to kapłan-przestępca, np. pedofil lub malwersant finansowy. Jest
on znany społeczeństwu chociażby z okładek jednego z tygodni-

G. Górny, Kościół, czyli kto?, http://stacja7.pl/felietony/kosciol-czyli-kto/
(dostęp 13.05.2016).
12 M. Przybysz, K. Marcyński, Prześwietlanie Kościoła. Prolog, [w:] Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Warszawa
2011, s. 9. (s. 9-13).
13 K. Nycz, Uczymy się korzystać z mediów, [w:] Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Warszawa 2011, s.73 (71-77).
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ków opinii14. Drugi obraz jest opozycją dla pierwszego. Kapłan
przedstawiany jest jako biedny, dobry i uczciwy, który chciałby
przeciwstawić się złu w Kościele, ale jest przez Kościół nierozumiany i niszczony. Nietrudno zauważyć, że specyficznymi ulubieńcami mediów stali się duchowni, którzy w mniej lub bardziej
oczywisty sposób wypowiedzieli posłuszeństwo swoim biskupom
czy przełożonym (np. ks. Lemański). Nazywa się ich „niepokornymi” i zestawi kontrastowo z całą resztą duchowieństwa bezwolnie kroczącego za zwierzchnikami. Promując takie postacie środki
przekazu stają się głównym obszarem do pogłębiania konfliktów,
jakie ci kapłani wywołują15. Obraz trzeci: kapłan-komentator, który
jest głosem Kościoła jako ekspert. Istnieje w mediach po to, by je
uwiarygodnić, że nie zapraszają tylko pierwszych dwóch typów
kapłanów. Jak podkreśla autorka: „trzecia grupa to z reguły bardzo
kompetentni kapłani, którzy są przez media traktowani instrumentalnie. Kiedy powiedzą coś naprawdę roztropnie i w sposób wyważony, może się okazać, że byli zaproszeni przed kamerę ostatni
raz. Ale ich głos jest najpotrzebniejszy”16.
Ważne jest również postrzeganie Kościoła jako wspólnoty wyłącznie ludzkiej i ukazywanie podziałów na płaszczyźnie duchowieństwo – świeccy. Ci ostatni kreowani są na bezpośrednie (np.
pedofilia) lub pośrednie (np. ograniczenia w kwestiach moralności)
ofiary działań duchowieństwa. Ta „obecność symbolicznych podziałów przekłada się na rozbicie jedności wiernych, którzy dodatkowo podlegają alienacji względem hierarchii kościelnej. Wiernym
towarzyszy poczucie odosobnienia i niezrozumienia, wywołane

R. Molenda, Duchowni w mediach. Z dr hab. Moniką Przybysz, medioznawcą,
rozmawia Radek Molenda, http://idziemy.pl/media/duchowni-wmediach13247/(dostęp 13.05.2016).
15 S. Jagodziński, Dlaczego media atakują Kościół? Z ks. bp. Adamem Lepą, członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia
Sławomir Jagodziński, http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-wpolsce/53834,dlaczego-media-atakuja-kosciol.html(dostęp 13.05.2016).
16 R. Molenda, Duchowni w mediach. Z dr hab. Moniką Przybysz, medioznawcą,
rozmawia Radek Molenda, http://idziemy.pl/media/duchowni-wmediach13247/(dostęp 13.05.2016).
14
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zaburzeniami na poziomie komunikacji z duchowieństwem”17.
Dodatkowym czynnikiem jest także brak identyfikacji jego wiernych z Kościołem. Według Grzegorza Górnego, kiedy „przeciętny
obywatel naszego państwa słyszy w radiu lub telewizji, że Kościół
w Polsce powinien w jakiejś sprawie coś zrobić, to uruchamia się w
nim od razu automatyzm myślowy i adresatami owego postulatu
czyni biskupów oraz księży. Kościół bowiem to «oni» czyli duchowni, a nie «my». Nie ma więc poczucia identyfikacji z Kościołem, który traktowany jest jako instytucja zewnętrzna. To tak, jakby
odpowiadając na pytanie o polskość, mówić jedynie o rządzie,
władzach czy elitach”18.
Z kolei biskup Adam Lepa wskazuje, że współcześnie uruchamiane są różnego rodzaju mechanizmy medialne składające się
na propagandę antykościelną, jak również stosowane są jej najbardziej skuteczne środki i metody. Jak podkreśla „jednym z warunków skuteczności tych działań jest szybkość w przekazywaniu
najważniejszych treści, szczególnie zaś zarzutów i insynuacji, które
wyssane są z palca. Tak żeby ich odbiorca nie zdążył zweryfikować
sensacyjnych treści i przyjął nagłaśniane zarzuty bez cienia wątpliwości. Dlatego działaniom takim towarzyszą często pośpiech i
nerwowość. Wtedy też wytacza się przeciwko Kościołowi najcięższe działa. Również po to, żeby na zasadzie manewru odciągającego odwrócić jego uwagę od tego, co naprawdę jest ważne”19.
2. Komunikat Prezydium KEP w dyskursie medialnym
Komunikat Prezydium KEP w sprawie pełnej ochrony życia
człowieka był odczytywany w polskich kościołach w niedzielę 3
kwietnia, tuż przed Dniem Świętości Życia. W tym roku, ze wzglęK. Kleczka, Kryzys w Kościele? Ciąg dalszy,
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6892012-ankietakryzys-w-kosciele-ciagdalszy/(dostęp 13.05.2016).
18 G. Górny, Kościół, czyli kto?, http://stacja7.pl/felietony/kosciol-czylikto/(dostęp 13.05.2016).
19 S. Jagodziński, Dlaczego media atakują Kościół? Z ks. bp. Adamem Lepą, członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia
Sławomir Jagodziński, http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-wpolsce/53834,dlaczego-media-atakuja-kosciol.html (dostęp 13.05.2016).
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du na święta wielkanocne, przypadająca zwykle 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego i obchody Dnia Świętości Życia miały miejsce w poniedziałek 4 kwietnia.
Ważnym aspektem analizowanego dyskursu jest również
fakt, że abp Stanisław Gądecki, abp Marek Jędraszewski oraz bp
Artur Miziński ogłaszając komunikat w czasie, gdy w mediach głośno było o radykalnym projekcie Fundacji Pro – Prawo do Życia
dotyczącym całkowitego zakazu aborcji. Połącznie tych dwóch apeli sprawiło, że można było odnieść wrażenie iż biskupi wspierają
skrajne postulaty łącznie z pomysłem karania kobiet w sytuacji
nawet przypadkowego i zupełnie nie chcianego poronienia. Obecnie obowiązuje ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach przerywania ciąży, która pozwala na aborcję jedynie w trzech przypadkach: ciąża stanowi zagrożenie dla
życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w
wyniku czynu zabronionego. Aktywność Prezydium Komisji Episkopatu Polski spotkała się ze zróżnicowaną reakcją biskupów diecezjalnych – w niektórych diecezjach komunikat Prezydium nie
został odczytany w kościołach20.
Aby zobrazować dyskurs medialny o aborcji po publikacji
Komunikatu Prezydium KEP w sprawie pełnej ochrony życia
człowieka wybrano pięć najpopularniejszych na polskim rynku
dzienników. Celowo w tym zestawieniu nie został uwzględniony
„Nasz Dziennik”, gdyż jako jedyny dziennik o profilu katolickim w
Polsce przedstawiał materiały zgodne z nauczaniem Kościoła w tej
tematyce. Do grupy badawczej zostały zakwalifikowane wszystkie
numery ukazujące się od piątku 1 kwietnia 2016 roku do niedzieli
10 kwietnia 2016 roku. Następnie wyłoniono pismo, w którym ukazało się najwięcej artykułów w ramach omawianej tematyki – „Gazetę Wyborczą”. Ostatecznie analizie poddano wszystkie materiały
w warstwie wizualnej i słownej, w których pojawiał się temat aborASK, Biskupi łagodniej o aborcji,
https://www.tygodnikpowszechny.pl/biskupi-lagodniej-o-aborcji-33395 (dostęp 13.05.2016).
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cji – zarówno jako temat główny publikowanych materiałów, jak
też tylko punkt wyjścia do innych treści.
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Najwięcej materiałów na temat aborcji znalazło się w „Gazecie
Wyborczej”. Ich szczególną cechą charakterystyczną było wprowadzenie atmosfery strachu, że od tej pory Polki będą musiały „rodzić
zawsze. (…) Oznacza to kary więzienia dla kobiet, lekarzy a nawet
osób, które wiedziały a nie zapobiegły temu, co zwolennicy zakazu
nazywają «dzieciobójstwem prenatalnym». Oznacza to wojnę aksjologiczną w Polsce”21. Jak napisał jeden z dziennikarzy: „prezes
Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło dążą do «polskopolskiej wojny ideologicznej». Do wojny, która ma być wojną z sumieniami, wojną z wyborem, wojną z historią”22. Nastraszyć próbowano również Kościół, któremu wróżono, że czeka go podobny
los jak w katolickiej Hiszpanii, gdzie „Kościół został przez społeczeństwo ukarany za butę i sojusz z prawicowa dyktaturą”23. Ciekawym przykładem tej swoistej propagandy strachu był reportaż
poświęcony sytuacji kobiet z Salwadoru, gdzie radykalnie za-

J. Kurski, Nowa wojna o aborcję, „Gazeta Wyborcza” nr 77/2016, s. 1.
R. Grochola, PO apeluje: nie ruszać aborcji, „Gazeta Wyborcza” nr 82/2016, s. 4.
23 W. Maziarski, Narodowo-pogański kościół Polski, „Gazeta Wyborcza” nr
81/2016, s. 2.
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ostrzono przepisy aborcyjne24. Nie było w nim bezpośrednich nawiązań do sytuacji w Polsce, jednak między wierszami można było
odczytać komunikat „to w krótce nadejdzie i u nas!”.
Dziennikarze podkreślali quasi-prawny charakter projektu
całkowitego zakazu aborcji25 a także jego wyraźnie polityczny charakter jako swoistej wojny PiS z „resztą świata”26. Z drugiej strony
akcentowano swoiste uzależnienie PiSu od Kościoła, ponieważ
„także ostatnie wezwanie Episkopatu in gremio do zaostrzenia
ustawy antyaborcyjnej pokazuje, że Kościół ma wobec PiS konkretne żądania. W ten sposób częściowo można tłumaczyć tak duży
kredyt zaufania dla partii rządzącej ze strony ważnych ludzi Kościoła”27. Po analizie tekstów PiS jawi się jako specyficzna marionetka w rękach Kościoła, który spostrzegł się, „że drugiej okazji
może już nie być i teraz trzeba PiS zmusić do uchwalenia nowej
ustawy”28. Padły nawet radykalne słowa iż „państwo, w którym
prawo dotyczące wszystkich stanowione jest zgodnie z nakazami
dominującej religii, nazywa się teokracją - i w takim kierunku Polska PiS-u zmierza. Jeśli parlamentarzyści i prezydent zaakceptują
żądania Kościoła, oznaczać to będzie, że przyjmują prymat religii
nad prawem państwowym”29.
Akcentowano także rozminięcie pomiędzy żądaniami Kościoła a tym prawdziwym życiem społecznym: „Kościół żąda praw
zgodnych z dogmatyczna interpretacją zasad wiary, o co trudno
nawet mieć pretensję. Triumfuje, ale nie widzi fatalnych konsekwencji”30. Sam Kościół z kolei przedstawiany był jako narzędzie
opresji, gdyż „biskupi wzięli też na celownik kobiety, domagając
M. Hawranek, S. Opryszek, Prawo nas zabija. Niewidzialnie, „Gazeta Wyborcza” nr 83/2016, s. 22-23.
25 Np. E. Siedlecka, Święci cudzym kosztem, „Gazeta Wyborcza” nr 78/2016, s.
5; R. Grochola, Aborcja przykryła 500+, „Gazeta Wyborcza” nr 82/2016, s. 4
26 D. Wielowieyska, Aborcja – materiał łatwopalny, „Gazeta Wyborcza” nr
79/2016, s. 8.
27 K. Wiśniewska, Co zrobi Kościół z 10 kwietnia?, „Gazeta Wyborcza” nr
82/2016, s. 2.
28 D. Wielowieyska, Aborcja – materiał łatwopalny, „Gazeta Wyborcza” nr
79/2016, s. 8.
29 W. Sadurski, Racja kościelna, racja publiczna, „Gazeta Wyborcza” nr 81/2016, s. 7.
30 J. Kurski, Nowa wojna o aborcję, , „Gazeta Wyborcza” nr 77/2016, s. 1.
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się by władza państwowa objęła nadzorem seksualną i prokreacyjną sferę ich życia. Chodzi nie tylko o całkowity zakaz aborcji, ale
również o wyeliminowanie antykoncepcji, likwidację badań prenatalnych, zapłodnienia in vitro itd. Gdyby biskupi wiedzieli jak to
wyegzekwować, pewnie zażądali by zakazu uprawiania seksu poza małżeństwem”31. Jak zaznaczano: „Kościół powinien przypominać, czym są miłość, prawda i szacunek dla bliźnich. A nie milczeć i
zajmować się życiem seksualnym”32.
Co istotne dla poprzednich rozważań na temat obrazu Kościoła w mediach – wykorzystywany był motyw wewnętrznego rozłamu Kościoła, który nie przemówił w sprawie komunikatu jednym
głosem. W jednym z artykułów czytamy: „czytelnicy informują nas
także o tym, że w niektórych kościołach na niektórych mszach nie
odczytano w ogóle komunikatu biskupów. (…) Inaczej sprawa wyglądała w archidiecezji krakowskiej. W wielu krakowskich kościołach podczas niedzielnej mszy nie odczytano listu Episkopatu. Sam
metropolita nawet nie wspomniał o inicjatywie biskupów podczas
niedzielnego święta Bożego Miłosierdzia. Z naszych informacji
wynika, że kard. Stanisław Dziwisz uznał, iż list to prywatna inicjatywa trzech podpisanych pod nim biskupów33.
Bardzo mocno wyeksponowane były protesty przeciwko zakazowi aborcji. Teksty im poświęcone pokazywały jedność polskich kobiet, które błyskawicznie zaczęły organizować się w lokalne struktury34, gdyż jak podkreślano „kobiety chcą mieć wybór i
dlatego wychodzą na ulice”35. „Gazeta Wyborcza” odnosiła się
również do sytuacji, gdy grupa przeciwników zaostrzenia prawa
aborcyjnego postanowiła zaprotestować w tej sprawie i założyła na
W. Maziarski, Narodowo-pogański kościół Polski, „Gazeta Wyborcza” nr
81/2016, s. 2.
32 M. Stasiński, Uchodźcy to też dzieci poczęte. Tylko dorosłe. Rozmowa z Różą
Thun, „Gazeta Wyborcza” nr 83/2016, s. 20-21.
33 M. Wilgocki, W Krakowie bez listu antyaborcyjnego, „Gazeta Wyborcza” nr
79/2016, s. 6.
34 E. Dłużewska, N. Waloch-Matlkiewicz, S. Klauziński, Kobiety się skrzyknęły,
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Wyborcza” nr 78/2016, s. 5.
35 M. Olejnik, Oni wiedzą lepiej, „Gazeta Wyborcza” nr 82/2016, s. 2.
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Facebooku wydarzenie, w którym zapraszano do «ostentacyjnego
wyjścia z kościoła» św. Anny w Warszawie podczas jednej z niedzielnych mszy. Gdy ksiądz zaczął odczytywać komunikat biskupów, zaczynający się od słów kilka kobiet wstało i wyszło z kościoła. Do podobnego protestu doszło także w Bazylice Mariackiej w
Gdańsku36. Ponadto należy dodać, że wydarzenia z warszawskiego
kościoła zostały zarejestrowane przez kamery „Wyborczej”.
Drugą relacjonowaną akcją kobiet były „Dziewuchydziewuchom”37, czyli „spontaniczny, oddolny ruch kobiet sprzeciwiających się zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej”38. W tekstach
podkreślano oddolność podejmowanych przez kobiety inicjatyw i
zróżnicowanie społeczne i wiekowe protestujących, zaś fotografie
ilustrujące artykuły pokazywały je z radykalnymi hasłami („Piekło
kobiet trwa”, „Nie chce kato-szariatu”) oraz nieodłącznym emblematem w postaci wieszaka na ubrania symbolizującego nielegalne
aborcje.
Do motywu wieszaka dziennikarze Gazety Wyborczej nawiązali również w dwóch z trzech rysunków opublikowanych w
tym czasie. Tekst pierwszego głosił, że obecnie „w Polsce nie ma
teraz tematu aborcji. Po prostu jest wiosna i na drzewach zakwitły
wieszaki”. Druga grafika była opatrzona tekstem „Powrót do przyszłości” (Back to the future) i odnośnikiem do strony
www.pieklo_kobiet.org.pl, która jednak obecnie (na dzień 17 maja
20156 roku) jest nieaktywna.
W analizowanym przedziale czasowym opublikowane zostały również dwa sondaże CBOS. Z pierwszego wynikało, że większość Polaków uważa, że aborcja powinna być dozwolona w trzech
przypadkach, w których obecnie dopuszcza ją prawo: + gdy ciąża
zagraża życiu (80 proc.) lub zdrowiu kobiety (71 proc.), gdy ciąża
pochodzi z gwałtu lub kazirodztwa (73 proc.), gdy płód jest ciężko i

M. Wilgocki, W Krakowie bez listu antyaborcyjnego, „Gazeta Wyborcza” nr
79/2016, s. 6.
37 E. Dłużewska, N. Waloch-Matlkiewicz, S. Klauziński, Kobiety się skrzyknęły,
„Gazeta Wyborcza” nr 78/2016 s. 3.
38 Definicja z oficjalnej strony http://dziewuchydziewuchom.pl/ (dostęp
13.05.2016).
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nieodwracalnie uszkodzony (53 proc.)39. Drugi sondaż z kolei pokazał, że „najwięcej zwolenników zaostrzenia ustawy aborcyjnej
jest wśród 18-24-latków. W tej grupie wiekowej postawa pro-life
jest częstsza niż w pozostałych”40.
Podsumowanie
Przedstawione w niniejszym tekście treści nie są zbyt optymistyczne. Dyskurs medialny o aborcji na łamach „Gazety Wyborczej” po raz kolejny przedstawił ją jako niezbywalne prawo kobiet,
które chce odebrać Kościół przedstawiany jako zgromadzenie wyższego duchowieństwa. Szczególnie wyakcentowane w analizowanych materiałach prasowych treści powielają schematy rozdziału
świeckich od Kościoła instytucjonalnego (księży, a szczególnie dostojników kościelnych) a także samo wewnętrzne rozbicie Kościoła.
Wierni świeccy jawią się jako ofiary działań ich pasterzy, którzy nie
potrafią wczuć się w położenie swoich owieczek a tylko obciążają
ich opresyjnymi zakazami i nakazami.
Mówienie źle o Kościele to ostatnimi czasy pewien standard.
Zwłaszcza w mediach. Z drugiej strony te medialne ataki wbrew pozorom mogą być też postrzegane jako swoista szansa dla Kościoła. Po
pierwsze wszelakiego rodzaju krytyczne uwagi o negatywnych zachowaniach katolików (zarówno świeckich jak i duchowieństwa) w
świeckich mediach powinny mobilizować hierarchów i wiernych
przede wszystkim do tego, by instytucjonalny Kościół dawał światu
lepsze świadectwo41. Należy pamiętać , że jednym z zadań wspólnoty
Kościoła jest dbanie o to, by jego medialny obraz był czytelny i rzeczywisty, a nie wypaczony czy wręcz złośliwie wykoślawiony, po to,
by szokować, by ktoś mógł na tym zarabiać. Kościół może się obronić,
jeśli postawa ludzi wierzących będzie jasna i zdecydowana42.
R. Grochola, Nie zaostrzać aborcji, „Gazeta Wyborcza” nr 77/2016, s. 2.
R. Grochola, Młodzi za ograniczeniem prawa do aborcji, „Gazeta Wyborcza” nr
81/2016, s. 5.
41
F. Mazurczak, (Nie)kościelne media, http://magazynkontakt.pl/niekoscielne-media.html (dostęp 13.05.2016).
42 D. Zańko, Kościół wobec mediów - media wobec Kościoła,
http://www.niedziela.pl/artykul/62095/nd/Kosciol-wobec-mediow---mediawobec (dostęp 13.05.2016).
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Streszczenie:
Mówienie źle o Kościele to ostatnimi czasy pewien standard.
Zwłaszcza w mediach. Przede wszystkim pokazywany jest on
przez pryzmat skandali seksualnych, różnego rodzaju malwersacji
finansowych czy „mieszania” się Kościoła do polityki a co za tym
idzie uwikłania poszczególnych duchownych w różnego rodzaju
systemy władzy. Ponadto twórcy przekazów medialnych definiują
Kościół zwężając go do biskupów i szeroko pojętego duchowieństwa. Niniejszy artykuł jest próbą analizy przekazów medialnych
„Gazety Wyborczej” po opublikowaniu Komunikatu Prezydium
KEP w sprawie pełnej ochrony życia człowieka, który był odczytywany w polskich kościołach w dniu 2 kwietnia 2016 roku. Przedstawiona w nim została zarówno analiza medialnego dyskursu, jaki
zaistniał po opublikowaniu Komunikatu jak również scharakteryzowana dotychczasowa polska polityka medialna wobec Kościoła.
Słowa kluczowe: Kościół, aborcja, Gazeta Wyborcza, dyskurs
medialny, biskupi
Summary:
Writing bad things about the Church that recently a certain
standard. Especially in the media. First of all, it is shown through
the prism of sex scandals, various types of financial embezzlement
or "mixing" of the Church in politics and thus entanglement of individual priests in various types of power systems. In addition, the
creators of media messages define the Church narrowing it to the
bishops and the clergy at large. This article is an attempt to analyze
media coverage of „Gazeta Wyborcza” after the publication of the
Communication Bureau of KEP on the full protection of human life,
which was read in Polish churches on 2 April 2016. It has been
shown in both the analysis of media discourse, which arose after
the publication of the Communication as well as characterized previous Polish media policy to the Church.
Keywords: Church, abortion, Gazeta Wyborcza, media discourse, the bishops
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Bartosz Omasta

Komunikacja najważniejszy element działania dla przeżycia.
Działania przed szpitalne przez świadka zdarzenia
Widzisz jak ważne jest wdrożenie wczesnych działań przed
medycznych aby zapewnić pełny powrót do zdrowia drugiej
osobie. Działania medyczne mają na celu przywrócenie osobie
poszkodowanej zdrowia, jak i godnego oraz sprawnego życia. W
ratownictwie stosowane jest schemat „łańcucha przeżycia” to
zachodzące po sobie kolejne czynności które mają pomóc w
uratowaniu drugiego człowieka:
1. Wczesne rozpoznanie osoby/osób będących w stanie zagrożenia życia i wezwanie służb ratowniczych.
2. Wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
3. Wczesna defibrylacja (jeśli zachodzi taka potrzeba).
4. Szybkie wdrożenie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych i odpowiednia opieka poresuscytacyjna.
Ogniwa te powinny zachodzić następująco po sobie, a brak
wdrożenia któregoś z pierścieni łańcucha zmniejsza szanse przeżycia. Bywa ze osoby leżące na przystanku często brane są za pijaków
i zostawiany samemu sobie, a tak naprawdę straciły przytomność
oraz oddech. Ważne jest aby nie bać się podejść do takiej osoby i
sprawdzić jej świadomość, służy do tego amerykańska skala AVPU, gdzie poszczególne litery oznaczają:
A-Alert- świadomy V-Voice stimuli- reaguje na polecenia
słowne P-Pain stimuli- reaguje na ból U-Unresponsive- nieprzytomny. Do osoby takiej powinniśmy podejść, uprzednio upewniając się czy jest bezpiecznie i lekko nią potrzasnąć pytając ”czy słyszy mnie pan/pani?”, jeżeli pacjent nie odpowiada powinniśmy
sprawdzić oddech oraz czy ma tętno. Oddech sprawdzamy trzema
zmysłami: wzrokiem, słuchem, oraz czuciem. Nachylając głowę
nad ustami poszkodowanego, nasłuchujemy 10 sekund po tym
czasie powinnyśmy zaobserwować około 2 oddechów, poczuć je na
skórze oraz zaobserwować podnoszenie się klatki piersiowej. Fizjo562

logiczna liczba oddechów u osoby dorosłej wynosi od 12 do 20 na
minutę. Natomiast tętno mierzymy na tętnicy promieniowej po
wewnętrznej stronie dłoni od strony kciuka oraz na tętnicy szyjnej.
Fizjologiczna liczba uderzeń na minutę wynosi od 60 do 90 uderzeń na minutę. Poniżej przyjmuje się już bradykardię czyli spowolnioną akcję serca. Jeżeli poszkodowany nie oddycha oznacza to
również brak tętna, należy wezwać pogotowie, a dyspozytora poinformować o naszym imieniu i nazwisku, ilości poszkodowanych,
oraz jakich urazów doznali. Jest to ważne, gdyż pomoże to dyspozytorowi wysłać odpowiednią ilość zespołów ratowniczych, oraz
poinformuje was co macie robić dalej. Najważniejszą rzeczą dla
pacjenta jest przywrócenie krążenia lub zastąpienie go, ponieważ w
naszej krwi znajduje się jeszcze zapas tlenu. Wystarczający by zapewnić dostęp do tlenu dla życiowo ważnych narządów. Powinniśmy przystąpić do oceny pacjenta wedle schematu ABC rozwijając
ten skrót otrzymamy A-Airways- drogi oddechowe należy sprawdzić czy poszkodowany nie posiada jakiś przedmiotów w ustach
które podczas wentylacji mogły by zatkać lub uszkodzić drogi oddechowe, oraz sprawdzić ich drożność. B-Breathing- oddech inaczej ilość oraz jakość oddechów, powinniśmy zwrócić uwagę również na zapach, ponieważ niektóre wydobywające się zapach z ust
są charakterystyczne tylko dla danej jednostki chorobowej. CCirculation - krążenie, czyli ilość uderzeń serca na minutę, czy występuje centralizacja krążenia, czy wyczuwalne jest na obwodzie?
Następnie nie wyczuwając parametrów życiowych przejdź do 30
uciśnięć oraz 2 wdechów, jednak gdy nie czujemy się bezpieczni bo
na przykład nie wiemy czy poszkodowany nie jest na coś chory,
możemy odstąpić od wykonywania wdechów na rzecz samych uciśnięć, lub kupić maseczkę jednorazowego użytku, która zabezpiecza nas przed wymiocinami z ust poszkodowanego oraz krwi czy
śliny. Gdy poszkodowany odzyska na krótki moment przytomność
lub jeszcze jest przytomny postaraj się zebrać wywiad według jednego z dwóch schematów SALWOK lub SAMPLE;
Polski schemat Salwok:
S-Symptomy- Jak się czujesz? czy coś cię boli?
A-Alergie- Czy jesteś na coś uczulony/a? (leki, pokarmy, substancje lotne)
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L-Leki- Czy zażyłeś/aś jakieś lekarstwa? Jeśli tak to jakie?
W-Wcześniejsza historia chorobowa - Czy chorujesz na coś
przewlekle?
Czy przechodziłeś/aś ostatnio jakieś operacje?
O-Ostatni posiłek - Czy jadłeś/aś coś ostatnio? jeśli tak to kiedy?
K-Kolejność zdarzeń - Co się stało?
Amerykański schemat Sample:
S- Signs/Symptoms-(Dolegliwości, samopoczucie) Jak się czujesz? czy coś cię boli?
Allergies-(Uczulenia) Czy jesteś na coś uczulony/a?
M- Medicines-(Stosowane lekarstwa) zażyłeś/aś jakieś
lekarstwa? Jeśli tak to jakie?
P- Past medical history-(Wcześniejsza historia chorobowa)
Czy chorujesz na coś przewlekle ? Czy przechodziłeś/aś ostatnio
jakieś operacje?
L- Last oral intake-(Ostatni posiłek) Czy jadłeś/aś coś
ostatnio? jeśli tak to kiedy?
E- Events leading up to the injury and/or illness-(Ewentualna
kolejność zdarzeń) Co się stało?
Jest to ważne, ponieważ może naprowadzić ratowników oraz
lekarzy, na wdrożenie koniecznego leczenia lub zapobiec podaniu
leku na który pacjent może być uczulony, zebranie wywiadu jest o
tyle istotne, gdyż nie jest gwarantowane że poszkodowany nie
straci ponownie przytomności, przed przybyciem służb medycznych, lub w trakcje rozmowy z nimi. Po przyjeździe ambulansu,
ratownicy mogą zadawać dodatkowe pytania takie jak na przykład
„czy zna pan/pani poszkodowanego?”, „co się stało?” i tym podobne. Następnie dochodzi do odebrania pacjenta przez służby
medyczne zabezpieczenie, i wprowadzenie zaawansowanych
czynności medycznych. Pacjent zostaje zabrany do ambulansu, i
przewieziony do odpowiedniego szpitala według poziomu referencyjnego. Podział ten został wprowadzony w Polsce pod koniec
1998 roku szpitale przyporządkowano do trzech poziomów:
I poziom referencyjny – szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych w czterech podstawowych specjalnościach medycznych:
chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii,
pediatrii oraz anestezjologii i intensywnej terapii, II poziom refe564

rencyjny – szpitale wojewódzkie, udzielające, obok świadczeń
zdrowotnych w wymienionych wyżej specjalnościach, świadczenia
z co najmniej czterech następujących specjalności: kardiologii, neurologii, dermatologii, patologii ciąży i noworodka, okulistyki, laryngologii, chirurgii urazowej, urologii, neurochirurgii, chirurgii
dziecięcej, chirurgii onkologicznej, III poziom referencyjny obejmuje szpitale kliniczne oraz jednostki badawczo-rozwojowe Ministerstwa Zdrowia (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie).
Badanie
Badanie które możesz wykonać dotyczy przede wszystkim
urazów, przeprowadza się je uciskając miejsca takie jak głowa, szyja, klatka piersiowa, miednica, czy nogi. W badaniu takim możesz
wykryć różnego rodzaju złamania bądź uszkodzenie kręgosłupa
które jest przeciwwskazaniem do odchylenia głowy, i wykonania
rękoczynu esmarcha, który polega na wysunięci żuchwy do przodu
udrażniając tym samym drogi oddechowe.
RKO według wytycznych ERC
1. Zapewnij bezpieczeństwo własne, ratowanego i świadków
zdarzenia.
2. Sprawdź, czy ratowany reaguje na głos, dotyk.
a) tak, reaguje:
pozostaw go w pozycji, w jakiej go zastałeś (o ile jest to dla
niego bezpieczne)
uzyskaj informacje o stanie i oceń stan poszkodowanego
wezwij pomoc, jeśli jest potrzebna
regularnie oceniaj jego funkcje życiowe.
b) nie reaguje:
głośno zawołaj o pomoc, jeśli ktoś jest w pobliżu
odwróć chorego na plecy, jeśli konieczne
udrożnij drogi oddechowe ratowanego.
3. Utrzymując cały czas drożność dróg oddechowych, oceń
układ oddechowy ratowanego
a) tak, oddycha prawidłowo:
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zastosuj u ratowanego pozycję bezpieczną, jeśli chory nie
ma uszkodzonego kręgosłupa
wyślij kogoś po pomoc lub udaj się po nią sam
regularnie oceniaj oddech ratowanego.
b) nie oddycha lub oddech nieprawidłowy:
wyślij po pomoc lub udaj się po nią sam
w trakcie oceny oddychania zwróć uwagę na oznaki
zachowanego krążenia
4. Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej (pośredni masaż serca):
uklęknij obok poszkodowanego na wysokości jego klatki
piersiowej
połóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej w
linii środkowej ciała
dołącz nadgarstek drugiej ręki
uciskaj klatkę piersiową 30 razy na głębokości 4 do5 cm z
częstotliwością 100/120 razy na minutę
sprawdź, czy nie wywierasz ucisku na żebra
po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi
oddechowe
wykonaj dwa skuteczne oddechy ratownicze (objętość
500~600 ml, czas wdmuchiwania 1 s)
kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy w
stosunku 30 do 2.
Jeżeli pierwszy oddech ratowniczy jest nieskuteczny (klatka
piersiowa nie uniosła się prawidłowo), sprawdź i oczyść jamę ustną poszkodowanego, usuń widoczne ciała obce, popraw drożność
dróg oddechowych i wykonaj kolejno nie więcej niż dwa oddechy.
Resuscytację przerwij dopiero wtedy, gdy poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać. Jeżeli ratowników jest więcej, powinni zmieniać się co 2 min. Zmiany powinny być wykonywane szybko i sprawnie, tak aby przerwy w resuscytacji były jak najkrótsze.
W sytuacji gdy nie możesz lub nie chcesz prowadzić sztucznej wentylacji, ogranicz się do uciskania klatki piersiowej (jak opisano w
punkcie 4). Rób to bez przerw z częstością 100/120 min.
Zabiegi ratownicze prowadzisz do chwili:
przyjazdu specjalistycznych służb medycznych
gdy poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać
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gdy ulegniesz wyczerpaniu.
Przykładowe jednostki chorobowe i działania przed szpitalne
1) Nagłe zatrzymanie krążenia
2) Wstrząs
3) Choroba niedokrwienna serca
4) Udar mózgu
5) Krwawienie z nosa
6) Omdlenie
7) Zadławienie
8) Złamania
9) Ciało obce
10) Poparzenia
Ad 1). W przypadku nagłego zatrzymania krążenia powinniśmy:
Sprawdzić bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego.
Sprawdzić jego parametry życiowe, wskazać kogoś kto nam pomoże zadzwoni po pogotowie, podpiąć AED jeśli jest to możliwe oraz
jest on dostępny, rozpocząć RKO, w schemacie 30 uciśnięć do 2
wdechów, lub same uciśnięcia zmiany powinny być dokonywanie
po 2 minutach gdyż nasze uciśnięcia wraz z czasem są coraz mniej
efektywne. Po przybyciu ratowników jedna osoba nadal uciska dopóki ratownik ją nie zmieni.
Ad 2). W przypadku wstrząsu powinniśmy:
Przerwać mechanizm jeśli jest to możliwe, na przykład krwawienie, bądź czynnik uczulający ułożyć poszkodowanego w pozycji przeciw wstrząsowej z uniesionymi nogami pod kątem 30cm. W
przypadku krwawienia powinniśmy uciskać tętnice ocenić drożności dróg oddechowych oraz funkcje życiowe i wezwać pogotowie.
Ad 3). W przypadku choroby niedokrwiennej serca powinniśmy:
Ułożyć poszkodowanego w pozycji pół-siedzącej, postarać się
uspokoić poszkodowanego ocenić drożności dróg oddechowych oraz
funkcje życiowe, przebadać poszkodowanego. Kontrolować drożności dróg oddechowych i funkcji życiowych. Wezwać pogotowie
Ad 4). W przypadku udaru mózgu powinniśmy:
Wezwać pomoc, ocenić drożności dróg oddechowych oraz
funkcje życiowe, przebadać poszkodowanego. Wykonać badanie
porównawcze napięcia mięśniowego, czucia i funkcji kończyn gór567

nych i dolnych (poruszanie, ściskanie dłoni). Ułożenie w pozycji
bezpiecznej, zasadą jest ułożenie na porażonej stronie. Kontrolować
drożności dróg oddechowych i funkcji życiowych. Nie zaleca się
podawania pokarmów i płynów.
Ad 5). W przypadku krwawienia z nosa:
Pierwszą rzeczą którą należy wiedzieć jest to, że poszkodowany nie powinien odchylać głowy do tyłu. Takie postępowanie
powoduje spływanie krwi do gardła, może wywołać nudności,
wymioty a nawet zachłyśnięcie. W zamian należy choremu zalecić
pozycję siedzącą i lekkie pochylenie do przodu. Pamiętajmy oczywiście o naszym własnym bezpieczeństwie, jeśli jama nosa jest niedrożna (katar, skrzepy krwi) chory powinien nos wydmuchać a
następnie rozpocząć tamowanie. Najłatwiej tego dokonać ściskając
palcem wskazującym i kciukiem skrzydełka nosa z obydwu jego
stron. Jeśli krwotok nie ustąpi w ciągu kilkunastu minut konieczne
jest przewiezienie chorego na konsultację do laryngologa. Również
powtarzające się epizody krwawień powinny być poddane diagnostyce lekarskiej. W przypadku utraty przytomności poszkodowanego w przebiegu krwotoku z nosa należy go ułożyć w pozycji
bezpiecznej (dawniej nazywanej boczną ustaloną), po uprzednim
upewnieniu się, że poszkodowany oddycha prawidłowo.
Ad 6). W przypadku omdlenia powinniśmy:
Wezwać pomoc, ocenić drożności dróg oddechowych oraz
funkcje życiowe, przebadać poszkodowanego. Kontrolować drożności dróg oddechowych i funkcji życiowych.
Ad 7). W przypadku zadławienia powinniśmy:
zachęcić poszkodowanego do kaszlu, jeśli to nie pomoże należy go lekko pochylić i uderzyć nie używając do tego całej siły pomiędzy łopatki pięciokrotnie, jeśli to nie pomoże należy zatasować
rękoczyn Heimlicha i powtarzamy aż do skutku. Jeśli poszkodowany straci przytomność należy sprawdzić tętno i rozpocząć RKO
oraz wezwać pomoc.
Ad 8). W przypadku złamania powinniśmy:
unieruchomić złamanie, jeśli jest to złamanie kości powinniśmy usztywnić nogę i obwiązać bandażem elastycznym dwa sąsiadujące stawy, natomiast w przypadku złamania stawu powinniśmy
unieruchomić kończynę i obwiązać dwie sąsiadujące kości. W
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przypadku złamania otwartego nie próbujemy „wepchnąć” kości
powrotem do środka zabezpieczamy ją jałowymi gazami i obwiązujemy dookoła, oceniamy funkcje życiowe jeśli poszkodowany jest
nieprzytomny oraz wzywamy pomoc.
Ad 9). W przypadku ciała obcego:
Po pierwsze nie staramy się wyjąć go z organizmu poszkodowanego gdyż może spowodować to poważny krwotok, który
może być trudny do opanowania, należy przyłożyć gazy i obwiązać bandażem elastycznym dookoła miejsca urazu i wzywamy pogotowie.
Ad 10). W przypadku poparzenia:
Nie powinniśmy smarować miejsca oparzonego tłustymi
kremami oraz polewać alkoholem, nie nakładamy tam również
żadnych gazików czy waty, ani wkładać do wody z lodem, miejsce
oparzenia powinniśmy polewać zimną wodą przez około 5 min.
Powinniśmy w międzyczasie wezwać pogotowie i monitorować
stan poszkodowanego. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny powinniśmy zaciągnąć do chłodnego miejsca i chronić przed światłem
oraz zapewnić mu optymalną temperaturę, nie powinniśmy natomiast starać się podać płynów gdyż może się zadławić.
Działania zespołu medycznego
Gdy pacjent trafi do odpowiedniego oddziału ratownik oraz
lekarz powinni przekazać najważniejsze informacje, które zdołali
uzyskać i zapisali w karcie wyjazdowej, w której znajdują się:
1) Przyjęcie zlecenia- wypełnia dyspozytor medyczny
2) Podjęte decyzje- wypełnia dyspozytor medyczny
3) Realizacja zlecenia- wypełnia ratownik medyczny
4) Dane pacjenta i czas realizacji
5) Wywiad
6) Badanie
7) Rozpoznanie
8) Postępowanie z chorym
9) Zgon
10) Podsumowanie
Ad 1). W tym podpunkcie zapisuje się:
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Jednostka przyjmująca wezwanie, kod przyjmującego dyspozytora medycznego, nr. zlecenia wyjazdu, data i czas przyjęcia wezwania, adres lub miejsce wezwania, powód wezwania, dane chorego, dane wzywającego:
Ad 2)/. W tym podpunkcie dyspozytor podaje czynności jakie
zostały podjęte w stosunku do zgłoszenia: czy został wysłany zespół własny, lub zlecenie zostało oddane do innego oddziału ponieważ wszystkie karetki znajdują się na wyjeździe, czy karetka
została wysłana na sygnale, typ zespołu, kogo dodatkowo powiadomiono, zaznacza datę i czas wyjazdu
Ad 3). W tym podpunkcie ratownik medyczny wpisuje
wszystkie czynności jakie zostały podjęte w stosunku do poszkodowanego:
• udzielono pomocy i przewieziono do......
• brak pacjenta w miejscu wezwania
• pacjent odmawia udzielenia pomocy
Oświadczenie pacjenta
• nie wyrażam zgody na udzielenie pomocy medycznej. nie
wyrażam zgody na przewiezienie do szpitala
• Decyzja Zakładu Opieki Zdrowotnej:
• Przyjęcie chorego
• Odmowa przyjęcie chorego
Ad 4). W podpunkcie tym zaznacza się:
• Czas Realizacji Zlecenia
• Czas wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, Czas
przybycia do miejsca wezwania,
• Czas przekazania pacjenta w IP/SOR,
• Czas powrotu do stacji:
Dane Pacjenta takie jak:
• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania:..
• PESEL
Ad 5). W podpunkcie tym kierownik zespołu zapisuje najważniejsze informacje, przydatne do dalszego postępowania na
przykład: Czy pan pan/pani pali papierosy? Czy pije alkohol? Co
się stało? Gdzie pan/pani był gdy to się stało? Wszystko co zauwa570

żył na miejscu zdarzenia co mogło by pomóc w leczeniu długo
trwałym. Oraz niepokojące zmiany skórne na przykład siniaki które mogą pomóc w procesie sądowym przeciw agresorowi.
Ad 6). W podpunkcie tym zaznacza się:
Badanie w skali Glasgow, skala ta jest używana w medycynie
w celu oceny poziomu świadomości. Do dziś stosowana w ratownictwie medycznym
Ocenie podlega:
• Otwieranie oczu
o 4 punkty – spontaniczne
o 3 punkty – na polecenie
o 2 punkty – na bodźce bólowe
o 1 punkt – nie otwiera oczu
• Kontakt słowny:
o 5 punktów – odpowiedź logiczna, pacjent zorientowany co
do miejsca, czasu i własnej osoby
o 4 punkty – odpowiedź splątana, pacjent zdezorientowany
o 3 punkty – odpowiedź nieadekwatna, nie na temat lub krzyk
o 2 punkty – niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie
o 1 punkt – bez reakcji
• Reakcja ruchowa:
o 6 punktów – spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych
o 5 punktów – ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy
o 4 punkty – reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego
o 3 punkty – patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie
(przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych)
o 2 punkty – patologiczna reakcja wyprostna, odmóżdżenie
(odwiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost
w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy)
o 1 punkt – bez reakcji
Oraz:
• Objawy takie jak:
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Wstrząs
NZK
Drgawki
Afazja
Wymioty
Krwawienie
Zasłabnięcie
Skóra uwzględniamy tu:
Wygląd
Temperatura
Wilgotność
Jama brzuszna
w normie
objawy otrzewnowe
brak perystaltyk
bolesność palpacyjna
Ocena psychoruchowa
norma
spowolniały
pobudzony
agresywny
Zapach z ust
rozpuszczalnik organiczny
alkohol
inne
Poziom glukozy
W miligramach
EKG
Rytm zatokowy
Migotanie/trzepotanie przedsionków
Tachykardia komorowa
Tachykardia nadkomorowa
AV blok – blok przedsionkowo komorowy
VF/VT - migotanie komór/ częstoskurcz komorowy
PEA – aktywność elektryczna bez tętna
Asystolia

o Rozrusznik
o Zawał
o Inne
Ad 7). W podpunkcie tym ratownik zapisuje rozpoznaną
przez niego chorobę
Ad 8). Tutaj zapisywane jest:
• Czynności wykonane przez ratowników:
o Odsysanie
o Went workiem
o rurka UG
o intubacja
o respirator
o tlenoterapia bierna
o masaż serca
o EKG
o Defibrylacja
o stymulacja zew
o kardiowersja
o teletransmisja
o kołnierz
o deska ortopedyczna
o unieruchomienie
o kaniulacja żył obwodowych
o kaniulacja żył centralnych
o cewnikowanie
• Zastosowane leki, środki (nazwa, drogi podania, dawka)
• Zalecenia/Uwagi kierownika zespołu
Ad 9). Podpunkt ten wykonuje się tylko po przebadaniu pacjenta przez lekarza gdyż ratownik nie jest uprawniony do stwierdzenia zgonu
Ad 10). podpunkt ten zawiera podsumowanie wyjazdu.
Karta wyjazdowa nie może zostać ujawniona osobą postronnym gdyż znajdują się na niej dane pac jęta, wgląd do niej mają
tylko osoby z środowiska medycznego, oraz sąd na mocy prawa.

573

Przekazanie pacjenta do oddziału
W drodze do szpitala powinno nanosić się wszelkie zmiany
lub uzupełnić kartę ponownie jeśli u pacjenta stwierdzi się jakąkolwiek zmianę tętna, ciśnienia lub jednostki chorobowej. W szpitalu kierownik przekazuje pacjenta wraz z kartą, a dyżurny przyjmuje pacjenta lub odsyła go do innego szpitala. W którym zostaną
wdrożone kolejne etapy leczenia oraz rozpoczęcie opieki szpitalnej
oraz wdrożenia opieki poza szpitalnej, czyli poinformowania pacjenta gdzie może się udać na rehabilitacje.
Kwestia prawna
Pamiętajmy, że artykuł 162 Kodeksu karnego mówi: „Kto
człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3”. „Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby lub osoby do tego powołanej”. Pamiętaj że udzielając pierwszej pomocy nie musisz jej umieć w stopniu zaawansowanym sam czyn ratowania życia jest usprawiedliwieniem dla
uszkodzenia mienia, czy wyrządzonych szkód przy udzielaniu tej
pomocy.
Finalizując mam nadzieję iż po przeczytaniu tego artykułu
znalazłeś odpowiedzi na trapiące Cię pytania, i widząc osobę potrzebującą pomocy będziesz gotów/gotowa jej udzielić, nie tylko
wzywając ambulans. Jednym z ważnych elementów jest wskazanie
osoby która ma nam pomagać. Warto również poprosić dyspozytora o udzielenie nam wskazówek ponieważ będąc pod presja, oraz
w stresie możemy zapomnieć jakie działania powinniśmy podjąć.
Pamiętaj ze to Ty jesteś pierwszym ogniwem łańcucha i Tylko
dzięki tobie może dojść do pełnego powrotu do zdrowia poszkodowanego, nie mówiąc już o jego funkcjach życiowych. Dziękuje Ci
za przeczytanie tego artykułu, oraz wielu osobą które były mi inspiracją przy jego pisaniu.
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Streszczenie
W dzisiejszej dobie często słyszymy o tragicznych wypadkach
i śmierci poszkodowanego. Często mówi się również, iż jest to wina zbyt późnego dojazdu pogotowia na miejsce wypadku, ale czy
aby na pewno winę ponoszą tylko służby medyczne? Czy nie znając się na udzielaniu pierwszej pomocy przechodzień taki jak ty,
może uratować życie? Karetka pogotowia powinna dojechać do
poszkodowanego w ciągu 8 minut, aczkolwiek ten czas jest tylko
średnia dla terenów zabudowanych miast, o liczbie mieszkańców
powyżej 10 tys ,natomiast we wsiach gdzie liczba ludności wynosi
poniżej 10 tys. czas ten wydłuża się do 15 minut. To znaczy że karetka, która powinna dojechać w czasie 8 min, może przyjechać
nawet 30 min później. Pacjent bez oddechu jest w stanie przeżyć 5
minut bez uszczerbku na zdrowiu, po tym czasie dochodzi do martwicy pnia mózgu, a jeszcze dłuższy czas bez tlenu prowadzi do
śmierci mózgu. Teraz wyobraźmy sobie że pogotowie zostaje powiadomione „po jakimś czasie” od utraty przytomności poszkodowanego, czy możemy coś zrobić? Poniższy artykuł powinien
pomóc rozwiązać ten problem.
Słowo klucz: RKO - resuscytacja krążeniowo oddechowa,
AVPU, SAMPLE, SALWOK, ERC, PRR.
Summary
Communication most important activity for survival.
In modern times we often hear about tragic accidents and the
death of victims. It is often said that this is the fault of the late arrival of the emergency services to the scene of the accident, but are
we right to put the blame on the medical profession only? Can a
passer-by without any prior knowledge of first aid save somebody’s life? It is expected that an ambulance should arrivewithin 8
minutes, however this is only the average response time for builtup areas of cities with a population over 10 thousand, whereas in
the villages with population less than 10 thousand, this time extends to 15 minutes. That means that the ambulance which should
arrive within 8 minutes may arrive much later. The patient without
airways is able to withstand five minutes without detrimental effect
on the health, after that time the brain stem necrosis may occur, and
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longer periods without oxygen may lead to brain death. Now let us
imagine that an ambulance is notified "some time later" from the
moment of a patient’s falling unconscious is there anything we can
do? The following article should help to solve this problem.
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W poszukiwaniu wolności – wpływ cenzury na kształt filmów
fabularnych i dokumentalnych lat 50-tych w PRL
Cenzura w PRL
Cenzura w Polsce funkcjonowała przez cały okres istnienia
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1944-1990). Reprezentowana
przez instytucję Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk stanowiła podstawową formę nadzoru nad informacjami.
Kontrolowano treści przekazywane w mediach (podawane w gazetach, przez radio i w telewizji), publikowane w książkach i czasopismach naukowych, jak również sprawowano ścisły nadzór nad
przekazem płynącym z działań artystycznych: cenzurowano znaczenia, jakie sztuka – w tym także sztuka filmowa – nadawała zjawiskom współczesności. Zatem poza oczywistą władzą nad kinematografią krajową w aspekcie ekonomicznym (monopol państwa
na rozporządzanie finansami przeznaczonymi na produkcje filmowe) objawiał się również i być może jeszcze mocniej doskwierał
fakt, że sztuka podlegała mecenatowi państwowemu także w
aspekcie ideologicznym.
Komunizm upodobał sobie medium filmu jako łatwy sposób
dotarcia do mas. Uproszczony obraz wzbogacony wizualnymi egzemplifikacjami stanowił atrakcyjną formę, która miała pełnić –
obok rozrywkowej – również funkcję edukacyjną i wychowawczą.
Bo należy podkreślić, że treści filmowe z założenia były traktowane
służebnie względem nadrzędnych celów indoktrynacyjnych – jako
nośnik wartości socjalistycznych. Film ze względu na swoje wymagania budżetowe i realizacyjne znajdował się w trudniejszej sytuacji niż literatura czy muzyka – nie było bowiem możliwości na
tworzenie i rozpowszechnianie go w drugim obiegu. I tak do 1955
rokumożna mówić o niemal niepodzielnym panowaniu realizmu
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socjalistycznego w kinie polskim, choć oczywiście i ono w monolitycznym kształcie miało swoje „pęknięcia”1.
Październik ‘56
Z uwagi na niezwykle istotny kontekst polityczny PRL-u
okres powojenny w historii kinematografii polskiej posiada naturalną wewnętrzną cezurę zaczynająca się w roku 1953 – znamiennym roku śmierci Józefa Stalina, kiedy to rozpoczęła się tzw. odwilż poststalinowska, owocująca w 1956 roku w PRL-u odwilżą
gomułkowską (inaczej nazywaną również październikową lub polskim Październikiem). Październik ’56 można opisać jako zbiorowe
dążenie do przemian, otwarte głoszenie potrzeby reform i wypracowania „polskiej drogi do socjalizmu”.Zmiany dotyczące polityki
wewnętrznej szły w parze ze zmianami na czele władzy. W wyniku
liberalizacji systemu politycznego zwolniono z więzień osoby internowane z powodów politycznych, nastąpiło także znaczne zelżenie cenzury. Historyk filmu Alicja Helman opisuje ten czas jako
okres „wielkich nadziei, okres gdy w sztuce mógł wybuchnąć i
wybuchnął cały kompleks spraw uprzednio przemilczanych, drażliwych, niedpowiedzianych. Decydowała o tym nie tylko potrzeba
artystyczna, długo tłumione pragnienie twórczego wypowiedzenia
się na tematy najważniejszych, najpoważniejszych doświadczeń nie
jednego przecież pokolenia. Istniała również potrzeba społeczna
ujawnienia i wyrażenia spraw, o których ludzie chcieli nie tylko
mówić, ale nawet krzyczeć. Wojna, okupacja, powstanie, problem
Armii Krajowej – było faktem, że przeszło dziesięć lat po wojnie nie
doczekały się one pełnego artystycznego wcielenia”2.
Było to jak zaczerpnięcie świeżego powietrza po dłuższym
pobycie w ciasnym i zadymionym pomieszczeniu. Wówczas to
znajdującym się w samym centrum tych przemian młodym filmowcom (przy wsparciu tych bardziej doświadczonych) udało się
powołać do życia Zespoły Filmowe – zinstytucjonalizowaną formę
1 O czym pisze szerzej Piotr Zwierzchowski w monografii Pęknięty monolit.
Konteksty polskiego kina socrealistycznego, Bydgoszcz 2005.
2 Głosy wolności. 50 lat Polskiej Szkoły Filmowej, red. S. Kuśmierczyk, S. Zawiśliński, Warszawa 2007, s. 19.
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samorządu artystycznego, która stanowiła krok w stronę wolności,
ponieważ świadczyła o większej swobodzie twórczej i umożliwiała
realizację śmiałych projektów artystycznych na autonomicznych
drogach. Choć bardzo odmienne stylistycznie, a i rozbieżne światopoglądowo, najznamienitsze dzieła tamtego okresu charakteryzuje to samo wzięcie odpowiedzialności moralnej za sformułowany
do widzów artystyczny przekaz.
Film stanowił wówczas konglomerat działań wielu jednostek
twórczych – obok reżysera pracował często w duecie ztym samym
operatorem, podejmowano również dłuższą współpracę ze scenarzystami (często reżyser był także współscenarzystą filmu) i kompozytorami. Wolność twórcza przeświecająca przez Polską Szkołę
Filmową promieniowała również na inne drogi artystycznego wyrazu – tak powstała wówczas m.in. słynna „Polska szkoła plakatu”,
w ramach której znajdują się głównie projekty plakatów filmowych. Narodził się wówczas także nowy styl gry aktorskiej, reprezentowany przez Zbigniewa Cybulskiego czy Bogumiła Kobielę.
Mimo że polska produkcja filmowa była realizowana na znacznie
mniejszą skalę niż w innych krajach europejskich (np. w Anglii lub
we Włoszech, gdzie rocznie produkowano około stu filmów, podczas gdy w Polsce – ledwie kilka) zaczęła być ona wówczas rozpoznawalna na arenie międzynarodowej, o czym świadczy (i co rozpoczęła) przede wszystkim Nagroda Specjalna Jury przyznana w
1957 roku na festiwalu w Cannes filmowi Kanał Andrzeja Wajdy.
Zniewolone dotychczas przez reżim polskie kino wyszło na
wolność i objawiło się światu jako fenomen najwyższej próby.
Czarna seria
Optymistycznej, sztucznie wykreowanej rzeczywistości socrealizmu żywo przeciwstawili się zarówno dokumentaliści, jak i reżyserzy fabuł filmowych. Ci pierwsi zostali określeni jako twórcy
tzw. czarnej serii, a należeli do nich: Kazimierz Karabasz, Władysław Ślesicki, Bohdan Kosiński, Edward Skórzewski, Jerzy
Hoffman, Krystyna Gryczełowska, Danuta Halladin. Dziś wielu z
nich uchodzi za najwybitniejszych polskich dokumentalistów, lecz
wówczas byli oni jeszcze młodymi absolwentami szkół filmowych,
dopiero rozpoczynającymi przygodę z filmem. To, co stanowiło
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obszar ich zainteresowania było niejako rewersem, ciemną stroną
współczesności – tym, co propaganda socjalistyczna za wszelką
cenę chciała ukryć, wymazać ze świadomości przeciętnego obywatela PRL.
Projektem uznawanym za prekursorski dla „czarnej serii” był
film z 1955 roku Uwaga chuligani! Jerzego Hoffmana i Edwarda
Skórzewskiego – zrealizowany w formie plakatu dokumentalnego.
Nowatorskim pomysłem twórców było to, żewykorzystali oni metody socrealistyczne, lecz do wyrażenia całkiem odmiennych treści.
Śmiałość w doborze tematyki szła w parze ze sposobem realizacji,
który również dalece odbiegał od ówczesnego wzorca. Innowacje
w obszarze rozwiązań technicznych – dynamiczny montaż, żywa
narracja, wprowadzeniesugestywnej muzyki i efektów dźwiękowych uwypuklających dramatyzm scen – sprawiło, że powstały
filmy nowoczesne, przełamujące ustalone schematy konsekwentnie
repetowane w polskiej dokumentalistyce.
Następny rok przyniósł kolejne produkcje dokumentalne: Dzieci
oskarżają duetu Hoffmana-Skórzewskiego wywołujący temat alkoholizmu w rodzinach ze szczególnym naświetleniem sytuacji dzieci alkoholików, Gdzie diabeł mówi dobranoc w reżyserii Kazimierza Karabasza i Władysława Ślesickiego o Targówku– jednej z najbardziej zaniedbanych dzielnic Warszawy, Skalna ziemia Włodzimierza Borowika,
ukazujące realia życia wiejskiego lekarza,Miasteczko Jerzego Ziarniaka
– film o peryferyjnym mieście w Kielecczyźnie; Warszawa 1956 Jerzego
Bossaka i Jarosława Brzozowskiego wywołująca palący ówcześnie
problem dramatycznych warunków mieszkaniowych w stolicy oraz
Lubelska starówka Bohdana Kosińskiego podnosząca tę samą kwestię w
kontekście Lublina.
Podejmowanie niewygodnych tematów przez młodych, energicznych i pełnych zapału twórców wynikało z potrzeby radykalnych zmian. Gabriela Nastałek-Żygadło, autorka monograficznej
pracy na temat tego nurtu w kinie pisze: „Śledząc wspomnienia
twórców «czarnej serii», na plan pierwszy wysuwają się dwie kwestie: sprzyjające okoliczności, które otwierały zamkniętą wcześniej
drogę do obrazowania tego typu tematów (bo przecież reżyserzy
mieli świadomość ich istnienia dużo wcześniej), oraz swoiste poczucie misji społecznej, jakie dawała im praca nad «czarnymi» do580

kumentami. Jak pisał Władysław Ślesicki: po latach ogłupienia,
wszechwładnej cenzury, można było pokusić się o próbę odkłamania rzeczywistości. Wówczas wierzyliśmy w społeczną funkcję dokumentu, rosło zaufanie do obrazów pozbawionych natrętnej propagandy”3.
Poszukiwania wolności w przypadku twórców „czarnej serii”
można rozumieć dwojako: w pierwszej kolejności jako wyzwolenie z
zakłamania komunistycznego przekazu ideologicznego ukazującego
wykreowane szczęście, a tuszującego wszelkie niedogodności życia
w ustroju totalitarnym. Wolność oznacza tu docieranie do prawdy o
świecie – takim, jakim jest naprawdę: wieloznacznym, bezwzględnym, a miejscami bardzo mrocznym. Ponadto w parze z buntem
przeciw manipulacjom szła szczerość wyrażana w przenikliwym
sposobie ujmowania rzeczywistości „okiem” kamery. Kazimierz Karabasz tak opisywał reformy przeprowadzane na płaszczyźnie formalnej: „Staraliśmy się patrzeć na wybrany temat jak na zbiór sytuacji, które trzeba sfotografować. Ale tak naprawdę, film powstawał
w montażowni. Tylko tam można było ocenić wartość emocjonalną
zebranych materiałów – i ułożyć je według «wewnętrznego» klucza.
Musiał on rzeczywiście respektować ogólną logikę sytuacji, ale w
szczegółach opierał się na intuicji. To była radykalna zmiana sposobu narracji, która przyniosła nam poczucie, że pracujemy w konkretnym związku z rzeczywistością, a nie jesteśmy realizatorami
jakiś z góry przyjętych, wydumanych schematów…”4.
W przeciągu roku 1957 na ekranach kin pojawiły się kolejne obrazy z serii „czarnych dokumentów”: Paragraf zero Włodzimierza Borowika wywołujący dotychczas całkiem marginalizowany temat prostytucji oraz Miejsce zamieszkania Maksymiliana Wrocławskiego opowiadający o problemach socjalno-bytowych robotników Nowej Huty.
Powstałe głównie na przestrzeni trzech lat (1956-1958) dokumenty zostały przyjęte zarówno przez krytykę, jak i szerszą widownię z wielkim entuzjazmem. Aleksander Jackiewicz wskazywał
na awangardowość i szczerość w nich zawartą, na śmiałe przeciwG. Nastałek-Żygadło, Filmowyportret problemów społecznych w „czarnej serii”
(1956-1958), Warszawa 2013, s. 42.
4 Głosy wolności…, op. cit., s.44.
3
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stawienie się schematowi socrealistycznego dokumentu, który cechowało nachalne moralizatorstwo, sztuczna mowa, a zamiast
prowokowania do refleksji – stosowanie propagandowych haseł i
sloganów. Zadziwiała nowoczesna forma i specyfika tematów, ale
przede wszystkim, że filmy te w ogóle dopuszczono do rozpowszechniania. Wpływ przemian dokonanych na najwyższym
szczeblu władzy jest w tym wypadku niepodważalny: gdyby nie
liberalizacja systemu władzy, dokumentaliści nie mieliby szans na
ukazanie jak ów system krzywdzi swoich obywateli łącznie z
uprzywilejowaną klasą robotniczą.
Podsumowując, w drugiej połowie lat 50. grupa młodych filmowców zaczęła szukać nowych koncepcji twórczych, a z kolei
następne lata pokazały, jak duża była siła oddziaływania tych projektów na dalsze artystyczne poszukiwania – tak samych ich twórców, jak i ich następców.
Szkoła polska
W przypadku realizacji każdego filmu w PRL-u projekt musiał przejść przez dwa tzw. punkty graniczne: zatwierdzenie projektu na poziomie scenariusza oraz przyjęcie gotowego filmu do
rozpowszechniania.Stąd też powołane po Październiku ’56 Zespoły
Filmowe dążyły w pierwszej kolejności do tego, by przypadkowi
politycy, niekompetentni w kwestiach związanych ze sztuką filmową lecz piastujący stanowiska kierownicze w zarządzaniu kulturą nie decydowali o kinie
Z równie wielką mocą co dokumentaliści przeciwstawiali się
wszechpanującemu ówcześnie terroryzmowi ideologicznemu
twórcy autorskiego filmu fabularnego, który na różne sposoby nie
tylko tematyzował walkę o wolność, ale też stawał w jej obronie
jako wartości nadrzędnej i perspektywie porządkującej dla dalszego wartościowania działań w świecie. Twórców tzw. „Polskiej
Szkoły Filmowej” (określenie nadane temu fenomenowi kinematograficznemu przez krytyków filmowych) – osoby o odmiennych
osobowościach i zainteresowaniach – połączyły wspólne doświadczenia.Andrzej Munk, Jerzy Kawalerowicz, Andrzej Wajda, Wojciech Has czy Kazimierz Kutz byliludźmi jednego pokolenia, urodzonymi w latach 20., zaraz po uzyskaniu przez Polskę niepodle582

głości. Następnie we wczesnej młodości – postawieni przed faktem
wojny – z pełnym poświęceniem walczyli o owej wolności utrzymanie. Dlatego też idee wolnościowe w naturalny sposób wpłynęły
na światopogląd młodych reżyserów i przeniknęły do treści ich
dzieł. „W czasie II wojny światowej, która dramatycznie przerwała
ich dzieciństwo i młodość, starsi spośród nich byli żołnierzami,
walczyli u boku aliantów i w organizacjach podziemnych – tak jak
żołnierze Armii Krajowej w Kanale, jak Maciek w Popiele i diamencie Andrzeja Wajdy5” – piszą Seweryn Kuśmierczyk i Stanisław Zawiśliński we wstępie do antologii Głosy wolności. 50 lat Polskiej Szkoły Filmowej. Różnymi drogami docierali do zawodu reżysera, ale przyświecało im wspólnemarzenie o realizacji filmów artystycznych, wyrażaniu siebie, które filmoznawca Tadeusz Lubelski określił mianem „strategii autorskiej” w filmach na miarę Obywatela Kane. Ich kształtowanie się jako jednostek twórczych przypadło na czas reżimu stalinowskiego, lat tzw. „zimnej wojny” – w
tych latach realizowali swoje pierwsze filmowe etiudy i projekcje
dyplomowe.
Pierwszymi filmami szkoły polskiej były Celuloza (1953) Jerzego Kawalerowicza, Godziny nadziei (1953) Jana Rybakowskiego i
Pokolenie (1954) Andrzeja Wajdy. Pokolenie to film szczególny –
mógłby pretendować do miana prekursorskiego dzieła dla tego
nowego nurtu – ponieważ nie tylko reżyser, ale również operator
Jerzy Lipman, kompozytor Andrzej Markowski, scenarzysta Bohdan Czaszko i kierownik produkcji – czyli cała grupa realizatorska
– byli debiutantami, a Pokolenie stanowiło pierwszy film, jaki realizowali w życiu. Spośród wspomnianych wcześniej Zespołów Filmowych najważniejszym był „Kadr” pod kierownictwem Jerzego
Kawalerowicza. W „Kadrze” powstały takie dzieła jak: Człowiek na
torze Andrzeja Munka, Ostatni dzień lata Tadeusza Konwickiego,
czy też wspomniany jużKanał Andrzeja Wajdy.
Niemniej nie dziwi fakt, że filmoznawcy spierają się co do tego, czy można orzekać o jednym spójnym nurcie nazywanym Polską Szkołą Filmową. Obiekcje dotyczą wielkiej różnorodności cechującej powstałe wówczas dzieła: zamiast wspólnie wypracowanej
5

Ibidem, s. 5.
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pewnej nowej jakości językowo-stylistycznej każdy z twórców proponował własną, odmienną poetykę. Porozumienie byłow tym
wypadku bowiem realizowane na innej płaszczyźnie: na poziomie
rewizji narodowej tradycji i demitologizacji zrywów narodowowyzwoleńczych, a zarazem próby redefinicji pojęć takich jak bohaterstwo czy patriotyzm. Ta zależność wskazuje na fakt, że filmowe
szkoły narodowe nie były czymś odizolowanym względem przemian społeczno-politycznych, lecz wręcz przeciwnie – konkretyzowały się w pewnej postaci jako odpowiedź na zastaną sytuację.
Wielkie zróżnicowanie zrealizowanych wówczas projektów
filmowych choć wydaje się tak problematyczne dla filmoznawców
może zarazem służyć jako argument za wykazaniem niezwykłej
wartości tych kilku lat w historii polskiego kina. W jednym z wywiadów Andrzej Wajda tak opisał tę sytuację: „Filmy Andrzeja
Munka były ironiczne, złośliwe, demaskujące polską bohaterszczyznę. Inne były filmy Wojciecha Hasa, zwrócone w stronę dawnego
filmu francuskiego, Marcela Carné, pełne tajemnicy, melancholii…
Film Stanisława Różewicza Wolne miasto miał za natchnienie filmy
Roberta Rosseliniego, zwłaszcza Rzym, miasto otwarte. Umiejętność
odwołania się do dokumentu, do zdjęć, które wydają się zrobione
przypadkowo, była wtedy wielkim odkryciem i nowością. (…) Kazimierz Kutz wniósł do polskiej kinematografii szczególny rodzaj
spojrzenia, którego przedtem w niej nie było, bo Polska Szkoła Filmowa była przede wszystkim kinem inteligenckim, a on odważył
się wprowadzić na ekran bohatera ludowego”6.
Nadrzędnym tematem dla omawianych dzieł był człowiek w
swojej wolności – czyli prawie do samostanowienia. Ówczesne
produkcje, choć dalekie od płaskiego moralizatorstwa, służyły odbudowie podmiotowości ludzkiej, przywróceniu kodeksu etycznego z hierarchią wartości fundamentalnych. Pisze Dobrochna Dabert: „W filmach zadawano pytania: dlaczego człowiek niekiedy
ucieka od wolności (Zezowate szczęście), czy niewola może być wartością pozytywną (Matka Joanna od Aniołów), jakie są konsekwencje
zdrady (Kanał, Popiół i diament), czy wierność ma zawsze sens (Eroica – Ostinato luguibre), co to jest prawda (Człowiek na torze), miłość
6
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(Popiół i diament, Zagubione uczucia, Nikt nie woła), honor (Kanał, Eroica), godność (Pętla)”7. Ambicją tych filmów było mierzenie się z
dylematami filozoficznymi, szczególnie na gruncie aksjologii. Konflikt wartości, między którymi należy wybierać, inne dążenia jednostek, a inne grup społecznych, wprowadzanie jaskrawych kontrastów, stosowanie tzw. chwytów uniezwyklających i szokujących,
subiektywizm i indywidualizm – te i inne cechy, które odnajdujemy w sztuce romantyzmu wracają oczywiście w zmienionej formie
i z inną wymową w filmach szkoły polskiej.
Nie sposób w ramach niniejszego artykułu opisać wszystkich
przynależnych do tego nurtu dzieł, wywołam więc jedynie kilka
tytułów, lecz z zastrzeżeniem, że temat ów wymaga dalszego rozszerzenia. Zatem drugim po Kanale filmem zrealizowanym przez
Andrzeja Wajdę było bodaj najpopularniejsze dzieło filmowe tych
czasów Popiół i diament stanowiący (luźną) adaptację kanonicznej
już wówczas powieści pod tym samym tytułem autorstwa Jerzego
Andrzejewskiego.Oto co o swoich filmach mówi sam reżyser: „Obraz w tych filmach, często symboliczny, przemawiał do widowni
nie tylko polskiej. Właśnie to umożliwiło sukces Polskiej Szkoły
Filmowej na świecie. Filmy przemawiały nie dialogiem, ale przede
wszystkim siłą obrazu. Grupa wspaniałych operatorów tworząca
polskie kino – Kurt Weber, Jerzy Lipman, Jerzy Wójcik, Jan Laskowski, Mieczysław Jahoda – doprowadziła do tego, że kino bardziej narzucało się zagranicznej widowni, obraz domagał się od
widzów większego zainteresowania i zaangażowania, i ułatwiał
zrozumienie trudnych polskich problemów. (…) Łatwo jest ocenzurować słowo, bo każda ideologia jest zawarta w słowach. Wiadomo, że pewne sformułowania nie mogą zostać wypowiedziane,
ponieważ są przeciw ideologii. Ale obraz, jak w Popiele i diamencie –
ginie na śmietniku Maciek Chełmicki – czy jest do ocenzurowania?
Na pewno jest, ale trudność polega na tym, że cenzor może ten obraz odczytać tak, że każdy młody człowiek podnosząc rękę na komunistyczną władzę musi mieć świadomość, że odetnie mu ona nie
tylko rękę, ale pozbawi go życia, gdyż jego miejsce jest na śmietniku historii. Czyli wszystko w porządku! Jednak w kinie widzowie
7
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oglądając film mówią: przecież to jest nasz chłopiec, w ciemnych
okularach, wspaniały, AK-owiec, walczył z Niemcami całą wojnę…
I co – zabijają go na śmietniku, i to jest w porządku?”
Alternatywny sposób prowadzenia rozrachunku z tradycją
romantyczną wykazał w swoich filmach Andrzej Munk. Jego Eroica
stanowi demitologizację wojennej przeszłości i jest to niezwykły
obraz interesujący również pod względem konsturkcyjnym: na całość składają się bowiem dwie luźno ze sobą powiązane nowele. W
pierwszej części poznajemy losy Dzidziusia, którego udział w Powstaniu Warszawskim był raczej dziełem przypadku niż aktem
patriotyzmu. Ironia tej części wybrzmiewa w pełni w scenie, gdy w
pewnym momencie Dzidziuś zdobywa się na czym bohaterski, który ostatecznie okazuje się właściwie niepotrzebny. W drugiej części
przenosimy się do niemieckiego oflagu, gdzie w czasie II wojny
światowej żyją w obozie jenieckim polscy oficerowie. Ich wiarę w
możliwość odmiany swojego losu podtrzymuje legenda o sławetnej
ucieczce porucznika Zawistowskiego. I tu jednak reżyser przełamał
patriotyczne mitotwórstwo gorzką ironią: najbardziej wtajemniczeni współwięźniowie wiedzą bowiem, że porucznik znajduje się cały
czas w obozie – ukryty w przewodzie wentylacyjnym. Co więcej,
mimo troskliwej opieki kilku wtajemniczonych przyjaciół, bohater
z zimna i samotności umiera – śmiercią bynajmniej nie bohaterską.
Film wyraża sceptycyzm wobec mówienia o wartościach – w tym
również o wolności – w oderwaniu od rzeczywistości, także tej
wewnętrznej, czyli naturalnych stanów, jakie pojawiają się w człowieku podczas doświadczania trudnych sytuacji. Wymowę filmu
podkreśla również patetyczny tytuł Eroica. Symfonia bohaterska w
dwóch częściach nawiązujący do III symfonii Es-dur Ludwiga van
Bethovena.
Z kolei ostatni i niedokończony film tragicznie zmarłego
Munka – Pasażerka podejmuje ponownie temat wojny i okupacji,
lecznaświetla znane problemy za pomocą nowej perspektywy. Retrospektywnie ukazywane doświadczenia obozowe przedstawione
z dwóch stron: Marty (więźniarki) i Lizy (pracownicy SS) zostały
ukazane w sposób niejednoznaczny, za pomocą oszczędnych środków wyrazu. Minimalizm umożliwił otwarcie na wymiar uniwersalny zła, które w tym wypadku w mniejszym stopniu wynikało z
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zepsucia jednostek, a w większym z bezwzględnego systemu hitlerowskiego. Faszyzm wpłynął zarówno na Martę jak i Lizę, które w
części filmu rozgrywającej się w czasach współczesnych miały się
spotkać po latach, podczas podróży tym samym statkiem transatlantyckim. Mimo że pracę nad filmem przerwała nagła śmierć
reżysera, film (w wersji „niedokończonej”) został zmontowany
przez Witolda Lesiewicza i dodatkowo obudowany komentarzem
Wiktora Woroszylskiego, a następie trafił do dystrybucji, w tym
również na festiwal w Cannes, gdzie zdobył nagrodę FIPRESI i wyróżnienie honorowe jury. Zamykająca okres nazywany Polską
Szkołą Filmową Pasażerka stanowi zarazem bodaj najpopularniejsze
poza granicami dzieło Munka. Wolność oznaczałaby w tym wypadku wyzwolenie z wszelkich systemów totalitarnych, wprowadzających podział na dobrych i złych, a co za tym idzie na: oprawców i więźniów.
Co ważne, potrzeba wolności wynikająca z treści filmowego
sjużetu znalazła wielki odzew wśród krajowej publiczności, która
masowo odwiedzała kina, a ambitne filmy Polskiej Szkoły zaczęły
jednocześnie odnosić sukcesy kasowe. Żywy dialog z publicznością
prowokowały zapewne wywoływane tematy: oparte na osobistych
przeżyciach historie wojenne, z czasów okupacji i Powstania Warszawskiego oraz historii najnowszej związanej m.in. dalszymi prześladowaniami żołnierzy Armii Krajowej. „W ten sposób kino polskie stało się czynnikiem odnawiającym ciągłość tradycji narodowej, związanej z romantyczną spuścizną walki o wolność. Równocześnie nie unikało ono oświetlania problemów uniwersalnych.
Tak istotnej i wielopłaszczyznowej roli polskie kino przedtem nie
odgrywało. I nigdy potem tak wielkiej rangi nie udało mu się odzyskać8” – konkludują twórcy antologii PSF.
Jednocześnie jak łatwo się domyślić między filmowcami a
władzą toczyła się cały czas swoista gra, która w różnych okresach
przejawiała się w odmienny sposób. Reżyserzy pozostający w kontrze do założeń ustrojowych socjalistycznego państwa niedługo
mogli się cieszyć względną autonomią na polu swoich działań
twórczych. Już w połowie lat. 60. klimat politycznej „odwilży”
8

Ibidem, s. 7.
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znów się zaostrzył, a cenzura wskazywała na całkiem odmienne
wartościowanie dotychczas powstałych produkcji filmowych.
„Filmom Szkoły Polskiej zarzucano odpolitycznienie bohaterstwa,
pogoń za wyłącznie tzw. osiągnięciami warsztatowymi, uleganie
tendencjom dekadenckim, czarnowidztwo, subiektywizm i estetyzm. Ówczesny minister kultury oceniał: «film polski nie współgra należycie z potrzebami wychowawczymi społeczeństwa, polityką partii i rządu, reprezentuje twórczość niekiedy obcą socjalizmowi»”9.
W konsekwencji tej ostrej krytyki ideologicznej już w 1961 roku wprowadzono restrykcje, które znacznie ograniczyły samodzielność programową Zespołów Filmowych. Zaostrzenie cenzury,
zastraszenie… - to jedne ze sposobów, którymi rząd starał się
wpłynąć na postawę filmowców, tak, by zaczęli oni współpracować
z lokalną władzą. Choć oczywiście reżyserzy stawiali opór, chwila
na zachłyśnięcie się wonnością – minęła.
Paradoks cenzury
Jeżeli przyjąć za początek Polskiej Szkoły Filmowej 1956 rok,
to trwała ona ledwie cztery lata. W 1960 roku w uchwale rady sekretariatu KC PZPR powstałe w tym czasie filmy uznano za nieudane „z braku należytej inspiracji tematycznej i ideowej ze strony
partii i resortu kultury, przy niewłaściwym rozumieniu swobody
zespołu realizatorów, tak w zakresie doboru tematów, jak i ich artystycznym rozwiązaniu. (…) Sekretariat KC uważa, że w dalszym
rozwoju polskiego filmu fabularnego należy stosować w pełni ideowe kryteria oceny z pozycji ideologii socjalistycznej, zwalczyć subiektywizm i estetyzm”. Taki stosunek władzy do sztuki był wymierzony w autonomię twórczych jednostek, które miast poszukiwać własnego głosu, powinny śpiewać w zbiorowym chórze pieśni
pochwalne socjalistycznej ideologii. Wolność artystyczna wyraża
się bowiem najpełniej w subiektywizmie właśnie, w indywidualnych, autorskich gestach twórczych – to one wpływają na osobisty
odbiór i stanowią o sile przekazu. Nie inaczej było i w tym przypadku: popularność filmów Wajdy czy Munka w Europie miała
9
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swoją przyczynę w subiektywnym przedstawieniu polskiej, powojennej rzeczywistości – dzięki czemu owe obrazy nabierały cech
uniwersalnych.
Paradoks funkcji cenzury polegał na tym, że mimo jawnie represyjnej funkcji, można zauważyć również jej pozytywny wpływ
na ostateczny kształt artystyczny filmów. Oczywiście, nie sposób
sobie wyobrazić, jakie filmy by mogły powstać, gdyby nie ich zablokowanie już na poziomie projektu scenariuszowego. Ale te, które powstały, stanowią przyczynek do mówienia o nowatorskim
stylu powstałych wówczas dzieł. Z powodu nieustannej kontroli ze
strony partyjnych urzędników, artyści czuli się zobligowani do
pełnego wykorzystania potencjału swojej wyobraźni przy do tworzeniuwizualnego języka ezopowego, który powodował między
innymi również to, że widzowie także musieli włożyć więcej wysiłku w doszukiwanie się ukrytych w dziele znaczeń. W ten sposób
wytwarzała się silna więź z wtajemniczonym widzem, „konspiracja
artystyczna” w obrębie formy filmowej. Istniały różne sposoby służące do kodowania zakazanych treści. Ryszard Nycz (co prawda w
odniesieniu do literatury, lecz z pełnym odzwierciedleniem również w przekazie filmowym) wyróżnił trzy podstawowe strategie
persawazyjno-artystyczne. Pierwsza z nich polegała na takim przeformułowaniu artystycznej wypowiedzi, by nabierała ona charakteru alegorii, metafory lub symbolu – w tym sensie kino stawało się
niejako „z konieczności” wysokoartystyczne. W celu zakamuflowania, lecz zarazem zakomunikowania treści niecenzuralny stosowano także z dużym powodzeniem elipsę jako figurę retoryczną
oraz mówiono o współczesności, wykorzystując kostium historyczny. W ten sposób jarzmo cenzury zmuszało autorów do nadzwyczajnej niekiedy ekwilibrystyki, przemycając zakazane przez
władze treści „pomiędzy wersami”, ale zarazem – czyniąc te wersy
czystą poezją obrazu.
Streszczenie:
Artykuł traktuje o polskim kinie drugiej połowy l. 50., kiedy
to za sprawą tzw. odwilży gomułkowskiej na kilka lat nastąpiła
liberalizacja systemu politycznego. Dzięki zelżeniu cenzury powstały wówczas ośrodki filmowe, w których debiutowali młodzi
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twórcy filmów fabularnych, tacy jak Andrzej Wajda, Andrzej
Munk, Wojciech Jerzy Has czy Jerzy Kawalerowicz i dokumentaliści np. Kazimierz Karabasz i Władysław Ślesicki. Nowe pokolenie
twórców powołało wówczas do życia dwa fenomeny kinematograficzne: Polską Szkołę Filmową oraz – w ramach filmów dokumentalnych – tzw. czarną serię. Oba zjawiska obrazują jak w obliczu
politycznego reżimu sztuka filmowa wyrażała swoją potrzebę wolności i o tę wolność walczyła.
Słowa kluczowe: Polska Szkoła Filmowa, film polski, PRL,
cenzura, wolność, ideologia, komunizm
Abstract:
Article treats of Polish cinema the second half of l. 50, when a
couple of years there has been a liberalization of the political system. Then formed film centers where young artists made their debut film fiction – such as Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Wojciech
Jerzy Has and Jerzy Kawalerowicz and documentary – for example:
Karabasz Kazimierz and Władysław Slesicki. A new generation of
artists appointed to the age of two phenomena in film: Polish Film
School and “black series”. Both effects illustrate how the political
regime in the face of film art expressed their need for freedom, and
how they fought for that freedom.
Key-words: Polish Film School, polish film, Polish People's
Republic, censure, ideology, Communism
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Krzysztof Snoch1

Zasady przeprowadzania szkoleń z pierwszej pomocy
wśród dorosłych
Wstęp
W życiu codziennym każdego człowieka może dojść do sytuacji, w której w jego obecności osoba mu bliska lub też całkiem obca, znajdzie się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Może to
być spowodowane wieloma czynnikami, do których można zaliczyć między innymi: wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy
czy też jednostki chorobowe powodujące nagłe zagrożenie życia. W
takim przypadku niezbędna okazuje się umiejętność udzielenia
pierwszej pomocy. Niestety jednak nie wszyscy ludzie posiadają
jednakową wiedzę oraz umiejętności w tym zakresie, a niektórzy
wcale nie dysponują zapleczem edukacyjnym w tej dziedzinie.
Rozwiązaniem pozwalającym na wyrównanie tych różnic oraz na
zapewnienie niezbędnej edukacji jest organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Należy się zastanowić czym powinny się
charakteryzować takie właśnie szkolenia, aby w skuteczny sposób
pozwalały na przekazywanie niezbędnej wiedzy oraz zdobywanie
wymaganych umiejętności przez ich uczestników.
1. Pierwsza pomoc
Na początku należy zdefiniować pojęcie pierwszej pomocy.
Według Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym pierwsza pomoc jest „zespołem czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się na miejscu zdarzenia”1. Dopuszcza ona również wykorzystywanie w tym
celu wyrobów medycznych określonych w Ustawie z dnia 20 maja

1

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410, z póź. zm
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2010 r. o wyrobach medycznych2, a także leków dostępnych bez
recepty.
2. Czym jest szkolenie?
Znając definicję pierwszej pomocy, do pełnego zrozumienia
omawianego tematu niezbędne jest również zdefiniowania pojęcia
„szkolenie”. Szkolenie jest formą działalności, która ma na celu
wzrost wiedzy jego uczestników zdobywanie przez nich umiejętności oraz rozwój postaw3. Sposób przeprowadzania szkoleń, zakres wykorzystywanych materiałów oraz przekazywanej wiedzy
jest uzależniony od grupy, która ulega procesowi szkolenia, od
wieku uczestników, ich bazowej wiedzy oraz wielu innych czynników. Obszerniejsza charakterystyka wszelkich aspektów związanych z przeprowadzaniem szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, zostanie opisana w dalszej części niniejszej pracy.
3. Rodzaje szkoleń
Zasadniczo szkolenia można podzielić na zamknięte oraz
otwarte. W zamkniętych natomiast wyróżnia się szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne. Szkolenie otwarte organizowane są najczęściej przez firmy szkoleniowe, a ich uczestnikami są osoby dobrowolnie wyrażające zainteresowanie udziałem. Odnośnie szkoleń
zamkniętych są one projektowane wyłącznie dla pracowników danej firmy, która zgłasza zapotrzebowanie na przeprowadzenie
szkolenia. Mogą być przeprowadzane przez firmy udzielające
świadczeń z zakresu szkoleń, wówczas mamy do czynienia z typem zewnętrznym. Natomiast prowadzenia szkolenia w ramach
działalności danej instytucji i wedle jej własnych możliwości nazywamy typem wewnętrznym4.

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679
M. Łaguna, P. Fortuna: Przygotowanie szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Sopot 2014, s. 11-12
4 M. Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić by…, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 16-18
2
3
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4. Specyfika przeprowadzania szkoleń wśród osób dorosłych
W tym miejscu należy przywołać postać Malcolma S. Knowlesa5, który prowadził badania nad edukacją dorosłych. Wyróżnił on
cztery istotne różnice w nauczaniu osób dorosłych w porównaniu
do procesu nauczania dzieci. Pierwszą z nich jest różnica w postrzeganiu samego siebie przez osobę uczącą się. Dorosły, w odróżnieniu od dziecka nie jest traktowany jako jednostka podporządkowana woli prowadzącego, lecz jako osoba mogąca mieć
wpływ na przebieg przeprowadzanego szkolenia w zależności od
indywidualnych predyspozycji. Kolejna różnica wynika z doświadczenia. Dorosły kursant posiada niewątpliwie szerszy wachlarz doświadczeń, którymi może dzielić się z innymi członkami
szkolenia, a także z samym instruktorem6. Trzecią różnicą, na którą
wskazuje M. S. Knowles jest gotowość do uczenia się. Dorośli nastawieni są na uczenie się rzeczy istotnych z ich punktu widzenia.
W związku z tym o wiele chętniej i rzetelniej będą przykładać się
do edukacji, w której kładzie się nacisk na praktyczne zastosowanie
przekazywanych treści. Tempo w jakim przebiega szkolenie musi
być dostosowane do indywidualnych możliwości kursantów, tak
aby nie przekazywać im zbyt szybko dużej ilości materiału, a z
drugiej strony nie wprowadzać niepotrzebnego spowolnienia, które również może mieć negatywny wydźwięk w odniesieniu do całości szkolenia, a także prowadzić do znudzenia uczestników.
Czwartą, a zarazem ostatnią z omawianych różnic jest różny stosunek do nauki. Dorośli w odróżnieniu od dzieci, które uczą się tego
co zostaje im odgórnie narzucone (np. w trakcie standardowych
zajęć szkolnych), sami decydują się na rozwój osobisty poprzez
przyswajanie umiejętności, które mogą się okazać użyteczne w życiu codziennym7.

5 Malcolm S. Knowles (1913-1997) – amerykański teoretyk, propagator nauczania osób dorosłych - andragogiki
6 M. Łaguna, A. Kozak: Metody prowadzenia szkoleń, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Sopot 2009, s. 10
7 Tamże, s. 10-11
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5. Style uczenia się
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż każdy uczestnik szkolenia
ma swoje osobiste upodobania odnośnie procesu edukacyjnego.
Można jednak wyodrębnić cztery podstawowe style uczenia się.
Ich znajomość niewątpliwie pozytywnie wpłynie na skuteczność
przeprowadzanego szkolenia.
Pierwszy styl nazwany konwergencyjnym odnosi się do osób
preferujących aktywny sposób uczenia się. Ludzi tacy najchętniej
oraz najskuteczniej uczą się wykonując praktyczne zadania, biorąc
udział w metodach aktywizujących oraz poprzez współpracę z
grupą. Kolejny styl, czyli styl asymilacyjny chętnie wybierany jest
przez analityków, a więc osoby lubiące analizować poszczególne
sytuacje, zbierać niezbędne dane oraz pracę w warunkach zapewniających czas na rozpatrzenie danego zagadnienia. Stylem podobnym to powyżej omawianego jest styl dywergencyjny. Preferowany
jest on przez teoretyków Takie osoby również lubią analizy, przemyślenia oraz dysponowanie czasem umożliwiającym dokładną
pracę. Poza tym pozytywny wpływ na skuteczność ich uczenia się
ma możliwość odnajdywania zależności pomiędzy danymi zagadnieniami oraz zadawania pytań na intrygujące ich problemy związane z omawianym materiałem.
Czwarty styl zwany jest akomodacyjnym. Wybierany jest
przez pragmatyków, a więc osoby lubiące wykorzystywać nabytą
wiedzę w praktyczny sposób, natomiast nie przepadające za nadmiernym ukazywaniem treści szkolenia w sposób teoretyczny8.
Znając charakterystykę każdego z wymienionych styli uczenia się prowadzący jest w stanie dostosować przebieg szkolenia
pod indywidualne potrzeby kursantów. Należy przy tym pamiętać,
iż grupy szkoleniowe na ogół złożone są z osób o różnych preferencjach. Wiąże się z tym konieczność doboru takich metod nauczania i środków dydaktycznych, które nie będą koncentrowały
się ściśle na spełnieniu wymagań stawianych przez jeden określony
styl, lecz będą w sposób płynny łączyć w sobie elementy zaczerpnięte z każdego rodzaju preferowanego stylu uczenia się. Pozwoli

8
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to na zaktywizowanie wszystkich uczestników, dzięki czemu szkolenie stanie się skuteczne dla każdego.
Odnosząc informacje zawarte powyżej do procesu nauczania
pierwszej pomocy można zauważyć, że oprócz zajęć praktycznych,
które w tym przypadku są niezbędne do prawidłowego opanowania umiejętności, prowadzący powinien również wykorzystać metody takie jak: wykład czy praca z materiałami szkoleniowymi.
Przydatne okaże się również ukazanie omawianych zagadnień w
formie schematu oraz następujących po sobie w logicznej kolejności
treści. Spróbujmy również ukazać zależności pomiędzy poszczególnymi elementami, które stanowią przedmiot szkolenia. Zapewni
to podłoże teoretyczne, z którego skorzystają wszyscy, lecz w
szczególności analitycy oraz teoretycy, dla których forma zajęć
oparta tylko i wyłącznie na praktyce może okazać się mniej skuteczna ze względu na ich potrzebę poświęcenia czasu na analizę
przedstawianych treści, a także wprowadzi usystematyzowane
przedstawienie niezbędnych zagadnień. Zagwarantowanie zróżnicowanej formy prowadzenia zajęć poprzez umieszczenie w ich
strukturze różnych metod nauczania pozwoli skutecznie przekazać
wymagane informacje wszystkim uczestnikom.
6. Metody nauczania
Według definicji podanej przez Wincentego Okonia9 metody
nauczania jest to „celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz
z umiejętnościami posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie
zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów”10.
7. Jak dobierać metody nauczania?
Na wybór odpowiednich metod nauczania, poza różnymi stylami uczenia się uczestników, wpływ ma także wiele innych czynników. Należą do nich: cel szkolenia, dostępny czas, umiejętności
prowadzącego w wykorzystywaniu poszczególnych metod, doWincenty Okoń (1914-2011) – polski pedagog, specjalista w zakresie dydaktyki i pedeutologii
10 W. Okoń: Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1992
9
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stępne pomoce dydaktyczne, wielkość grupy szkoleniowej, aktualny poziom uwagi uczestników11. Jednak metody przedstawione
powyżej znajdują zastosowanie w większości szkoleń z pierwszej
pomocy ze względu na swoją uniwersalność oraz dopasowanie do
specyfiki tychże zajęć.
8. Metody nauczania użyteczne w nauczaniu pierwszej pomocy
Spośród wszystkich dostępnych metod nauczania przedstawione zostaną, te które są najbardziej użyteczne w procesie nauczania pierwszej pomocy. W pierwszej kolejności należy zwrócić
uwagę na specyfikę takich szkoleń. Są one bowiem przede wszystkim nastawione na opanowanie umiejętności niezbędnych w sytuacji zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia. Aby kursanci byli w
stanie je opanować w wymaganym stopniu należy zapewnić im
zarówno rzetelne przygotowanie teoretyczne jak i praktyczne. W
tym celu przydatne okazują się metody takie jak:
− wykład (wykorzystany w celu przekazania wiedzy
teoretycznej wprowadzającej w dane zagadnienia)
− pokaz
(umożliwiający
obserwację
prawidłowo
wykonywanych czynności praktycznych)
− zajęcia praktyczne (pozwalające kursantom na trening
wykonywania czynności praktycznych)
− odgrywanie ról (polega na odgrywaniu przez poszczególnych
uczestników określonych ról).
9. Wykład
Wykład w swoim założeniu ma na celu przekazanie wielu informacji odbiorcom w stosunkowo niedługim czasie. Powinien się
on składać ze wstępu, w którym zostanie przedstawione to czego
dany wykład dotyczy. W dalszej części następuje prezentacja
głównych treści. Całość zaś kończy się podsumowaniem, w którym
w zwięzły sposób zostanie powtórzone to co zostało uprzednio
powiedziane, a także nastąpi podkreślenie najistotniejszych informacji. Jest to dobra metoda do wstępnego zaznajomienia z nowymi
M. Łaguna, A. Kozak: Metody prowadzenia szkoleń, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Sopot 2009, s. 24-25
11
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zagadnieniami, zwłaszcza w sytuacji gdy mamy do czynienia z
liczną grupą osób. Należy jednak pamiętać, że zbyt długo prowadzony wykład może negatywnie wpływać na koncentrację uczestników i powodować odwrócenie uwagi od omawianego materiału.
Dlatego też można przyjąć zasadę ograniczenia czasu trwania wykładu np. do kilkunastu minut, bądź też stosować odmienne metody przemiennie z kilkoma krótkimi wykładami. Kolejnym problematycznym elementem tej metody jest jej jednokierunkowość. Wykładowcy jest niewątpliwie trudno ocenić czy omawiane treści są
zrozumiałe jednakowo dla każdego z kursantów ze względu na ich
bierną formę odbioru. W trakcie nauczania pierwszej pomocy wykład powinien być krótką formą wprowadzenia treści teoretycznych do aktualnie omawianego zagadnienia, na bazie których rozwijane będą umiejętności praktyczne uczestników, gdyż to właśnie
one stanowią nadrzędny cel tego typu szkoleń12.
10. Prezentacja multimedialna
Wykorzystanie prezentacji multimedialnej zawierającej elementy graficzne ma na celu ułatwienie przyswajania informacji,
gdyż o wiele łatwiej jest zapamiętać treści, które można zobaczyć i
usłyszeć, niż te które można tylko usłyszeć. Pomimo, iż w procesie
uczenia się wykorzystujemy wszystkie zmysły to jednak najwięcej
osób najefektywniej uczy się właśnie poprzez możliwość wzrokowej interpretacji danych treści. Może ona stanowić bardzo dobre tło
dla wykładu uzupełniając go o treści graficzne oraz zwracać uwagę
na najistotniejsze informacje.
Opracowując prezentację warto mieć na uwadze istotne fakty
wpływające na jej wartość dydaktyczną. Pierwszym z nich jest dobranie odpowiedniej czcionki oraz jej rozmiaru. Najlepiej sprawdzają się czcionki o prostym kroju oraz rozmiarze umożliwiającym
odczytanie tekstu z dalszej odległości. Istotne jest aby nie mieszać
różnych czcionek oraz ich wielkości na jednym slajdzie, gdyż
sprawia to, że informacje stają się nieczytelne. Warto również
zwrócić uwagę, aby nie stosować zbyt dużej ilości tekstu. Informacje powinny być raczej przedstawione w formie haseł. Zastosowana
12
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kolorystyka powinna być stonowana. W innym przypadku prezentacja staje się chaotyczna i rozpraszająca uwagę. Kolejnym elementem jest zastosowanie grafiki. Tutaj należy pamiętać, aby obraz był
adekwatny w stosunku do treści, której dotyczy. Ponadto nie może
odciągać całkowicie uwagi od prezentowanych informacji oraz zasłaniać chociażby części tekstu. Ważna jest również ilość treści graficznych. Prezentacja zawierająca ich za dużo (np. grafika na każdym slajdzie lub kilka grafik na jednym slajdzie) staje się nie czytelna i przestaje spełniać swoją funkcję13.
11. Odgrywanie ról
W nauczaniu pierwszej pomocy jest to metoda, która może
być wykorzystana jako podsumowanie wiedzy oraz umiejętności
zdobytych przez kursantów. Instruktor przypisuje poszczególnym
osobom odpowiednie role, które będą przez nie odgrywane. Podział ról może również nastąpić przez samych uczestników. Istotne
jest uprzednie omówienie przez prowadzącego na czym polega ta
metoda, czego oczekuje on od osób biorących w niej udział oraz jak
powinno wyglądać jej prawidłowe wykonanie14. Metoda ta ma na
celu stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistych sytuacji i
może zostać omówiona na przykładzie udzielania pierwszej pomocy w wypadku złamania kończyny. W takiej sytuacji jednemu kursantowi przydziela się rolę poszkodowanego, natomiast np. jednemu lub dwóm innym rolę osób udzielających pierwszej pomocy.
Następnie następuje zamiana osób biorących dotychczas udział na
inne osoby z grupy szkoleniowej. Pozwala to na samodzielne wykonanie czynności zaopatrzenia złamanej kończyny przez uczestników, co skutecznie weryfikuje wiedzę oraz umiejętności, które
nabyli w trakcie szkolenia, a także pozwala na przygotowanie się
do samodzielnego podejmowania decyzji w przypadku zaistnienia
konieczności pomocy poszkodowanemu.
Rolą prowadzącego jest przygotowanie niezbędnych materiałów, obserwacja działań podejmowanych przez kursantów celem
skorygowania ewentualnych błędów oraz dopilnowanie prawi13
14
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dłowego przebiegu metody. Natomiast po zakończeniu ocena prawidłowości oraz skuteczności wykonanych czynności.
12. Pokaz oraz zajęcia praktyczne
Metody te mają za zadanie przełożenie zdobytej wiedzy teoretycznej na grunt wykonywania zadań praktycznych. Pokaz jest to
metoda, w której instruktor demonstruj wykorzystanie wiedzy oraz
wykonanie danych umiejętności praktycznych. Zwraca uwagę na
wszelkie aspekty prawidłowego wykonania czynności, które są
obiektem procesu nauczania. Pozwala to uczestnikom na naukę
poprzez obserwację, która jest bardzo dobrym sposobem przyswajania nowych zagadnień oraz stanowi bazę do pracy w trakcie zajęć
praktycznych, w trakcie których kursanci wykonują omawiane
czynności wraz z pomocą instruktora. Ma to na celu wypracowanie
odpowiedniej techniki, skuteczności oraz tempa nauczanych umiejętności oraz zapewnienie możliwości korygowania na bieżąco powstałych błędów i nieprawidłowości.
13. Jak rozpocząć szkolenie?
Gdy wybierzemy odpowiednie metody nauczania, zapoznamy się z warunkami w jakich odbywać się będzie szkolenie, dowiemy się z jaką grupą będziemy współpracować oraz przygotujemy niezbędne materiały szkoleniowe należy zwrócić uwagę na to
jak powinniśmy rozpocząć szkolenie. To od prowadzącego zależy
jak będzie wyglądał pierwszy kontakt z uczestnikami szkolenia, a
co za tym idzie jak ułoży się dalsza praca z grupą, gdyż to właśnie
pierwsze wrażenie jakie wywrze trener ma wpływ na to jak zostanie odebrany oraz traktowany w późniejszym okresie. Istotnym
elementem jest przedstawienie własnej osoby oraz zapoznanie się z
kursantami. Stanowi to podstawę udanego nawiązania kontaktu z
grupą. Należy pamiętać, że to co powiemy na początku może mieć
duży wpływ na całość szkolenia, dlatego też należy postarać się
aby relacje, które nawiążemy z uczestnikami, oraz te które wytworzą się pomiędzy nimi przybrały pozytywny charakter pozwalający
na udaną współpracę. W dalszej kolejności konieczne jest przedstawienie celu aktualnego szkolenia w sposób zrozumiały dla każ599

dego z uczestników oraz zaprezentowanie jego proponowanego
przebiegu15.
W nauczaniu pierwszej pomocy przedstawione powyżej zasady również nie powinny zostać zaniedbywane. Instruktor chcący
w sposób skuteczny przekazać posiadaną przez siebie wiedzę oraz
umiejętności powinien wytworzyć odpowiednie ku temu warunki
na poziomie relacji międzyludzkich. Uczestnicy powinni go postrzegać jako specjalistę w tej dziedzinie, a zarazem traktować w
sposób towarzyski. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której osoby uczące się będą odczuwały presję wyższości ze strony prowadzącego, która jest w stanie doprowadzić do wytworzenia się biernego nastawienia do uczestnictwa.
‘
14. Cechy dobrego instruktora
Instruktor, który stawia sobie za zadanie rzetelne oraz skuteczne prowadzanie szkoleń musi być świadom jakimi cechami
powinien się odznaczać. Przede wszystkim musi być pozytywnie
nastawiony do swoich kursantów oraz emanować otwartością i
pewnością siebie. Pożądana jest również kreatywność pozwalająca
na płynne dostosowanie się do ewentualnych zmian zachodzących
w trakcie szkolenia. Jeśli uczestnicy widzą entuzjazm oraz zaangażowanie prowadzącego jest on w stanie stać się dla nich inspiracją
do aktywnego udziału.
Odnośnie samego przekazywania treści konieczne jest dostosowanie słownictwa do odbiorców. Należy starać się unikać specjalistycznego języka na rzecz języka potocznego, gdyż to właśnie taki
język stanowi podstawową formę porozumiewanie się ludzi między sobą i jest zrozumiały dla każdego. Jeśli istnieje konieczność
wprowadzenia zwrotów, które mogą być dla niektórych niezrozumiałe trzeba je wytłumaczyć w przejrzysty sposób. W nauczaniu
pierwszej pomocy ma to istotne znaczenie, gdyż określenia medyczne nie zawsze są znane osobom nie związanym z medycyną.
Dlatego definiowanie ich w języku potocznym pozwoli na ich zrozumienie przez każdego uczestnika szkolenia Głos prowadzącego
musi być słyszalny przez wszystkich, a jego ton powinien być nie15
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ustannie modulowany, aby wprowadzać dynamikę w wypowiedź i
skoncentrować na niej uwagę słuchaczy.
Kolejnym aspektem jest stosowanie gestykulacji w trakcie
omawiania danego zagadnienia. Powinna ona być umiarkowana,
gdyż nadmierna jest w stanie odwrócić uwagę uczestników od prezentowanych informacji na rzecz obserwacji gestów wykonywanych przez instruktora16.
15. Ocena przeprowadzonego szkolenia
Ocena ta ma na celu uzyskanie przez prowadzącego informacji zwrotnej od uczestników odnośnie ich opinii na temat szkolenia,
w którym brali udział. Na podstawie takiej opinii można stwierdzić
czy wszystkie przygotowane elementy zostały pozytywnie przyjęte. W przypadku negatywnych odczuć kursantów odnośnie danej
metody nauczania lub środka dydaktycznego instruktor jest w stanie wprowadzić zmiany, które będą miały na celu ulepszenie danej
metody i jej sprawniejsze wykorzystanie na kolejnych szkoleniach.
Ocenę można uzyskać np. w formie opinii ustnej, pisemnej
lub poprzez uzupełnienie przez uczestników oceniającej ankiety
sporządzonej przez prowadzącego. Warto mieć na uwadze, iż zarówno opinia ustna jak i pisemna niekoniecznie musi udzielić odpowiedzi na zagadnienia interesujące instruktora. Dlatego też trafniejszą formą wydaje się ankieta, w której to zamieszczone są dokładnie sprecyzowane pytania.
Podsumowanie
Nauczanie zagadnień z zakresu pierwszej pomocy jest procesem niezwykle istotnym ze względu na duże prawdopodobieństwo
konieczności jej stosowania przez osoby niepowiązane z wykonywaniem zawodów medycznych. Jest to jednocześnie zajęcie wymagające od prowadzącego fachowego oraz rzetelnego przekazania
wiedzy oraz umiejętności, gdyż są to elementy, które w późniejszym okresie wpływają na skuteczność działań podejmowanych
przez kursantów w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia osób
poszkodowanych, a więc w warunkach wzmożonego stresu i nie16
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jednokrotnie pod presją czasu. Dbając o skuteczność nauczania
pierwszej pomocy należy mieć na uwadze kilka istotnych elementów, takich jak: prawidłowe zastosowanie metod nauczania (wykład, pokaz, zajęcia praktyczne, odgrywanie ról), odpowiedni dobór przekazywanych treści oraz ich formułowanie i definiowani w
sposób zrozumiały dla każdego kursanta czy też zastosowanie pomocniczych materiałów. Oprócz wspomnianych elementów bardzo
dużą rolę odgrywa kontakt instruktora z grupą szkoleniową. Powinien on przybrać charakter pozytywny oraz towarzyski już od
samego początku szkolenia, odbiorcy muszą mieć świadomość,
tego że mogą w każdym momencie liczyć na pomoc prowadzącego
oraz uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania. Proces nauczani
pomocy jest zatem niezwykle wymagający zarówno dla instruktora
jak i dla kursantów, lecz skutkuje nabyciem ważnej wiedzy oraz
umiejętności praktycznych, które mogą przyczynić się do uratowania życia poszkodowanemu lub zapewnienia mu uniknięcia powikłań zdrowotnych mogących zaistnieć w przypadku braku odpowiedniej pomocy.
Streszczenie
W niniejszej pracy ukazane zostały główne zasady dotyczące
przeprowadzania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy wśród osób
dorosłych. W początkowej części zdefiniowane zostały pojęcia
pierwszej pomocy oraz szkolenia. Następnie pojawia się opis rodzajów szkoleń oraz ich specyfika w przypadku pracy z grupą
osób dorosłych, a także demonstracja głównych styli uczenia się
ludzi. W dalszej kolejności nacisk został położony na przedstawienie oraz scharakteryzowanie poszczególnych metod nauczania,
takich jak: wykład, pokaz, zajęcia praktyczne oraz odgrywanie ról.
Istotnym etapem szkoleń jest ich początek, który odpowiada za
dalszy przebieg procesu uczenia się uczestników, dlatego też został
on opisany wraz z charakterystyką cech, którymi powinien odznaczać się skuteczny instruktor. Końcową część pracy stanowią
wskazówki odnośnie przeprowadzenia oceny końcowej szkolenia.
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Abstract
Rules of first aid training among adults
This work show main rules of first aid training among adults.
At the beginning part are defined as concepts as first aid and training. Then there is the description of the types of training and their
specifics in the case of working with a group of adults and a demonstration of the main styles of learning people. Further emphasis
was placed on the presentation and characterization of various
teaching methods such as lecture, demonstration, practical exercises and role play. An important step in training is the beginning,
which is responsible for the further course of the learning process
of participants, therefore it has been described with characteristic
features which should be present in effective instructor. The final
part of the work are the guidelines regarding the conduct the final
evaluation of training.
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Piękna ale nie wolna – kobieta w mediach
Wstęp
Współcześnie, to media kształtują nasze postawy, potrzeby i
światopoglądy. To dzięki nim ludzie wiedzą, jak powinni się zachowywać w różnych sytuacjach, co myśleć na dany temat, co jest
ważne w życiu, czego potrzebują, co muszą mieć. Media ustalają
nową hierarchię wartości, wyraźnie akcentując przy tym egoizm,
materializm i hedonizm. Dla współczesnego człowieka najważniejszy powinien być on sam, jego przyjemności i wygody. Nie powinien zważać na innych ludzi, przejmować się słabszymi, bo to jego
potrzeby są najważniejsze i ma prawo, a nawet obowiązek jak najszybszego ich zaspokajania. W mediach rzeczywistość jest jednak
sztucznie reprodukowana. Potrzeby i pragnienia, które odczuwamy nie są tak naprawdę naszymi potrzebami- są nam niejako indukowane, narzucone, a my bardzo często wierzymy, że sami jesteśmy ich autorami.
Media w dużej mierze warunkują funkcjonowanie i rozwój
społeczeństwa. Niemal każdy jest dziś poddany ich oddziaływaniu. Nikt nie może tego uniknąć, ponieważ ich wpływ jest praktycznie nieograniczony. Mają zdolność do skutecznego wzbudzania w nas różnych potrzeb i inicjatyw. A to wszystko za sprawą
wysokiej klasy specjalistów, którzy kształtują obrazy, sygnały i
komunikaty skutecznie wzbudzające u odbiorcy określone reakcje.
Ponadto, wielkie możliwości finansowe sprzyjają rozwojowi świata
medialnego oraz udoskonalaniu i wprowadzaniu coraz nowszych i
bardziej skutecznych w wywieraniu wpływu środków. Ciągłe aktualizowanie informacji na temat ludzi i społeczeństw pozwala
mediom na nieustanne modyfikowanie i doskonalenie technik manipulacyjnych.
Praktycznie w każdym miejscu na ziemi mamy możliwość
odbioru sygnału radiowego, telewizyjnego czy Internetu, a także
prasy. W każdym miejscu i o każdej porze jesteśmy w stanie odbie604

rać komunikaty z nich płynące. Media mają więc wyraźny charakter globalny i masowy. Stały się najpotężniejszym źródłem informacji, rozrywki, instrumentem do kształtowania systemu wartości.
Formują jakość i kształt stosunków międzyludzkich, życie polityczne i ekonomiczne, a także modelują wzorce osobowe. Odgrywają niekwestionowaną rolę w tworzeniu kultury XXI wieku, są
więc jednym w głównych czynników kształtowania społeczeństwa
postmodernistycznego.
Warto zauważyć, że idea, która przyświecała powstaniu mediów mówiła o odzwierciedlaniu przez nie rzeczywistości. Miały
one pokazywać to, co dzieje się realnie w społeczeństwie i na świecie, notować i reprodukować wydarzenia. Współcześnie jednak
dochodzi do sytuacji, w której to media stały się podmiotem, a społeczeństwo jest jego lustrem. Poprzez złożone procesy ludzie odzwierciedlają to, co dzieje się na ekranie. Rzeczywistość przestaje
mieć znaczenie, nie liczy się to co tu i teraz. Najważniejsze jest to,
co widzimy na ekranie, staramy się do tego dostosować, by nie być
„innym”. Wszystko to, czego na tym ekranie nie widzimy, ląduje
na marginesie, powoli przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Życie
społeczne staje się pewną imitacją rzeczywistości ekranu, przez co
wyłania się tzw. kultura upozorowana. Można powiedzieć, że
obecnie żyjemy w sztucznym układzie odniesienia. Zacierają się
granice pomiędzy tym, co realne a tym, co sztuczne- wytworzone
przez współczesną kulturę medialna i niemające najmniejszego
związku z otaczającą nas rzeczywistością . Media w założeniu mające być lustrem, które odzwierciedla świat realny, współcześnie
stały się światem samym w sobie. Jest to świat wytwarzający zachowania i wartości, które, miały być tylko odzwierciedlane i odnotowywane. Z biegiem czasu coraz bardziej rozmywają się zasady
rozróżnienia między rzeczywistością a sztucznym medialnym
światem. Granice stają się nieostre, niewyraźne, co wprowadza odbiorców w stan niedookreślenia. Często więc przyjmują rzeczywistość z ekranu za rzeczywistość realnie istniejącą. Media skutecznie
rozpowszechniają fikcję i odrealnienie rzeczywistości poprzez
nadawanie jej wymiaru fikcyjnego. Kultura upozorowana wytwarza swego rodzaju kopie, które są jednak pozbawione oryginałów.
Zaczynamy żyć w sztucznym układzie odniesienia, a by doświad605

czyć poczucia autentyczności, ludzie coraz rzadziej potrzebują oryginałów. Zadowalamy się wykreowanymi kopiami, które- nie mając związku z rzeczywistością- zaczynają pozbawiać człowieka
swojej tożsamości. Złuda wirtualnego świata silnie zachęca do życia w świecie marzeń, fantazji i wyimaginowanych wydarzeń, bez
realnej obiektywnej oceny otaczającej nas rzeczywistości1.
Świat mediów i reklamy wytwarza pewne ideały, które silnie
oddziałują na człowieka, zwłaszcza młodego. Młodzi ludzie najczęściej przyjmują prezentowane im obrazy jako bezwzględną prawdę
o świecie, są bezkrytyczni w swojej percepcji. Nie zastanawiają się
nad znaczeniami komunikatów, nad tym, jakie informacje tak naprawdę przekazują. Jak wskazuje Aronson2, na kształtowanie poczucia własnej atrakcyjności, jak również dążenia do dorównania
ideałom ma wpływ społeczeństwo. Wpływ ten może być zarówno
informacyjny jak i normatywny, a współczesna kultura upozorowana niejako samoistnie nadała mediom taką władzę.
1. Wizerunek kobiety na przestrzeni wieków
Przyglądając się rzeźbom, obrazom i innym dziełom sztuki, z
łatwością można zauważyć, że wizerunek kobiety wykazuje tendencję do zmienności na przestrzeni wieków. Od zawsze odzwierciedla on pewne trendy panujące w społeczeństwie. Możemy więc
wnioskować, że piękno to kategoria zmienna. Wraz z upływem
czasu i wymogami kulturowymi nieustannie przekształca się z jednej formy w inną. Obecnie media wyraźnie propagują wizerunek
kobiety bardzo szczupłej, wręcz niedojrzałej cieleśnie. Idealnie
gładka cera, piękne i lśniące włosy, długie paznokcie, ani grama
tkanki tłuszczowej - taka „powinna” być kobieta, takie są wymagania stawiane nam przez kulturę postmodernistyczną. Podstawowymi wymiarami określającymi kobiecość a zarazem najważniejszymi kryteriami jej oceny stały się wygląd zewnętrzny i cielesność.
Nikt już nie zagłębia się w wewnętrzne, osobiste przeżycia osób, z
1 L. Marszałek., M. Dycht., Mass media i reklama a choroby cywilizacyjne: anoreksja i bulimia. Seminare. Poszukiwania naukowe, 2011:30, s. 147-158
2 E. Aronson (red.)., Psychologia społeczna. Serce i umysł. Wydawnictwo Zysk i
S-ka, Poznań 1997, s. 285-286
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którymi wchodzi w jakąś relację. Każdy w jakiś sposób kreuje swoje ciało i wykorzystuje je jako swego rodzaju emblemat tego, kim
jestem lub też kim chcę być w oczach innych. Wraz z nadejściem
XX wieku zaobserwowano narodziny tzw. „kultury piękna”. Rozwój koncernów kosmetycznych oraz szeroka dostępność produktów spowodowały, że makijaż nie jest już wyłącznie atrybutem kobiet o złej reputacji. Przeciwnie- stał się pewnym wymogiem kobiecości. Taka rewolucja stała się podstawą tworzenia kultu piękna.
Kobiety bez makijażu, nie korzystające z różnorodnych specyfików
poprawiających urodę, z biegiem lat stawały się „niekobiece”.
Obecnie ten kult stał się niejako „terrorem” piękna, który skutecznie podsycają mass media.
Wspominany już normatywny wpływ społeczny, który mają
współczesne media, niejako zmusza do podporządkowania się kulturowej definicji atrakcyjności. Kobiety wierzą w to, że mogą wyglądać tak, jak kobiety oglądane w telewizji, Internecie czy na bilbordach, a aby tego dokonać wystarczy zastosować odpowiednią
dietę, kosmetyki czy poddać się operacji plastycznej.
Uprzedmiotowiony wizerunek kobiety w reklamach komercyjnych przekazuje nam pewne informacje. Jak twierdzi Izabela
Kowalczyk34 ten przekaz brzmi następująco: „kobieta jest po to,
żeby się podobać. Natomiast jej ciało jest jej wrogiem, który wciąż
to zadanie utrudnia. Ciało staje się niewygodne, trzeba je opanować, doprowadzić do porządku”. Naturalność stała się współcześnie stygmatyzująca. Naturalność staramy się ukryć przed innymi
ludźmi, przed otoczeniem, często stosując bardzo drastyczne praktyki. Współczesna kultura jest ciałocentryczna- ciało- najważniejszy
wymiar- wynoszone jest na piedestał, jest czymś szczególnym,
najwalniejszym. Z drugiej jednak strony ciało stało się przedmiotem- czymś, co nieustannie trzeba zmieniać i modyfikować, ponieważ nie spełnia ono wymogów prezentowanych w mediach. Coraz

I. Kowaczyk., Kobieta w reklamie. Pobrano z:
http://www.konsola.org.pl/korzystaj/nasze_publikacje/
3
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częściej jest definiowane jako piętno, które prześladuje i dyskryminuje jednostkę w życiu społecznym4.
2. Zaburzenia implikowane przez przesadne skupianie się
na ciele
Jak powszechnie wiadomo, ludzie są podatni na różne wpływy. To, jak informacje przekazywane nam w mediach będą na nas
oddziaływać, często jest odbierane nieświadomie. Kultura masowa
silnie wzmacnia przesadne skupianie się na cielesności, które może
przybierać wiele różnorodnych form. Jest to między innymi brak
przyzwolenia na starzenie się i negowanie naturalnych procesów
fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka. Ponadto
nadmierne zwracanie uwagi na sferę cielesną może wyrażać się w
ciągłym zwiększaniu wymagań dotyczących własnego wyglądu,
które stają się coraz cięższe do zrealizowania. Znacząco zwiększa
się również podatność na uzależnienia od zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych oraz operacji chirurgii plastycznej5. Takie
podejście może przyczynić się do podejmowania walki z niedoskonałościami, która z jednej strony jest bardzo ważne w życiu człowieka, pozwala mu bowiem rozwijać się i dążyć do spełniania siebie. Jednakże nadmierne skupienie się na tego typu aktywności, w
dodatku odnoszącej się wyłącznie do sfery cielesnej, z pominięciem
czy wręcz negacją sfery psychicznej i duchowej, bardzo często
skutkuje wystąpieniem zaburzeń w pomijanej sferze psychicznej
oraz przekroczeniem swoistej granicy wyznaczającej zdrowe i patologiczne spostrzeganie własnego ciała.
Współczesna kobieta jest ciągle wręcz tyranizowana reklamami, obrazami i tekstami w czasopismach, telewizji czy Internecie, które wywołują poczucie rozbieżności między własnym ciałem
a tym „idealnym”. Implikuje to nieustanny niepokój i lęk o wygląd
i wagę. Kobieta wpada w błędne koło, nieustającą spiralę, z której
nie może znaleźć ucieczki. Desperacko szuka środków pozwalają4 A. Babicka, „Sztuczne: znaczy „piękne”- postmodernistyczna stygmatyzacja natury. [w:] Rzepa T. (red.), Wokół problemu płci i gender (s. 11- 22), Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
5 L. Marszałek., M. Dycht., Mass media i reklama a choroby cywilizacyjne: anoreksja i bulimia. Seminare. Poszukiwania naukowe, 2011:30, s. 147-158
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cych spełnić ideały, nie zdając sobie jednak sprawy, że taki sposób
realnie nie istnieje6. Jak duży wpływ na kobiety, zwłaszcza młode,
ma upozorowana rzeczywistość medialna wykazały różnorodne
badania przeprowadzane w wielu ośrodkach naukowych. Między
innymi wykazały one zmiany w percepcji własnego wyglądu spowodowane współczesnymi ideałami piękna i kobiecości. Badania
przeprowadzone przez S. Bordo pokazały, że 75% z 33 tys. przebadanych kobiet uważa się za ogromnie grube, pomimo tego, że tylko
25% z nich miało jakąkolwiek nadwagę. Co więcej- aż 30% z nich
miało niedowagę. Wyniki uwidoczniły również, że kobiety z niedowagą mają silnie zaburzoną percepcję swojego ciała- aż 45% z
nich uważa, że ma nadwagę. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż
71% młodych dziewcząt marzy o figurze modelki, 62% chętnie
schudłoby, a 76% uważna, że chłopcy wolą szczupłe dziewczęta. Z
takich powodów aż 63% dziewcząt ma poważne kompleksy i nie
akceptuje swojego wyglądu. Badania pokazują także, jak silny jest
wpływ mediów na poziom zadowolenia nastoletnich dziewcząt z
własnego wyglądu oraz na zachowania mające zmienić wygląd i
obniżyć wagę ciała. Okazuje się, że aż 69% dziewcząt sadzi, że
zdjęcia zamieszczone w czasopismach wpływają na spostrzeganie i
odbiór własnego ciała. Jednocześnie, 47% podjęło z tego względu
próbę schudnięcia7. Jak dowiodła Wasylewicz8, dla dziewczynek
uczęszczających do szkół podstawowych model szczupłego ciała,
który propagowany jest w mediach, to ideał, do którego każdy powinien dążyć. Takie przekonania i wpływ kultury postmodernistycznej mogą powodować, że dzieci,a potem już młodzi dorośli,
nie będą zdawać sobie sprawy z rzeczywistości, będą przekonani,
że prezentowane wizerunki są naturalnym stanem rzeczy.
Z. Melosik., Młodzież i styl życia: paradoksy pop-tożsamości. [w:] Z. Melosik.
(red.), Młodzież, styl zycia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje (s. 11- 59), Wydawnictwo WOLUMIN, Poznań 2001.
7 W. Strzelecki., M.Cybulski., M. Strzelecka., A. Dolczewska., Zmiana wizerunku
medialnego kobiety a zaburzenia odżywiania we współczesnym świecie. Nowiny Lekarskie, 2007:76 (2), s. 173-181
8 M. Zielińska, M. Pieniążek, Wizerunek kobiety w reklamie w kontekście pedagogiki medialnej. [w:] Morbitzer, J., Musiał, E. (red.). Człowiek- media- edukacja. (s. 493499), Katedra Technologii i mediów edukacyjnych, Kraków 2013.
6
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Kobiecość, w którą niezaprzeczalnie jest dziś wpisana szczupła i zgrabna sylwetka to atut, ale też bardzo ważna składowa pozytywnej samooceny. A zatem, w obecnych czasach być pięknym
oznacza tyle, co być szczupłym. Powoduje to, że otyłość (także ta
wyimaginowana), czyli widoczne niespełnienie standardów i wymagań, najczęściej implikuje niską samoocenę, obniżone poczucie
własnej wartości, a także obniżony nastrój oraz poczucie winy, a
często też wstydu. Codzienne kreowanie siebie, swojej społecznej
maski, by dostosować się do ideału, bardzo często skutkuje poważnymi zaburzeniami psychicznymi takimi jak anoreksja czy bulimia. Coraz częściej mówi się o istnieniu tzw. „gotowości anorektycznej” będącej efektem chęci i potrzeby dostosowywania się
dziewczynek w wieku dojrzewania do wizerunku kobiecości propagowanego w kulturze masowej. Gotowość ta przejawia się między innymi w kontrolowaniu ilości i jakości przyjmowanych pokarmów, skoncentrowania na swoim wyglądzie , a także nadmiernym dążeniu do obniżenia masy ciała. Charakterystyczna jest również wiara w to, że szczupłość i zgrabność są czymś szczególnie
pożądanym społecznie, co skutkuje obawą przed przytyciem oraz
zadowoleniem w sytuacji utraty wagi9.
Według klasyfikacji ICD-10 zaproponowanej przez Światową
Organizację Zdrowia WHO, jadłowstręt psychiczny zaliczany do
zaburzeń odżywiania charakteryzuje się celową utrata masy i wagi
ciała. Najczęściej spotykany jest u dorastających kobiet i młodych
dziewcząt, choć występuje także u dorastających chłopców, młodych mężczyzn oraz kobiet dojrzałych kobiet. Osoby cierpiące na tę
chorobę stosują ograniczenia w diecie (także bardzo drastyczne)
oraz wyczerpujące ćwiczenia fizyczne. Często prowokują wymioty
i stosują środki przeczyszczające, aby tylko nie przybrać na wadze.
Jednocześnie występują silne objawy psychopatologiczne, między
innymi ogromny lęk przed otyłością oraz zniekształcona percepcja
wyglądu swojego ciała. Pewną odmianą zaburzeń odżywiania jest
żarłoczność psychiczna charakteryzowana przez ICD-10 jako
„okresowe nawroty żarłoczności i nadmierna koncentracja uwagi
W. Chytra- Gądek., A. Kobieracka, Gotowość anorektyczna u dziewcząt i młodych kobiet. Psychiatria, 2008:5 (1), s. 7-12
9
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na kontroli masy ciała”. Osoba cierpiąca na to zaburzenie, tzw. bulimię, prowokuje wymioty i zażywa środki przeczyszczające po
wystąpieniu epizodu przejadania się. Objawy psychopatologiczne
występujące w tym zaburzeniu to między innymi nadmierne zainteresowanie i kontrola kształtu i wagi ciała10.
Niedożywienie często powoduje zmiany hormonalne i metaboliczne, a także liczne zaburzenia w zakresie funkcjonowania organizmu. Niektóre z biologicznych skutków anoreksji to niskie i
nieregularne tętno i ciśnienie krwi, hipoglikemie i hipotermia, niedobór estrogenu zatrzymanie miesiączki u kobiet, odwodnienie,
bóle brzucha, obrzęk gruczołów ślinowych, meszek na całym ciele.
Jednymi z najczęstszych konsekwencji psychologicznych tego zaburzenia są agresja, rozdrażnienie, obsesja na punkcie porządku, a
także wzmożona potrzeba rywalizacji z innymi. Biologiczne skutki
bulimii również są bardzo poważne. Biegunki, spadek masy ciała,
odwodnienie czy obrzęki ślinianek to tylko niektóre z nich. Charakterystyczne są ponadto zapalenie trzustki, nadżerki przełyku, gardła i żołądka, choroby zębów i dziąseł, obrzęki czy duszności.
Skutki natury psychologicznej to najczęściej labilność emocji, zaburzenia nastroju, niskie poczucie własnej wartości. Wszystkie te objawy wiążą się z wycofaniem z życia społecznego. Jak wykazały
obliczenia i analizy, co 4-6 nastolatka w polskim liceum ma problemy z anoreksją lub bulimią. Natomiast ogółem, na zaburzenia
odżywiana cierpi 7 milionów kobiet i 1 milion mężczyzn11.
3. Sprzeczne sygnały medialne
Bulimia w dużej mierze kształtowana jest przez wpływ
współczesnych mediów. Wiąże się to z tym, że media przekazują
odbiorcom dwa niejako sprzeczne komunikaty. Z jednej strony
propagują szczupłość, środki odchudzające i upiększające,a zaraz
obok tego- widzimy setki reklam restauracji, barów czy przepisów
kulinarnych, z reguły na potrawy typu fast-food. Ta sprzeczność
10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.
ICD-10. (2009) Volume I, WHO
11 M. M. Jablow, Anoreksja-bulimia-otyłość. Przewodnik dla rodziców. GWP,
Gdańsk 2000, s. 40-52
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odnosząca się do jedzenia (nie jedz i bądź szczupła oraz jedz, bo to
jest smaczne) wywołują u jednostki pewnie dysonans. To wszystko
często skutkuje rozwojem bulimii, dla której charakterystyczne jest
pragnienie ciągłej konsumpcji, ale także pragnienie kontroli siebie,
swojego ciała i pragnień12. Media i wytwarzana przez nie tzw. hiperrzeczywistość przekazując sprzeczne komunikaty nakłaniają
odbiorców do natychmiastowego zaspokajania potrzeb fizjologicznych oraz posiadania określonych dóbr materialnych. Jednakże
równolegle do tych zabiegów, definiują ideał piękna, który wyraźnie wymaga powstrzymywania się od ulegania wielu pokusom. W
takiej sytuacji człowiek często staje się zagubiony, nie jest do końca
pewny, które pragnienia należy spełniać, a które nie. Współczesna
kultura upozorowana niezaprzeczalnie wywołuje w nas swego rodzaju mentalna pustkę, poczucie niespełnienia. Człowiek dąży do
zapełnienia tej dziury, a łatwym sposobem, aby tego dokonać jest
otyłość. Chodzi tu oczywiście o otyłość związaną z przyczynami
zewnętrznymi, a nie biologicznymi czy genetycznymi. Kobieta,
która nie może sprostać wymaganiom stawianym przez propagowane przez media ideały wyglądu sylwetki, często czuje złość, ale
także przygnębienie, które stara się za wszelką cenę stłumić. Praktycznie nieograniczona dostępność jedzenia jest dla niej okazją, aby
uciec od złego samopoczucia i dać chwilowe poczucie zadowolenia. Swego rodzaju „uciekanie w jedzenie” może być bardzo niebezpieczne i prowadzić do poważnych konsekwencji.
Efektem przekazu i odbioru sprzecznych komunikatów medialnych może być tzw. zjawisko nożyc. Najprościej ujmując, polega ono na tym, że szczupłe kobiety stają się jeszcze szczuplejsze,
natomiast otyłe- tyją jeszcze bardziej13. Gdy kobieta ma zgrabną
figurę, jest dość szczupła, odbierając komunikaty, z reguły koncentruje się raczej na tych deprecjonujących jedzenie. Zaczyna nadmiernie interesować się swoją wagą, koncentrować na dietach i
Z. Melosik, Młodzież i styl życia: paradoksy pop-tożsamości. [w:] Melosik, Z.
(red.), Młodzież, styl zycia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje (s. 11- 59), Wydawnictwo WOLUMIN, Poznań 2001.
13 W. Strzelecki, M. Cybulski, M. Strzelecka, A. Dolczewska, Zmiana wizerunku
medialnego kobiety a zaburzenia odżywiania we współczesnym świecie. Nowiny Lekarskie, 2007:76 (2), s. 173-181
12
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ćwiczeniach, które pozwolą jej wyglądać tak, jak „ideały z ekranu”.
Otyłe kobiety, skupiając się na reklamach restauracji czy innychwyraźnie waloryzujących zaspokajanie potrzeb biologicznych, coraz chętniej sięgają po jedzenie nawet wtedy, gdy nie są realnie
głodne. Wszystkie tego typu zachowania mają swoje poważne konsekwencje, czego dowodem może być wyraźny wzrost liczby osób
cierpiących na zaburzenia odżywiania.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż medialnie kształtowana kultura pozoru wytworzyła swoisty paradygmat plastikowego ciała.
„Człowiek cierpi na obsesję własnego ciała i dąży do doskonałości.
Poddaje się chętnie chirurgii plastycznej i odchudzającej, by imitować swoich idealnych bohaterów i idoli z ekranu. Przekonanie, że
można tak samo wyglądać, wzmacniane jest konsekwentnie przez
kampanie reklamowe. Odbiorca ma uzyskać poczucie, że może
wybrać sobie własne ciało (jak strój) oraz może szukać perfekcyjnego ciała, na wzór normy preferowanej w mass mediach”14. Obecnie
kobiety coraz częściej poddają się operacjom chirurgicznym mającym na celu poprawienie urody i likwidację kompleksów. Obserwując kobiety prezentowane w mediach, a także publikowane programy, do których mogę zgłaszać się kobiety chcące operacyjnie
poprawić swoją urodę, utwierdzamy się w przekonaniu, że bez
problemu możemy stać się kimś innym, lepszym, co zagwarantowane ma być przez nowe ciało.
Podsumowanie
We współczesnym społeczeństwie określanym jako postmodernistyczne, spostrzega się ludzi, a w szczególności kobiety, wyłącznie przez pryzmat ciała i wyglądu zewnętrznego. Jednocześnie
pojęcie naturalnego ciała zatraca swoje dotychczasowe znaczenie.
Człowiek naturalny nie jest już sobą. Własne ciało wydaje się być
obce, staje się źródłem wstydu i kompleksów, polem niekończącej
się walki i zmagań. Piękne i atrakcyjne wydają się być tylko kobiety
z reklam czy bilbordów- idealne, szczupłe i jędrne ciało, zdrowe,
gęste i lśniące włosy, zero blizn czy nawet pieprzyków. Jedyną ich
L. Marszałek, M. Dycht, Mass media i reklama a choroby cywilizacyjne: anoreksja
i bulimia. Seminare. Poszukiwania naukowe, 2011:30, s. 154
14
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wadą jest nierealność, z której jednak nie wszyscy zdają sobie
sprawę.
Media determinują i kształtują postawy i poglądy na siebie,
innych, świat i inne aspekty życia. Niebezpieczne staje się internalizowanie standardów atrakcyjności cielesnej określanych i propagowanych przez współczesna kulturę pozoru i rozmytych granic.
Kobiety poddające się takiej manipulacji nie doświadczają swojego
ciała poprzez odwołanie się do własnych potrzeb i odczuć. To, co
same myślą o swoim wyglądzie, to, jakie są ich rzeczywiste potrzeby przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Kierują się wyłącznie
wymaganiami medialnymi i kulturowymi.
Celem tego artykułu poza eksploracją problemu nadmiernego
wpływu mediów na kształtowanie się postaw i zachowań współczesnych kobiet jest także wskazanie na potrzebę nauczania i stosowania pewnej profilaktyki związanej z odbiorem informacji i
przekazów medialnych. Aby pomóc nie tylko kobietom, ale także
młodym osobom i przyszłym pokoleniom, musimy pozbawić model konsumpcyjny totalizującej władzy. Już od najmłodszych lat
powinniśmy kształtować kompetencje dekonstruowania i odkrywania ukrytych znaczeń, uczyć odczytywania sposobów i metod,
jakimi posługuje się kultura pozoru. Nie mniej ważne jest wykorzystywanie mediów do kształtowania i propagowania wśród kobiet samoakceptacji, zadowolenia z siebie i świadomości swojego
własnego, realnego ciała. Warte podkreślenia są w tym miejscu
kampanie (niestety niezbyt liczne), w których biorą udział kobiety
o normalnej sylwetce, takiej jaką ma przeciętna kobieta, a także te z
udziałem kobiet z nadwagą (tzw. plus size). Coraz częściej także
czasopisma sprzeciwiają się umieszczaniu zdjęć modelek zbyt wychudzonych, mających anorektyczny wygląd. Najważniejsze zatem
to szukać prawdziwej rzeczywistości, rozmawiać o niej i starać się
nie dopuścić do sytuacji, w której kobiety całkowicie zatracą swoją
naturalność i realność.
Streszczenie
Współcześnie, to media kształtują nasze postawy, potrzeby,
światopoglądy, ustalają nową hierarchię wartości, wyraźnie akcentując przy tym egoizm, materializm i hedonizm. Kreują tzw. hiper614

rzeczywistość, która jest podstawą tworzenia się społeczeństwa
postmodernistycznego. Teraz już nie media odzwierciedlają realne
życie, ale to społeczeństwo staje się tzw. lustrem mediów, imitacją
rzeczywistości ekranu. Świat mediów i reklamy wytwarza ideały,
które silnie oddziałują na człowieka, zwłaszcza młodego. Jak wskazuje Aronson, istnieje pewien wpływ społeczny na kształtowanie
się poczucia własnej atrakcyjności i dążenie do doskonałości. Właśnie taki wpływ mają media i wytwarzana przez nie kultura upozorowana.
Jak można z łatwością zauważyć, pojęcie piękna wykazuje tendencję do zmiany w zależności od upływu czasu i wymogów kulturowych. Obecnie media propagują wizerunek kobiety bardzo szczupłej, wręcz niedojrzałej cieleśnie. Obserwujemy także rozwój kultu
czy wręcz "terroru piękna". We współczesnym społeczeństwie doszło
do sytuacji, w której kobietę definiuje wyłącznie jej ciało. "Kobieta jest
po to, by się podobać. Natomiast jest ciało jest jej wrogiem”. Kultura
pozoru wytworzyła pewien paradygmat "plastikowego ciała", wywołujący w odbiorcach dezorientację oraz poczucie przepaści między
własnym a idealnym ciałem. To natomiast wiąże się z bardzo silnymi
konsekwencjami psychicznymi. Sprzeczne komunikaty, przyjmowane często bezmyślnie, mogą doprowadzić do tzw. zjawiska nożyc, a
także anoreksji, bulimii i otyłości. Wolność mediów jest więc dla społeczeństwa swego rodzaju zadaniem. Musimy już od najmłodszych
lat uczyć zdolności rozumienia przekazów medialnych, a także wykorzystywać media do kształtowania w kobietach samoakceptacji i zadowolenia z siebie.
Abstract
Beautiful but not free – women in the media
Today, the media shapes our attitudes, needs, worldviews, establish a new hierarchy of values, clearly emphasizing at the same
selfishness, materialism and hedonism. They create hyper-reality,
which is the basis for the formation of postmodern society. Now, the
media no longer reflect the real life, but that society becomes the mirror of media, imitation of reality screen. World of media and advertising produces ideals that have a strong effect on people, especially the
young. As Aronson points out, there is a social impact on the devel615

opment of self-attractiveness and commitment to excellence. And
such influence is generated by the media and sham culture.
As we can readily see, the concept of beauty tends to change
depending on the passage of time and cultural requirements. Currently, the media promote the image of a woman very thin, almost
physically immature. We also see the development of worship or
even "terror beauty". In modern society, there was a situation in
which a woman defines her body only. "The woman is there to
please. On the other hand is the body is her enemy." Sham ulture
created a certain paradigm "plastic body", causing the audience to
confusion and a sense of the gap between the self and the ideal
body. This implies a very strong psychological consequences. Conflicting messages often thoughtlessly accepted, could lead to thephenomenon of shear, as well as anorexia, bulimia and obesity.
Therefore, the freedom of the media is a kind of task for society. We have to learn from an early age the ability to understand
media messages, and the use of the media to shape the women of
self-acceptance and satisfaction with themselves.
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Realia miejskie w poezji Judity Vaičiūnaitė
Wstęp
Życie w mieście to temat od dawna podejmowany przez pisarzy. Było ukazywane zarówno z pozytywnej strony, dzięki możliwościom rozwoju, jakie daje jednostce, jak i z negatywnej, destrukcyjnej, podkreślając samotność i pośpiech towarzyszące człowiekowi. Z czasem miasto ewaluowało od greckich polis do dzisiejszych metropolii, które, co prawda, szybciej niż wieś dają możliwość awansu społecznego, ale też niejednokrotnie przyczyniają się
do degradacji jednostki, dlatego właśnie tutaj najwyraźniej można
zauważyć różnice między klasami społecznymi.
Nie da się ukryć, iż miasto kojarzy się zarówno z hałasem,
tłokiem, zanieczyszczeniem powietrza, ale także z postępem cywilizacyjnym, rozwojem kultury, ośrodkiem życia politycznego i społecznego. Jednocześnie to jedno z nielicznych miejsc, gdzie człowiek szczególnie może odczuwać samotność, nawet jeśli otaczają
go ludzie. W rzeczywistości bowiem na koniec dnia pozostaje sam
ze swoimi problemami i wspomnieniami.
Każdy element miasta ma swoją historię. Stoją za nim konkretne osoby, niekiedy zapomniane, innym razem zaś uwiecznione
na kartach historii. Dorobek materialny jest trwalszy od człowieka,
choć nie można powiedzieć, że jest wieczny. Czasami wystarczy
chwila, by zniszczyć czyjąś długą i ciężką pracę, czy dobytek gromadzony przez całe życie. W natłoku spraw czasami nie zauważamy otaczającego nas piękna, ukrytego w starych budynkach, czy
ozdabiających je ornamentach. Zapominamy, że to nie tylko puste
ściany, ale za nimi byli lub są jeszcze ludzie, dla których mają one
wartość sentymentalną, gdyż wiążą się one ze wspomnieniami.
Niejednokrotnie mówi się, że Wilno jest miastem podobnym
atmosferą do Krakowa, z ulicznymi artystami, kafejkami, restauracjami i galeriami sztuki pełnymi turystów. Być może ten fakt sprawia, iż oba miejsca współistnieją w twórczości Judity Vaičiūnaitė.
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W jaki sposób charakteryzuje je autorka? Czy można uchwycić w
wierszach piękno miasta, by nie było to tylko bezemocjonalne
przedstawianie budynków, lecz przede wszystkim ukazywanie
„duszy” tych miejsc?
Słów kilka o literaturze litewskiej XX wieku
Przełomowe wydarzenie XX wieku – Rewolucja Socjalistyczna w Rosji, ustanowienie władzy radzieckiej na Litwie, a następnie
zgarnięcie władzy przez burżuazję i powstanie niepodległego państwa litewskiego miało doniosły wpływ na kulturalne i literackie
życie narodu. Wzmocniły się różnice w postawach ideologicznych
pisarzy, w twórczości zaś zarysowały się wyraźne różnice nurtów
ideowych i artystycznych. Wielu artystów nie da się określić w ramach danego kierunku literackiego, bowiem w ich twórczości
ujawniały się różne tendencje1.
Po roku 1954 rozpoczyna się w literaturze proces przezwyciężania dogmatycznych reguł i poszukiwań nowych możliwości
twórczych. Głównym przedmiotem zainteresowań pisarzy staje się
teraz człowiek, wewnętrzne życie jednostki i warunki jej egzystencji2. Gdy na pierwszym etapie rozwoju litewskiej literatury radzieckiej życie literackie koncentrowało się na przyswajaniu podstawowych zasad realizmu socjalistycznego, to w ostatnim dziesięcioleciu uwaga twórców skupia się na doskonaleniu środków wyrazu i poszukiwaniu nowych rozwiązań formalnych. Odnawiania
narzędzi ekspresji domagał się zresztą napór nowych treści. Zainteresowania twórcze przesuwają się teraz w sferę zagadnień ogólnoludzkich, odwiecznych problemów bytu, ujawniają się równocześnie aspiracje do pogłębiania wiedzy o człowieku3.
W literaturze litewskiej bardzo wyraźnie da się wyodrębnić
okres po 1956 roku, po XX zjeździe KPZR, nie tylko dlatego, że jest
to szczególnie pomyślny i bogaty czas życia literackiego na Litwie,
ale przede wszystkim dlatego, że wkracza wtedy do literatury cała
plejada pisarzy młodych, z których większość swoje podstawy ideDzieje literatur europejskich, red. W. Floryan, Warszawa 1983, s. 452.
Ibidem, s. 462.
3 Ibidem, s. 463.
1

2
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ologiczne i moralne oraz swoją kulturę literacką formowała już wyłącznie w warunkach ustroju socjalistycznego, co nie mogło pozostać bez wpływu na oblicze całej literatury tych lat4. Lirykę litewską
po okresie przełomu cechuje monumentalny dramatyzm, wzniosła
romantyka, skłonność do rozważań intelektualnych. Sięga do środków ekspresji właściwych malarstwu, muzyce, upowszechnia się
tradycja wiersza wolnego. W rozwoju tej poezji można wyróżnić
kilka tendencji dominujących5:
a) liryka o charakterze intelektualnym;
b) wyodrębniająca się liryka o charakterze publicystycznoapelatywnym;
c) liryka kontynuująca tradycyjne formy;
d) liryka o celowo sprozaizowanych motywach w celu osiągnięcia konkretu i rzeczowości;
e) liryka nawiązująca do poetyki romantycznej;
f) liryka psychologiczno-analityczna.
Od przyjęcia w Wilnie deklaracji o powstaniu niepodległej Litwy – 11 marca 1990 – rozpoczął się nowy etap dla rozwoju literatury litewskiej. Głównym czynnikiem określającym nową sytuację
była, bez wątpienia, własna państwowość, o którą walczono od
wielu pokoleń. Długo pielęgnowane idee niepodległościowe przybrały wreszcie realny kształt, a literatura stała się jednym z najważniejszych czynników formowania postaw młodego społeczeństwa litewskiego6.
Judita Vaičiūnaitė – charakterystyka twórczości
Judita Vaičiūnaitė reprezentuje młodsze pokolenie pisarzy litewskich, należących do liryki psychologiczno-analitycznej. Urodziła się 12 lipca 1937 roku, a zmarła 11 lutego 2001. Była kownianką z urodzenia, a wilnianką z wyboru7.Twórczość poetki świadczy

Z. Stoberski, Historia literatury litewskiej. Zarys, Wrocław [et al.] 1986, s. 207.
Dzieje literatur…, op. cit., s. 463.
6 A. Kalėda, Dzieje literatury litewskiej. 1918-2000, t. II, Warszawa 2003, s. 97.
7 Sen Mendoga. Antologia literatury litewskiej lat dziewięćdziesiątych, opr. A. Rybałko, Warszawa 2001, s. 53.
4

5

619

o tym, że jej generacja szybko gromadzi zarówno doświadczenia
życiowe, jak i literackie. Ukończyła Uniwersytet Wileński w 1959
roku. Debiutowała trzy lata wcześniej8. Zdaniem litewskich historyków literatury w pierwszym tomiku jej poezji Pavasario akvarelės
(Wiosenne akwarele, 1960) odnaleźć można intonację wspólną z litewską poetką Salomėją Nėris. W kolejnych zbiorkach Kaip žalias
vynas (Jak młode wino, 1962), Per Saletą gaubli (Przez słoneczny globus,
1964) i w tomiku Vėtrugnės (Wiatrowskazy, 1966) poetka opiewa
miasto, sztukę, czasem szuka oparcia w starych mitach9. Przywoływane w pracy wiersze pochodzą z tomików Žemynos vainikai,
1995 (Wianki Żeminy), Seno paveikslo šviesa, 1998 (Światło starego obrazu), Debesų arka, 2000 (Arka obłoków). Na język polski wybrane teksty przetłumaczyły Alicja Rybałko oraz Małgorzata Kasner.10
Zmieniające się wątki, rwący się rytm, nagłe wykrzykniki,
pauzy, złożone metafory dają poezję Judity Vaičiūnaitė pełną ekspresji i wyrafinowania11. Szczególnie, jeśli porusza w swoich wierszach problematykę realiów miejskich. Dla autorki to nie tylko charakterystyka poszczególnych dzielnic, czy tradycji wiążących się z
konkretnymi metropoliami. Motyw miasta pojawiający się w wierszach Judity Vaičiūnaitė jest pretekstem do poruszenia myśli związanych z przemijaniem. Przebyte drogi, samotność, wypadki i sytuacje, które pokrzyżowały nasze życie to tętno refleksyjnych rozmyślań poetki. Rośnie w nich niekiedy ziarno pamięci i proustowskiej nostalgii za oddalającą się chwilą.
Pełnia
W Małym słowniku języka polskiego12 możemy znaleźć następujące definicje słowa „pełnia”:
1. „faza Księżyca, podczas której widzimy go z Ziemi jako
okrągłą, świecącą tarczę”

Z. Stoberski, Historia literatury …, op. cit., s. 240.
Ibidem, s. 240-241.
10 Sen Mendoga. Antologia…, op. cit., s. 53-57.
11 Z. Stoberski, Historia literatury …, op. cit., s. 241.
12 Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupko, H. Auderska, Z. Łempicka,
Warszawa 1969, s. 545.
8
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2. „stan, w którym niczego nie brakuje; szczytowy moment
czegoś”.
Czym jest pełnia dla autorki wiersza? Otóż, czytając liryk,
uwagę zwracają bezokoliczniki, umieszczone na początku: spoglądać, nosić, patrzeć, poczuć. Podmiot liryczny czuje pewien niedosyt,
chce czymś się upajać, czegoś doświadczyć. Zaznacza, że w pochodzie tysiącleci/ zbliża się Era Wodnika. Jest to jedna z dwunastu epok
astrologicznych, poprzedzająca Erę Koziorożca i następująca po
Erze Ryb. Według astrologów może to być obecna epoka lub następna, która nadejdzie. Ery mają związek z duchowym rozwojem
ludzkości. Posiadają charakter cykliczny i powtarzają się mniej
więcej co 2150 lat. Era Wodnika ma być początkiem złotego wieku
pełnego obfitości, wzajemnego zrozumienia, okresem głębokich
przemian społecznych i państw bez granic13.
W wierszu widać zmianę pór roku. Podmiot liryczny przywołuje za pomocą wyliczeń, rozpoczynających się apostrofą skonstruowaną na zasadzie anafory, kolejne obrazy:
nie ma już
twoich zamków z piasku,
twoich zabawek ze śniegu
twoich strof przezroczystych na wodzie.
Ukazują one ulotne i kruche wspomnienia dzięki temu, iż został tam wprowadzony piasek i elementy akwatyczne. Podmiot
liryczny zwraca się w formie apostrofy do pełni:
pogrążasz się we wszechświecie,
w ciemności, w kosmicznym zimnie.
Wprowadza tym nastrój niepokoju i lęku. Zaczyna przerażać
ogromem, potęgą. Próbuje jednak załagodzić atmosferę, dając
pewną nadzieję: może się ci przywidzą (…) obrazy przeszłości. Podkreśla tym samym, iż historia nie pójdzie w zapomnienie. Jednakże
wspomnienia te będą w odblaskach ognia,/ w pustce kwiatów srebrzystych. Jest to metaforyczne ujęcie gwiazd, symbolizujących tajemnicę, refleksję, marzenie oraz myśl przewodnią. Są także emblema-

http://kazeku.republika.pl/astro/wodnik.html, dostępny w Internecie
[dostęp: 04.05.2016].
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tem niezliczonej ilości14. Zaskakujące jest zatem określenie pustka
kwiatów. Czy należy ją interpretować jako pewnego rodzaju tabulę
rasę, na której mają kształtować się losy człowieka od momentu
narodzin, a obrazy przeszłości idą w zapomnienie? Myśl tą rozwija
podmiot liryczny w kolejnych wersach, zwracając się w formie
apostrofy do pełni:
może nie zginiesz w czarnej dziurze,
może jeszcze popłyniesz w czasie –
Oznacza to, iż pełnia funkcjonuje w wymiarze temporalnym,
jest zmienna jak Księżyc.
Analizując wiersz można także przyjąć inną interpretację.
Otóż, rozmyślania podmiotu lirycznego mogą być jego monologiem wewnętrznym. Wówczas to kobieta z wiersza analizowałaby
swoje życie. W liryku bowiem występują sformułowania ukazujące
wahania i niepewność przyszłych losów. Analogia pełni Księżyca
oraz życia ludzkiego nie napaja optymizmem tym bardziej, że
symbolizuje on tajemne, zakryte strony natury, zmienność i niezdecydowanie15. Podmiot liryczny podkreśla tym bezradność człowieka, który nie ma wpływu na swój los.
Motywy przyrody pojawiające się w wierszu łączą się z niepokojem poetki, z poczuciem utraty gruntu, zagubienia się, samotności. Są ucieczką przed sobą, ale jednocześnie próbą utwierdzenia
siebie. Jest w nich element uchylenia tragiczności, a czasem próba
jej przezwyciężenia.
Charakter podmiotu i paralelizm rzeczywistości wzajemnie
na siebie nachodzą i uzupełniają się. Inwentarz problemów i symboli, kulturowych odniesień i reminiscencji, fatalistycznej konieczności i uwikłania człowieka w sytuację historii pozostaje w wierszu
bardzo bogaty i do końca nierozstrzygnięty.
Kraków
Kraków to dla Judity Vaičiūnaitė miejsce obce. Świat przyrody nie jest dla niej komponentem samoistnym. To raczej z góry
określony przez nią element drugoplanowy, zjawiający się jedynie
14
15
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Słownik symboli literackich, oprac. R. Kuleszewicz, Białystok 2003, s. 71-74.
W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 179.

jako ornamentacyjna rama dla myśli przez nią wyrażanych. Dlatego też rozpoczyna swój liryk słowami:
Korzeniówka leśna –
wilczomlecz bagienny,
a tutaj babka lancetowata –
Wydawać by się mogło, iż jest to opis przyrody, znajdujący
się w jakiejś części Krakowa. Jednakże autorka dopowiada: stary
atlas botaniczny/ na hotelowych ścianach. Wiemy już, iż jest to element
dekoracyjny jednego z budynków. Podmiot liryczny dostrzega te
ozdoby i łacińskie napisy, które podkreślają piękno ornamentów i
dodają mu uroku. Pojawia się tutaj element kolorystyki – litery są
świecące, a łodyga poczerwieniała jesienią. Kolor czerwony przywołuje konotacje dotyczące przelewu krwi. To także barwa odwagi,
zapalczywości, gniewu, ale jednocześnie kolor miłości i piękna16.
Użyty w kontekście wiersza oznacza kolory pór roku, dodające
optymizmu i podkreślające dojrzałość, doskonałość.
Podmiot liryczny od ogółu opisywanej przestrzeni przechodzi
do szczegółów. Podczas swojego spaceru wchodzi do sieni, gdzie
jest cicho i spokojnie. Pojawiają się kamienne schody wiodące gościa
oraz korytarz, gdzie znajduje się wyznaczony pokój. Podmiot liryczny porównuje go do pierścienia z opalem, czyli do szlachetnego,
drogocennego kamienia, który jest bardzo drogi. Wynika z tego, iż
turysta jest zachwycony pięknem wystroju pokoju hotelowego.
Uroku dodaje miejscu także pora dnia. Mamy bowiem przejrzysty
jesienny dzień, który do pewnego momentu nie ma nic wspólnego z
melancholią i przygnębieniem. Opis spokojnego Krakowa zaburza
jednak sformułowanie obce Stare Miasto. Wprowadza ono nastrój
pesymizmu, widać pewną dozę rozczarowania i smutku. Dzieje się
tak być może pod wpływem jakichś napływających wspomnień.
Kolejne wersy rozpoczynają się anaforą: na tej ulicy,/ na tym
Trakcie Królewskim. Autorka przywołuje drogę królewską, nazywaną via regia. Jest to historyczna droga, którą do miasta wjeżdżali
królowie na koronacje, księżniczki, chcące poślubić polskiego
władcę, posłowie, udający się do króla na Wawel, czy orszaki pogrzebowe królów i wybitnych osób spoczywających w Krakowie.
16

Słownik symboli…, op. cit., s. 44-46.
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Kolejnym opisywanym przez nią elementem topiki miejskiej
jest statuetka Marii/ z dzieciątkiem na ręku/ i w koronie ze starego złota,
które jest ciemniejące od gęstej mgły,/ od deszczu.
Warto więcej uwagi poświęcić ostatnim wersom wiersza:
dopóki się nie zachmurzy
nawet cała ulica Floriańska w Krakowie
spowita w cieniu róż…
Fragment ten należy interpretować jako atmosferę panującą
na jednej z najważniejszych ulic na Starym Mieście. Zachmurzenie to
nie tylko dosłowne pokrycie nieba przez chmury, które przysłania
piękno i radosny nastrój. Może być to także napotkany problem,
który zmienia sposób postrzegania świata. Cień róż natomiast symbolizuje złudne piękno, doskonałość17. Życie człowieka zatem jest
szczęśliwe dopóty, dopóki nie wydarzy się nic przykrego.
Kraków jest dla podmiotu lirycznego miejscem, gdzie pretekstem do rozważań na temat własnego życia stają się elementy dekoracyjne budynków oraz ulice i znajdujące się tam pomniki. Miasto królów jest bogate i piękne, na co wskazuje przywoływana w
opisach kolorystyka oraz ornamenty. Jednakże niejednokrotnie
schodzą one na dalszy plan w momentach, gdy pojawiają się przeciwności losu, z którymi mieszkańcy nie mogą sobie poradzić.
Getto
Autorka w wierszu wspomina żydowskie getto wileńskie, istniejące w latach 1941-1943, kiedy to nastąpiła jego likwidacja w ramach planu hitlerowców „Endlosung der judischen Frage”. W
dniach 3-21 października 1941 roku naziści zlikwidowali „Małe
Getto”, mordując jego mieszkańców w podwileńskich Ponarach. Po
tej zbrodni, hitlerowcy przystąpili do stopniowej eksterminacji Żydów z „Dużego Getta”. Większość z nich zgładzono w Ponarach.
Ostatni etap akcji likwidacyjnej przypadł na drugą połowę września 1943 roku, kiedy to pozostających w mieście Żydów deporto-

17
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W. Kopaliński, Słownik…, op. cit., s. 46-48; 361-363.

wano do obozów zagłady w Sobiborze i na Majdanku oraz do obozów pracy na terenie Łotwy i Estonii18.
Podmiot liryczny spaceruje po terenie wileńskiego getta o
szóstej rano, kiedy to na ulicach jest jeszcze cicho i spokojnie, a
sklepy i kioski są pozamykane. Uwagę zwracają mlecze, które to
zostają porównane do żydowskich gwiazd Dawida. Kwiaty wytryskują ze szczelin spod popękanych cegieł niemalże jak krew z rozjątrzonej rany. Podmiot liryczny przywołuje kolejne obrazy, schodząc
coraz niżej pod powierzchnię ziemi. Znajdują się tam przerażające
pięknem/ arki, które to mogą symbolizować schronienie, nadzieję,
odrodzenie, ale i cierpienie19. Za pomocą synestezji podmiot liryczny przywołuje duszny zapach czosnku i ryb, które to kojarzą się ze
środowiskiem żydowskim. Pojawiają się także mleczne aureole, podkreślające niewinność i czystość ofiar likwidacji getta.
Na zakończenie podmiot liryczny zwraca uwagę na zapomniany cień Żyda, który może się modli, może szeptem złorzeczy. Podkreśla
tym samym setki ofiar, które odchodzą w niepamięć.
W wierszu widać przygnębienie i żal, spowodowane upływającym czasem oraz zapominaniem o przeszłości. Na miejscu, które wiązało się z ogromem ludzkiego cierpienia wyrastają mlecze, przypominające o zamordowanych tam Żydach. Może być to refleksja dotycząca kruchości życia człowieka, które jest uzależnione od stosunku
otoczenia do niego oraz warunków, jaskie mu stwarza.
Karmelitanki bose
Autorka opisując realia miejskie skupia się także na obrazach,
które bardzo często są pomijane w pośpiechu i natłoku spraw. Apeluje zatem w formie apostrofy skierowanej, być może, do zwykłego
przechodnia:
W drodze na rynek zatrzymaj się
przy utkanym z mgieł
kościele Świętego Józefa.

http://www.sztetl.org.pl/pl/article/wilno/13,miejscamartyrologii/17225,getto-w-wilnie/, dostępny w Internecie [dostęp: 12.05.2016].
19 W. Kopaliński, Słownik…, op. cit., s. 23.
18
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Podmiot liryczny wspomina nieistniejący już Kościół św. Józefa Oblubieńca i klasztor Karmelitanek Bosych w Wilnie. W ramach
niszczenia struktur kościoła katolickiego na Litwie po stłumionym
powstaniu styczniowym władze rosyjskie zarządziły w lutym 1865
kasatę klasztoru sióstr karmelitanek. Część zakonnic przeniosła się
do wileńskich benedyktynek, a część wyjechała do Krakowa, na
Wesołą. Opuszczone zabudowania zostały wyburzone w latach
1876-1878 a na ich miejscu urządzono plac targowy, nazwany z
czasem Bosaczki, na pamiątkę po karmelitankach bosych.
Rozważania o klasztorze są pretekstem do rozmyślań na temat życia codziennego karmelitanek. Wiadomym jest, iż zakon ma
oblicze kontemplacyjne, ukierunkowane na samotność. Istotnymi
elementami charyzmatu są: naśladowanie Chrystusa we wspólnocie siostrzanej, nieustanne rozważanie Słowa, wspólne celebrowanie Eucharystii i Liturgii Godzin, asceza i umartwienie, modlitwa w
samotności i milczeniu, duchowość Maryjna powołania karmelitańskiego20.
Podmiot liryczny przywołuje elementy życia codziennego
karmelitanek: pielęgnowanie kwiatów, modlitwę, lepienie z wosku
i wycinanie z papieru. Podkreśla tym samym niewinność i prostotę,
które to charakteryzowały zakonnice. Na zasadzie kontrastu
przedstawiona zostaje dychotomia człowieka. Otóż karmelitanki to
zapomniane (…) siostry/ o nieśmiertelnych duszach. Wynika z tego, że
mimo iż ich ciała zmarły, dusza pozostała i jest szczęśliwa.
Wiersz w sposób prosty mówi o trudnych sprawach. Przywołane kwiaty – fiołki, lilie, nasturcje symbolizują czystość i niewinność dotyczące zainteresowań oraz form spędzania czasu przez
kobiety. Tragizm sytuacji zostaje pokreślony poprzez ostatni wers
utworu: w wileński pył obrócone. Podmiot liryczny podkreśla kruchość ludzkiego życia bez względu na to, jak postępuje i jaką drogę
wybierze.
Warto także powiedzieć kilka słów o funkcji przyrody w
wierszu Judity Vaičiūnaitė. Poetka odwołuje się do niej, by zobrazować stany emocjonalne, ale także jest to pretekst do przedstahttp://www.karmel.pl/mniszki/lobzow/charyzmat.html# , dostępny w
Internecie [dostęp: 10.05.2016].
20
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wienia jej samej. Wybiera ze świata przyrody te elementy, o których wiadomo, że desygnują nostalgię lub melancholię, aby stworzyć wyraźną sumę dla osobistych podsumowań lirycznych, w których widać zawód i rozczarowanie zastaną rzeczywistością.
Zakończenie
Krajobrazy wspomnień, realia historyczne przetłumaczone na
język powszedni i codzienność ujęta w refleksję – oto główne elementy twórczości litewskiej poetki. Judita Vaičiūnaitė opisuje realia
miejskie, co staje się pretekstem do rozważań dotyczących życia
człowieka oraz historii wiążących się z konkretnymi miejscami. W
dorobku artystki odnajdujemy zarówno wiersze poświęcone Krakowowi, jak i upamiętniające obrazy z Litwy. Przeplatają się w nich
elementy optymistyczne z pesymistycznymi, dostrzegamy niekiedy nadzieję, innym razem zaś zupełne przygnębienie i rozczarowanie. Widać także żal, dotyczący upływającego czasu oraz zapominania o tragicznej niekiedy przeszłości.
Dla poetki realia miejskie kojarzą się nie tylko z opisem poszczególnych obrazów, ale przywołuje także ich historię. Ważną
funkcję pełni w jej twórczości człowiek, nierozerwalnie związany z
przynależnym mu miejscem, lecz przegrywający z nim walkę o
przetrwanie.
Abstrakt
Twórczość JudityVaičiūnaitė bogata jest w zmieniające się
wątki, rwący się rytm, nagłe wykrzykniki, pauzy oraz złożone metafory, co czyni z ją pełną ekspresji i wyrafinowania szczególnie
wówczas, gdy porusza problematykę realiów miejskich. Dla autorki to nie tylko charakterystyka poszczególnych dzielnic, czy tradycji wiążących się z konkretnymi metropoliami, ale pretekst do poruszenia myśli związanych z przemijaniem. Przebyte drogi, samotność, wypadki i sytuacje, które pokrzyżowały nasze życie to tętno
refleksyjnych rozmyślań poetki.
Słowa kluczowe: miasto, poezja, Judita Vaičiūnaitė
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Summary
Creativity ofJuditaVaičiūnaitė is rich in changing threads, rapid rhythm, the sudden interjections, pauses and complex metaphors, making it expressive and sophistication especially when
moving the issue of urban realities. For the author it is not only the
characteristics of individual districts or traditions associated with
specific metropolitan areas, but an excuse to shake thoughts associated with passing away. Past the road, loneliness, accidents and
emergency situations, which counteracted our life is a heartbeat
reflective thinking poet.
Keywords: city, poety, Judita Vaičiūnaitė
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Angelika Sadowa

Przemoc w rodzinie a wolność człowieka
Wstęp
Rodzina ze swej natury ma za zadnie integracje wszystkich jej
członków, danie wszystkim razem i każdemu z osobna poczucie
bezpieczeństwa, miłości, wzajemnego wsparcia. Dzięki tym działaniom jest ona jednością natomiast, domownicy doznają wsparcia
we wszystkich sprawach codziennych. Lecz żeby tak się mogło stać
rodzina musi funkcjonować w sposób prawidłowy, nie może być
miejscem, w którym dochodzi do różnego typu zaburzeń. Wśród
zagrożeń dla współczesnej rodziny należy wskazać przemoc, która
jest intencjonalnym działaniem lub zaniechanie jednej osoby wobec
drugiej. Wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste sprawca, powodując cierpienia i szkody.
1. Definicja przemocy w rodzinie
Pani Wawrzyniak, aby dogłębnie wyjaśnić jak można scharakteryzować zjawisko przemocy w rodzinie przywołuje jej ustawowe
znaczenie. „Definicja przemocy w rodzinie, zamieszczona w Ustawie o przeciw działaniu przemocy w Rodinie z dnia 29 lipca 2005r.
jest szeroka. Obejmuje ona zarówno jednorazowe, jak i powtarzające się umyślnie działania narażające członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność (w tym seksualną), powodujące
szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. (…) Ustawa, zatem chroni
każdego członka rodziny z osobna, bez względu na rodzaj jego słabości – płeć, wiek, fizyczność, chorobę, stan posiadania”1. W definicji tej zwrócono uwagę, że aby można było mówić o przemocy w
J. Wawrzyniak, Dom i rodzina jako środowisko przemocy. Przegląd wyników badań w wybranych krajach Europy, [w:] R. Szczepanik, J Wawrzyniak (red.), Różne
spojrzenia na przemoc, Łódź 2006, s. 33.
1
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rodzinie do aktów przemocowych nie musi dochodzić codziennie.
Ze swej natury zjawisko to powoduje cierpienie dla każdego jej
uczestnika zarówno dla ofiary, sprawcy jak i innych domowników.
Państwo Haliccy wskazują na definicję, przemocy wewnątrzrodzinnej, jaką stosuje Niebieska Linia. Dowiadujemy się z niej o
tym, że wszelkie działania sprawy muszą być intencjonalne, to znaczy, że jeżeli ktoś ucierpi przez czyny innego domownika, który nie
był świadomy swojego zachowania, lub jego konsekwencji, to nie
możemy mówić o przemocy. Jest tutaj także ukazany brak równowagi sił zachodzący między stronami przemocy, przy czym ofiara
jest słabsza, natomiast sprawca świadomie wykorzystuje swoją
przewagę. „Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia mówi o przemocy w rodzinie i rozumie ją,
jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw
członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym,
że: jest intencjonalna, a to oznacza, że jest zamierzonym działaniem
człowieka, które ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie
ofiary; siły są nierównomierne, tj. jedna ze stron ma przewagę nad
drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy; narusza prawa i
dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary”2.
Jak wskazują Panie Michalska i Jaszczuk-Kamińska dopiero
pod koniec dwudziestego wieku zaczęto wskazywać na przemoc w
rodzinie jako patologię. Co pociągnęło za sobą możliwość prawnej
ochrony jej ofiar. „Przez wieki przemoc wobec najbliższych była
zjawiskiem społecznie akceptowanym, a prawnie – usankcjonowanym. Zachowanie agresywne wobec członków rodziny było dopuszczalne i traktowane jak naturalny element życia rodzinnego”3.

2 M. Halicka, J. Halicki, Przemoc wobec ludzi starszych jako przedmiot badań, [w:]
M. Halicka, J. Halicki (red.), Przemoc wobec ludzi starych, Białystok 2010, s. 20.
3 K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska, Przemoc w rodzinie, [w:] D. JaszczukKuźmińska, K. Michalska (red.), Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, Warszawa 2010, s. 7.
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2.Rodzaje przemocy
Zjawisko przemocy nie jest jednolite i nie chodzi tu tylko o
miejsce jego występowania czy też czas. Ale przede wszystkim o
formy, jakich używa agresor. Jako pierwsza należy wymienić
przemoc fizyczną, która jest najszybciej rozpoznawalna. „Przemoc
fizyczna wiąże się przede wszystkim z obrażeniami pozostawionymi na ciele ofiary, a które nie są skutkiem wypadku. Akcentuje
się tutaj głównie widoczne uszkodzenia ciała, które mogą być wykorzystywane jak dowód w postępowaniu sądowym. Jednak nie
każde uderzenie pozostawia ślad, stąd nie jest to jedyny wskaźnik
doświadczenia przemocy. O ile ślady – jak mówi powyższa definicja –niebędące skutkiem wypadku zawsze świadczą o przemocy, o
tyle nie zawsze brak śladów pozwala wykluczyć jej stosowanie”4 W
tej definicji należy wskazać na świadome użycie siły fizycznej wobec drugiej osoby. Pracownicy mający styczność z osobami dotkniętymi tą formą przemocy muszą zwracać szczególną uwagę nie
zawsze widoczne oznaki.
Podobna sytuacja ma miejsce przypadku przemocy psychicznej, która niejednokrotnie towarzyszy fizycznej natomiast oznaki jej
występowania czasami są dostrzegane po długim okresie czasu.
„Psychiczne krzywdzenie nie pozostawia śladów na ciele, ale wywołuje negatywne przeżycia, które z kolei – doznawane zbyt często
– mogą prowadzić do zaburzeń wizerunku własnej osoby. Niejednokrotnie krzywdzeniu, gdzie bicie i różnego rodzaju karcenie cielesne jest wzmacnianie wyzwiskami i krzykiem”5. Należy zauważyć, iż takie zachowanie jest niejednokrotnie bardziej okrutne dla
ofiary. Potęguje ono poczucie bezradności i niemocy.
Jeżeli chodzi o kolejną formę przemocy, to nie jest ona zawsze
dostrzegana. „Przemoc ekonomiczna jest często lekceważona przez
osoby zajmujące się zjawiskiem przemocy w rodzinie, jednak jest
ona najprostszą formą stworzenia całkowitej zależności od partnera. Oprócz widocznych skutków w postaci niezaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych czy biedy, ta forma przemocy po-

4
5

J. Maćkowicz, Przemoc w wychowaniu rodzinnym, Kraków 2009, s. 27.
Tamże, s. 54.
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ciąga za sobą także obniżenie poczucia wartości, godności”6 Działania stosowane przez oprawcę niejednokrotnie polegają na konfiskowaniu zarobionych przez innych domowników środków pieniężnych i wydawanie ich według własnego uznania, skupiając się
jedynie na własnych potrzebach.
Panie Jaszczuk-Kamińska i Michalska wskazują, iż: „Przemoc
seksualna to przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka w celu
zaspokojenia własnego popędu seksualnego. W zakres tych zachowań wchodzi nie tylko gwałt (do dziś w niektórych środowiskach pokutuje przekonanie, że nie ma czegoś takiego jak gwałt w
małżeństwie – skoro mąż ma «ochotę na seks», to żona powinna
spełnić obowiązek małżeński), ale każde nieakceptowane przez
drugą stronę praktyki i zachowania. Przemoc seksualna może za
sobą pociągać skutki zarówno w postaci obrażeń fizycznych jak i
emocjonalnych”7. Sprawca skupia się tutaj na zaspokojeniu swoich
potrzeb nie patrząc się na to czy akceptują je ofiara, czy też nie.
Przedostatnia formą, jaką stosuje sprawca przemocy jest „zaniedbanie, które jest stanem wynikającym z braku dbałości czy też
opieki. Może być, więc pochodną niewypełnienia swoich obowiązków (z powodu lenistwa lub braku czasu). Chodzi, więc o krzywdzenie przez brak aktywności i czynności pożądanych, czyli przez
zaniechanie działań należnych w świetle konwencji i standardów
społecznych (Jarosz 2005). W obszarze prawnym zaniedbanie określa się również mianem zaniechania. Na zaniedbanie, jako niekorzystną formę funkcjonowania społecznego, mogącą prowadzić do
grzechu”8. Osoba zaniedbana, głównie dziecko cierpi z powodu
niezaspokojenia podstawowych potrzeb, lecz też ze względu na ark
zainteresowania ze strony najbliższych. Dziecko pozostawione samo sobie próbuje odnaleźć się w otaczającym je świcie szukając
grup, które je zaakceptują. Zdarza się, że nowe środowiska wybrane przez dziecko działają niezgodnie z prawem lub na jego granicy.
„Zaniedbanie – czyli szkodzenie dziecku, przez zaniechanie działań, niezaspokojenie jego podstawowych potrzeb w zakresie odżyD. Jaszczak-Kuźmińska, K. Michalska, dz. cyt., s. 11.
Tamże, s. 11.
8 Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, dz. cyt., s. 21-22.
6
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wiania, właściwej pielęgnacji, opieki, ubioru, przestrzegania zaleceń lekarskich, jak również potrzeb psychicznych”9.
Przeciwstawna forma przemocy jest nadopiekuńczość. Dość
trudno ją zauważyć, gdyż dziecko nią dotknięte zawsze jest zadbane. Natomiast przy głębszej obserwacji dostrzega się krzywdę, jaką
zadaje rodzic nie pozwalając na prawidłowy rozwój dziecka.
„Nadopiekuńczość może być równie toksyczna. Uznaje się, że
szczególnie matki wychodzą z założenia, że dzieci nie dadzą sobie
rady samodzielnie (nawet jak są prawie dorosłe), a okrutny świat
za drzwiami tylko czyha na ich pociechy. Nadmierna opieka ze
strony rodziców lub rodzica sprawia, że «wychuchany» małolat
staje się obiektem drwin i licznych przezwisk. Również zaradność i
odnajdywanie się takiego dziecka w trudnych sytuacjach jest zwężone do minimum. Postawa nadopiekuńczych matek nie pozwala
dzieciom na zachowania adekwatne do wieku dziecka”10.
3.Koncepcje powstania przemocy domowej
Danuta Rode stwierdza, że przemoc występuje wówczas, gdy
człowiek znajdzie się w sytuacji trudnej. W związku z tym przywołała ona dwie koncepcje wyjaśniająca zjawisko przemocy w rodzinie. Pierwszą koncepcją jest teoria „człowiek w sytuacji” Tadeusza
Tomaszewskiego. Ta teoria mówi o tym, iż zachowania negatywne,
w tym przemoc stosowana wobec domowników jest spowodowana
negatywnymi wpływami ze środowiska. Im okres trwania negatywnych bodźców jest dłuższy, tym zachowanie człowieka staje się
coraz bardziej dewiacyjne. Co może doprowadzić nawet do powstania zachowań patologicznych. Warto tu jednak pokreślić, że
nie każdy bodziec, który będzie się do tego przyczyniał, musi być
na tyle silny, aby miał wpływ na jednostkę. Tylko wtedy, gdy
bodźce te będą negatywne sytuacja taka będzie sytuacją znaczącą, o
negatywnym obciążeniu dla człowieka. Drugą opisaną przez Danutę Rodę jest koncepcja transakcyjna stresu Richarda S. Lazarusa i
Susan Folkman. Jest ona przeciwieństwem powyższej, natomiast
J. Maćkowicz, Przemoc w wychowaniu rodzinnym, Kraków 2009, s. 13.
B. Branson, P. Silva, Powstrzymać przemoc domową, podręcznik dla doradców,
duszpasterzy i terapeutów rodzinnych, przeł. J. Kaniewska, Ustroń 200., s. 120.
9
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autorzy uwarunkowań negatywnych zachowań szukają we wnętrzu człowieka. W tej koncepcji to człowiek sam wpływa na środowisko, natomiast jego odpowiedź na bodźce, a także tworzenie się
zachowań odbiegających od powszechnie przyjętych norm zależy
tylko od jednostki i jej oceny danej sytuacji. Ta koncepcja w porównaniu do pierwszej nadaje człowiekowi większą odpowiedzialność
za swoje zachowanie, a zarazem nie zwalnia go z odpowiedzialności za swoje czyny11.
4.Profil osobowy sprawcy i ofiary
Panie Brenda Branson i Paula Silva zwracają uwagę, iż nie
zawsze można dostrzec od razu osobę, która stosuje przemoc
względem innych domowników. Zdarza się, iż oprawcami są
osobnie podejrzewane o takie zachowanie. „Wielu sprawców to
uroczy, dobrze ubrani, kulturalni ludzie, którzy inaczej zachowują
się w towarzystwie, a inaczej w domu. Nie można charakteryzować
sprawcy, jako osoby uzależnionej, od narkotyków czy alkoholu,
gdyż większość z nich nie jest ani jednym ani drugim”12.
Panie Branson i Silva stworzyły grupy mężczyzn stosujących
przemoc według ich charakterystycznych zachowań. Wymieniły one
osiem mężczyzn stosujących przemoc domową. Zostali oni podzieleni
ze względu na specyficzne formy zachowania, jakie są
charakterystyczne dla każdej z grup. Różnią się one między sobą, lecz
jej wspólnym czynnikiem jest to, że przysparzają oni cierpienie
najbliższym. Zmienia się natomiast profil osobowy sprawcy, niekiedy
nikt nie poznałby, iż ta osoba może być oprawcom, ponieważ stwarza
ona pozory osoby miłej i kochającej swoich najbliższych. Wśród tych
mężczyzn można wymienić następujące grupy:
„1. Mężczyźni nie potrafiący kontrolować swoich impulsów,
którzy łatwo zmieniają się wg wzorca Dr Jekly/Mr. Hyde.
2. Mężczyźni, którzy wymagają ścisłego stosowania się do
zasad i bez emocji wymierzają kary tym, którzy je łamią.

Zob. D. Rode, Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie, charakterystyka sprawców, s. 165-166.
12 B. Branson, P. Silva, dz. cyt , s. 55.
11
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3. Mężczyźni buntowniczy, wrodzy, zależni, o niskim
poczuciu wartości.
4. Mężczyźni agresywni i aspołeczni.
5. Mężczyźni, którzy wykazują, wielkie i niewytłumaczalne
zmiany nastroju.
6. Mężczyźni na pozór sympatyczni, ale nie potrafiący znieść
odrzucenia; stają się agresywni, kiedy czują, że ich żona czy
dziewczyna ich opuszcza czy upokarza.
7. Mężczyźni nadmiernie zależni, niespokojni czy depresyjni.
8. Mężczyźni, którzy prezentują jedynie pomniejszone oznaki wymienionych siedmiu charakterystyk i nie wykazują psychopatologii13.
Państwo Małgorzata i Jerzy Halicc scharakteryzowali grupy
ofiar przemocy domowej. Dokonali tego na podstawie wyników badań, jakie przeprowadzili w sześciu środowiskach województwa pomorskiego. Wyróżnili oni dwa podstawowe typy oraz pięć podtypów
ofiar przemocy. Pierwsza dużą grupę, o której należy tutaj wspomnieć to ofiary zrezygnowane i bezradne. Wyróżniamy tu osoby, które przyjmują bierna postawę wobec aktów agresji. Nie podejmowali
oni nigdy działań, aby te zjawisko ustało, traktowali je, jako swój los.
Inni, co prawda podleli działania, aby zmienić zaistniały stan rzeczy,
lecz przy napotkaniu na bierność służb (najczęściej policji) poddawały
się. Cechuje ich także niewiara w to, że mogą zmienić sytuacje, w które się znalazły. W tej grupie ofiar znajdują się trzy podtypy a pierwsza
z nich to nieszczęśliwe żony. Są to kobiety doświadczające przemocy
ze strony męża alkoholika. Kobiety uznają siebie, jako osoby nieprowokujące agresje, usprawiedliwiają one działania swoich mężów
wymyślając kolejne wymówki. Oprócz tego nie robią nic, ani też nie
mówią nikomu wstydząc się zaistniałej sytuacji. Czują one lęk przed
mężem oraz obawiają się, że gdy poskarżą się komuś to wówczas ich
sytuacja stanie się gorsza. Natomiast wizerunek agresora w społeczeństwie jest nie naganny. Następną wyróżnianą tutaj pod-grupą są
cierpiące matki. Są to kobiety źle traktowane przez synów, powodem
agresji był alkohol, lub problemy sprawcy. Ofiary nie ujawniały tych
zachowań gdyż na swoich się nie donosi. Inaczej sytuacja wyglądała,
13

Tamże, s. 55.
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gdy sprawcą była synowa, wówczas ofiary przemocy domowej zgłaszają zajście. Jako ostatnią grupę w tej typologii należy wyróżnić zrezygnowane kobiety, są tu głównie osoby, które zaniechały dalszych
działań wskutek postępowania służb. Instytucje te zamiast pomagać
ofierze swoim zachowaniem doprowadziły do dodatkowego poczucia krzywdy. Dzieje się tak, gdyż osoby te niedowierzają temu, co
mówi ofiara, natomiast jej słowa są traktowane, jako żart lub powód
do drwin. Drugim typem reakcji ofiar na przemoc są osoby, które mają aktywna postawę (reagują na nią) wobec przemocy. Osoby te cechują się silną osobowością. Podejmują ciągłe starania mające na cele
zakończenie sytuacji przemocowej w domu. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy sytuacja ta trwa długimi latami, a swoim postępowaniem daje
informacje, że nie da się zastraszyć. Występują tutaj dwie podgrupy
pierwsza z nich obejmuje walczące żony. Kobieta taka potrafi radzić
sobie z problemami codziennymi i ma silną osobowość. Natomiast
przemoc stosowana wobec nich ma związek z nadużywaniem alkoholu przez męża. Ofiary decydują się na pozostawienie sprawcy poprzez separacje albo rozwód. Część osób z tej grupy pozostała przy
mężu, lecz wówczas, gdy zweryfikowali oni częściowo swoje postępowanie pod wpływem zachowania żony. Ostatnią grupą są dręczeni
ojcowie sprawcami przemocy są tutaj synowie jest ona związana z
nadużywaniem alkoholu przez niego albo poczucia krzywdy w
sprawach majątkowych. Ofiary w tej grupie nie usprawiedliwiają
sprawcy przemocy domowej, lecz robią wszystko, aby zachowanie
oprawcy został zaniechane. W związku z tym informują oni o zaistniałej sytuacji różne instytucje i nawet wówczas, gdy takie działanie
nie przynosi poprawy są oni wytrwali w swoim działaniu14.
5.Cykle
Ważnym czynnikiem warunkującym przemoc w rodzinie jest jej
cykliczność. A więc trzy kolejno następujące po sobie fazy, które
powtarzają się w koło. „Faza narastania napięcia” Jak sama nazwa
mówi, w tym czasie napięcie między sprawcom ofiara wzrasta. Z
początku nie ma miejsca przemoc fizyczna, lecz psychiczna. Kolejnie
Zob. M. Halicka, J. Halicki, Zakończenie - Typologia ofiar przemocy, w M. Halicka, J. Halicki „(red.), dz. cyt., s. 301-303.
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zaczynają się akty przemocy fizycznej, które są sporadyczne. Po ich
ustaniu zazwyczaj dochodzi do przeprosin ze strony sprawcy
względem ofiary. Lecz czas zgody z upływem czasu trwa coraz
krócej, tak samo jak okres bez kłótni lub pobicia. W miarę upływu
czasu sprawca stosuje coraz to bardziej błahe powody, które jego
zdaniem były przyczyna ataku. Ofiara tutaj stara się jeszcze
zapanować nad zachowaniem swojego partnera, poprze zgadzanie
się z nim oraz schodzenie mu z drogi, gdy ten jest zły lub
podenerwowany. Przy występowaniu coraz częstszych aktach agresji,
pewnym momencie niepostrzeżenie przemoc domowa wchodzi w
druga fazę, czyli wybuchu. W „fazie wybuch” przemoc trwa przez
większy czas, nierzadko dochodzi do niej codziennie. Ofiara żyje w
ciągłej niepewności, kiedy nastąpi kolejny atak ze strony oprawcy.
Osoby nie mogą znieść takiego stanu rzeczy bardzo często same
prowokuje przemoc, aby mieć to za sobą. To właśnie wtedy
pokrzywdzeni nie radząc sobie z napięciem zaczynają szukać pomocy
zarówno w instytucjach jak i organizacjach niosących pomoc ofiarą
przemocy. Dzieje się tak, gdyż pokrzywdzony ma wrażenie, iż nie
zniesie już takiego traktowania. Wówczas sprawcy, aby nie
doświadczyć zasłużonej kary są gotowi do podstępu i złudnego
zaprzestania stosowania przemocy. Ma to miejsce w fazie miesiąca
miodowego. Okres ten ma na celu pokazanie jak dobrze może być, że
pomimo trudnych chwil zawsze może być lepiej i nie należy od razu
się rozstawać. Sprawcy tłumaczą swoje zachowanie stresem,
przepracowaniem osoba znęcająca się błaga o wybaczenie,
zrozumienie, drugą szanse. Dzięki tej fazie ofiara przemocy domowej
ma nadzieje, że złe zachowanie sprawcy nigdy więcej się nie
powtórzy i w związku z tym decyduje się na pozostanie w tej relacji.
Tworzy się między nimi więź emocjonalna. W której to sprawca
uzależnia od siebie ofiarę. Bazując na jej dobrej woli i nie składaniu
zeznań przeciwko niemu ma poczucie wyższości i bezkarności,
natomiast niezdecydowanie ofiary traktuje, jako przyzwolenie na
zaistniały stan rzeczy. Ta pewność powoduje powrót do sytuacji
przemocowej w związku oraz jeszcze gorszego traktowania ofiary15.
Zob. Mł. Asp. M. Szlauer, Zjawisko przemocy domowej wobec kobiet, Katowice
2010, s. 38-39.
15
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6.Konsekwencje
Przemoc w rodzinie to nie tylko przyczyny i jej cykliczność, ale
również konsekwencje, jakie pozostają w psychice wszystkich
domowników bez względu na to, jaką role pełnili. „Cechą łączącą
wszystkich uczestników, przemocowej interakcji w rodzinie jest
obcość wobec siebie. Paradoksalnie poprzez to, że dotyczy ona
właśnie osób tworzących wspólnotę, które są sobie dobrze znane,
staje się ona szczególnie traumatyczna. To właśnie niemożność
oczekiwania wsparci ze strony bliskich, troski, opieki i doświadczenia
różnego rodzaju przemocy czyni z członków wspólnoty osoby sobie
obce”16. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mają w dalszym życiu
problemu w zaufaniu osobom w ich otoczeniu. Nie chodzi tu tylko o
te osoby, które były w tym domu, lecz również te, które napotkają w
dalszym życiu. Problemy te są zwłaszcza widoczne w niemożności
założenia rodziny.
Inna dolegliwością jaka można zauważyć u ofiar przemocy w
rodzinie jest „zespół stresu pourazowego PTSD (post traumatic
stress disorder) to zaburzenia lękowe, które występują u ofiar napadów, gwałtów i innych traumatycznych wydarzeń, np. wojen,
klęsk żywiołowych, wypadków drogowych. Dotyczą sytuacji, w
których człowiek jest narażony na utratę zdrowia i życia. Im dłużej
doświadcza urazu, im częściej się on powtarza, pojawia, tym zaburzenia są głębsze. Z dużo cięższymi objawami spotykać się będziemy u ludzi, którzy doświadczyli urazu od drugiego człowieka,
a nie np. w wyniku klęski żywiołowej”17 Zespół ten uniemożliwia
ofierze prowadzenie normalnego życia, powoduje ze ofiara cały
czas zastanawia się czy sytuacja przemocowe nie powróci. Jej życie
zamienia się w ciągły strach i obawę o własne życie.
Innym objawem, jakim kończy się sytuacja przemocy dla ofiary
jest syndrom wyuczonej bezradności, wówczas, gdy nie jest ona
wstanie podjąć żadnych kroków mających na celu zmienienie jej sytuacji. W swoim postępowaniu kieruje się przekonaniem, iż bez
M. Oliwa-Ciesielska, Widok cudzego cierpienia. O przemocy w rodzinie i pomocy
poza nią, w: A. Kotlarska-Michalska (red.), Dysfunkcje rodziny, Poznań 2011, s. 104.
17 K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska, dz. cyt., s.31.
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względu na to, co zrobi to i tak nie będzie lepiej, natomiast wszystkie
jej działania są z góry spisane na niepowodzenie. „Syndrom wyuczonej bezradności – ofiara staje się bezbronna i bezradna, poddaje
się, traci wolę nie tylko „walki” o uratowanie siebie, ale i wolę życia.
Ofiara nabiera przekonania, że cokolwiek zrobi, to i tak nie zmieni to
jej sytuacji. Ma poczucie, że jest krzywdzona, źle traktowana, że
sprawca nie powinien tak postępować, że znęcanie się nad członkiem rodziny jest przestępstwem, jednak nie jest w stanie zmotywować się do działania”18.
„W toksycznych związkach miłosnych również można dostrzec
elementy syndromu sztokholmskiego, zwłaszcza w związkach opartych na przemocy fizycznej i psychicznej. Osoba stosująca przemoc
zapewnia swego/swoją partnera/partnerkę, że tylko współpraca
sprawi, że łączące ich uczucie będzie bezpieczne i trwałe. Te opowieści mają spowodować, że partner/ka nigdy ich nie opuści i nie znajdzie innego towarzysza. Sprawca opowiada, więc o przeszłych partnerach i co ich spotkało, gdy go opuścili. Podkreśla, że zawsze spotykała ich zemsta z jego strony, nikt przed nim się nie schowa i nie
ucieknie. Zdarza się, że co jakiś czas przejawia pozytywne zachowania, np. kupi bukiet kwiatów, zaprosi na kolację lub do kina, pozwoli
kupić nową sukienkę. Pokazuje tym samym, że nie jest złym człowiekiem. Przedstawia swoją słabą stronę, opowiada o trudnym dzieciństwie, o problemach z rówieśnikami, o poczuciu niezrozumienia i odrzucenia. Wyzwala tym samym w swoim partnerze współczucie i
chęć usprawiedliwienia jego złego zachowania”19. W tym syndromie
sprawca i ofiara są ze sobą wzajemnie powiązane. W związku z tym
ofiara pomaga swojemu prześladowcy, ponieważ ma poczucie, że to
od niego zależy los oprawcy. W skutek tak pojmowanej rzeczywistości osoba pokrzywdzona odtrąca od siebie wszystkich chcących jej
pomóc, gdyż traktuje je, jako swoich wrogów.

K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska, dz. cyt., s.31.
A. Błoch-Gnych, Syndrom Sztokcholmski w relacjach międzyludzkich, w: Niebieska Linia 4/2010
18

19
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7.Aspekt prawny
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia każdemu
człowiekowi i obywatelowi „Przyrodzona i niezbywalna godność
człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.
Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”20. W przypadku łamania tego prawa
ustawodawca uchwalił prawne środki mające na celu zwapnienie
bezpieczeństwa ofierze i ukaranie sprawcy.„Art. 31. 1. Wolność
człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych.
Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie
nakazuje”21.
Osoba agresora zostaje dotknięta sankcjami karnymi
mającymi na celu zadośćuczynienie doznanej krzywdy, jak i
odizolowanie jej od osoby pokrzywdzonej. „Art. 207. § 1. Kto znęca
się psychicznie lub fizycznie nad osobą najbliższą lub nad inną
osobą pozostająca w stałym lub przemijającym stosunku zależności
od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu
na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem
szczególnego okrucieństwa, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest
targnięcie się po-krzywdzonego na własne życie, sprawca podlega
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”22.
Działania podejmowane przez ustawodawcę względem osoby
podejrzanej oraz skazanej o stosowanie przemocy względem
domowników, ma na celu nie tylko wymierzenie sprawiedliwości,
lecz również ochronę dla ofiary. Ochrona ta jest szczególnie
zauważana w przypadkach, gdy chodzi o sprawy związane z

20 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr
78, poz. 483 z późn. zm.), art. 30.
21 Tamże, art. 31.
22 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z
późn. zm.), art. 207.
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dziećmi. Wobec osoby, która jest ofiarą przemocy domowej są
zastosowane poniższe formy pomocy, w myśl ustawy. „Art. 3 § 1.
Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej
pomocy, w szczególności w formie:
1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego,
socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
2) interwencji kryzysowej i wsparcia;
3)
ochrony
przed
dalszym
krzywdzeniem,
przez
uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze
wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz
zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
4) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie
bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie;
5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju
uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz
wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
6) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która
nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą
przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania”23.
8.Statystyki policyjne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących ze strony internetowej: www.statystyka.policja.pl.

Według danych, jakie posiada komenda główna policji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z roku na ok. można zauważyć coraz więcej osób podejrzanych o stosowanie przemocy względem

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.
U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), art. 3 § 1.
23
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swoich najbliższych. Jedynie liczba nieletnich osób podejrzanych o
to zjawisko utrzymuje się na stosunkowo nikim i niezmiennym
poziomie. Największą grupą stanowią mężczyźni i z roku na rok
gwałtownie wzrasta.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących ze strony internetowej: www.statystyka.policja.pl.

Jak wskazują statystyki liczba osób ówcześnie spożywających
alkohol przed wystąpieniem przemocy domowej jest taka sama jak
w przypadku podejrzanych sprawców. Największa grupa to mężczyźni. Można jednocześnie dostrzec, że ponad połowa osób będących sprawcami jest pod wpływem alkoholu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących ze strony internetowej: www.statystyka.policja.pl.

Jeżeli chodzi o ofiary przemocy domowej główną grupa, jaką
można tutaj wyszczególnić to kobiety natomiast najmniej mężczyzn. Należy jednocześnie zauważyć, że do od 2012 do 2014 roku
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ich ilość wzrasta natomiast w 2015 roku spadła. Zwiększa się także
ilość wypełnionych przez policje formularzy „Niebieskiej Karty”,
choć nie wszystkie zajścia związane z przemocą domową zostały
objęte ta procedurą.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących ze strony internetowej: www.statystyka.policja.pl

Pomimo coraz większej liczby dzieci będących ofiarą przemocy domowej na przestrzeni lat. Można zauważy, iż w ostatnich
czterech latach liczba dzieci zmniejszyła się prawie dwukrotnie z
527 w 2012 roku do 275 w 2015 roku. Dzieci te są odbierane rodzica
ze względu na troskę o ich bezpieczeństwo.
Reasumując zjawisko przemocy w rodzinie na przestrzeni
ostatnich czterech lat miało tendencje wzrostowa, chociaż w ostatnim
roku liczba tych czynów spała. Jeżeli chodzi o sprawców to są to
głównie mężczyźni po wcześniejszym spożyciu alkoholu, natomiast
najmniej wśród nich jest osób nieletnich. W przypadku ofiar dominują
natomiast kobiety oraz dzieci, które to ze względu na sytuacje przemocowe w domu niejednokrotnie zostały zabrane z domu. Należy
zauważyć, iż pomimo bardzo dużej liczbie aktów przemocy względem najbliższych nie przy wszystkich interwencjach policji były wypełniane procedury związane z „Niebieską kartą”.
Podsumowanie
Problem przemocy w rodzinie istnieje od zarania dziejów. Nie
zawsze natomiast zjawisko te było uważane za społecznie negatywne. Trzeba pamiętać, iż pomimo różnych przyczyn powstania
agresji należy jej zapobiegać. W swoich działaniach należy zwrócić
645

szczególną uwagę na dobro dzieci. Bo to właśnie one nawet wówczas, gdy nie są bezpośrednimi ofiarami przemocy, to zostają nimi
w sposób pośredni. Dzieci te bez pomocy i nauki właściwych postaw będą w późniejszym życiu powielać te zachowania. Dlatego w
imię dobra dziecka niejednokrotnie lepiej umieścić dzieci w jakimś
bezpiecznym miejscu niż pozostawić je w domu. Bo wtedy będą
przestrzegane jego praw, w tym prawo do wolności.
Summary
Domestic violence and human freedom
The problem of domestic violence existed since the dawn of
time. Not always but this phenomenon was considered socially
negative. You have to remember that, despite the different causes
of violence must be prevented. In doing so, pay particular attention
to the welfare of children. Because that's what they are even if they
are not direct victims of violence, they are to them indirectly. These
children without the help of science and proper attitudes will be
later in life to duplicate the behavior. Therefore, for the sake of the
child's often better to put the children in a safe place than to leave
them at home. Because then you will be respected his rights, including the right to freedom.
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Daniel Mider, Aleksandra Gańska

Interpretacje przemocy politycznej w podręcznikach historii.
Analiza fragmentów opisujących zabójstwo polityczne
Prezydenta Gabriela Narutowicza i zamach majowy
Wstęp
Podręczniki historii stanowią potężne narzędzie socjalizacji
politycznej i społecznej młodego pokolenia. Wskutek powtarzanej
ekspozycji na ich treści jednostka wytwarza ekran enkulturacyjny –
kształtuje sposób postrzegania świata i wartości. Myśl tę trafnie
wyłożył amerykański antropolog Melville Jean Herskovits podnosząc do rangi doktryny twierdzenie, iż „przekonania oparte są na
doświadczeniu, a doświadczenie interpretowane jest przez każdą
jednostkę w kategoriach jej akulturacji”1. Podręczniki historii mają
swój udział w formowaniu wzorców zachowań jednostkowych i
zbiorowych na kluczowych polach funkcjonowania ludzkiego: politycznym, społecznym, a nawet ekonomicznym2. Zjawisko to
można rozpatrywać w kategoriach przemocy symbolicznej: amerykański politolog Valdimer Orlando Key Jr utrzymuje, iż systemy
edukacyjne skutecznie i wieloaspektowo indoktrynują kolejne pokolenia w zakresie podstawowych mniemań, wartości i postaw
wobec istniejącego porządku politycznego3.
Szczególnie istotny wydaje się sposób kształtowania się u
młodego pokolenia wzorców postaw wobec zjawisk gwałtownych,
takich jak przemoc polityczna. Postawmy roboczą hipotezę, iż
przekaz musi być ambiwalentny, a miejscami antynomiczny i wykluczający się. Twórca podręcznika znajduje się pomiędzy Scyllą
wymogu krzewienia podniosłych patriotycznych uczuć, a CharybM. Herskovits, Man and His Works. The Science of Cultural Anthropology, Alfred A. Knopf, Nowy Jork 1956, s. 63.
2 S. J. Woolf, Nationalism in Europe 1815 to the Present: A Reader, Routledge,
Londyn 1996, s. 27.
3 V.O. Key Jr., Public Opinion and American Democracy, Alfred A. Knopf, Nowy
Jork 1961, s. 316.
1
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dą konieczności potępiania działań gwałtownych stanowiących
potencjalne zagrożenie dla aktualnie legitymizowanej władzy. Podjęto zatem próbę zbadania owej ekwilibrystki moralnej uprawianej
przez autorów przejawiającej się w sposobach narracji dotyczących
zjawiska przemocy. W szczególności przedmiotem zainteresowania
są aspekty formalne w postaci miejsca w strukturze tekstu oraz objętości treści opisujących przemoc, aspekty merytoryczne, których
miarą jest stopień faktograficznego uszczegółowienia tekstu, aspekty językowe ogniskujące się na badaniu użytych środków stylistycznych, wokabularza, składni, a także aspekty pozwalające ocenić – afirmacja i krytyka, usprawiedliwienia lub ich brak. Wykorzystano narzędzie analizy powszechnie stosowane w naukach społecznych, uznawane jednocześnie za swoistą technikę badawczą –
analizę zawartości polegającą na analizie materiału językowego w
sposób zobiektywizowany i systematyczny, ilościowy i jakościowy
dla ustalenia i opisu cech językowych tekstów, które stanowią
świadectwo dążeń, postaw, ocen sytuacji, a także milcząco przyjmowanych założeń dotyczących otaczającego świata. Zastosowanie
tej techniki umożliwiło odsłonięcie w badanych tekstach zarówno
struktur poznawczych, jak i form ekspresyjnych, emocjonalnych i
wartościujących. Przedmiotem rozważań uczyniono dwa ważkie
wydarzenia okresu dwudziestolecie międzywojennego: zabójstwo
przez Eligiusza Niewiadomskiego pierwszego prezydenta II RP
Gabriela Narutowicza w 1922 roku oraz zamach majowy dokonany
przez Józefa Piłsudskiego w 1926 roku. Przedmiotem analiz uczyniono podręczniki historii dla szkół średnich publikowane od zakończenia II wojny światowej, aż do czasów współczesnych (2013).
Poddano analizie 33 podręczniki, z czego sześć opublikowano w
okresie Polski Ludowej i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz 27
wydanych w III Rzeczypospolitej.
1. Szkic teoretyczny analizy zawartości jako metody badań
interpretacji przemocy politycznej w podręcznikach historii
Badanie interpretacji przemocy we fragmentach podręczników do historii przeprowadzono metodą analizy treści, która jest
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subtypem analizy zawartości (content analysis)4. Analiza zawartości
należy do technik analitycznych stosowanych w badaniach niereaktywnych (non-reactive research) nazywanych również badaniami
niejawnymi (unobtrusive research)5. W ramach tej metody stosuje się
oprócz analizy zawartości: analizę danych wtórnych (desk research),
w tym analizę danych statystycznych, badania historycznoporównawcze (historical-comparative research, inaczej: analizę historyczno-porównawczą) oraz obserwację nieuczestniczącą ukrytą.
Analiza zawartości to technika badawcza służąca systematycznej, obiektywnej i ilościowej analizie treści komunikacyjnych6.
Jest to badanie artefaktów społecznych, takich jak książki, prawo,
Pojęcie content analysis bywa tłumaczone na język polski dwojako: „analiza
zawartości” oraz „analiza treści”. W niniejszym tekście analiza zawartości (właściwa content analysis) rozumiana jest szeroko: jako badanie wszelkich przekazów
symbolicznych (artefaktów kultury: tekstu, rysunku, obrazu, rzeźby, fotografii,
filmu, nagrania audio, kulturowytworu w cyberprzestrzeni, etc.), według pewnych przyjętych w naukach społecznych standardów dotyczących między innymi procedury kodowania, a następnie interpretacji zakodowanego przekazu. Z
kolei analiza treści dotyczy wyłącznie tekstu i zawiera się w analizie zawartości.
Niektórzy badacze odmiennie rozumieją te dwa pojęcia: analiza zawartości
przekazów jest dla nich ilościowa, fragmentaryczna, systematyczna, generalizująca, odkrywa jawne znaczenia, obiektywizuje, zaś analiza treści – jakościowa,
holistyczna, selektywna, ilustracyjna, odkrywa ukryte znaczenia, odnosząca się
do czytelnika. Por.: M. Szpunar, Analiza zawartości a analiza treści jako metody badawcze,
http://www.magdalenaszpunar.com/_dydaktyka/Analiza%20treści_metody_b
adań_1.pdf, 3.09.2012.
5 Pojęcie badań niejawnych wprowadził do słownika nauk społecznych w latach sześćdziesiątych XX wieku profesor Uniwersytetu Stanforda Eugene J.
Webb wraz ze zespołem, a następnie w latach osiemdziesiątych wskazał tę metodę jako tożsamą z badaniami niereaktywnymi: E.J. Webb, D.T. Campbell, R.D.
Schwartz, L. Sechrest, Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in the Social
Sciences, Rand McNally, Chicago 1966; E.J. Webb, D.T. Campbell, R.D. Schwartz,
L. Sechrest, J.B. Grove, Nonreactive Measures in the Social Sciences, Houghton
Mifflin, Dallas 1981.
6 B. Berelson, Content Analysis in Communication Research, Free Press, Glencoe
1952, s. 18. Do definicji Bernarda Berelsona nawiązuje i rozwija ją jeden z
późniejszych klasyków tej metody Klaus Krippendorff: K. Krippendorff, Models
of Messages: Three Prototypes, [w:] G. Gerbner, O.R. Holsti, K. Krippendorff, G.J.
Paisley, Ph.J. Stone (red. nauk.), The Analysis of Communication Content, Wiley,
Nowy Jork 1969.
4
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przekazy medialne7. Polega na analizie materiału językowego i innego materiału symbolicznego w sposób zobiektywizowany i systematyczny, ustalając i opisując cechy tych przekazów, umożliwiając wyciąganie wniosków dotyczących indywidualnych oraz społecznych zjawisk pozajęzykowych, to jest zjawisk, dla których język
i inne systemy symboliczne są narzędziem opisu rzeczywistości.
Metoda opiera się na supozycji, że w tym, co ludzie mówią, piszą i
przekazują w formie symbolicznej dają świadectwo swoim dążeniom, postawom, ocenom sytuacji, wiedzy oraz milcząco przyjmowanym założeniom dotyczącym otaczającego świata. Zarówno
forma, jak i treść przekazu ma charakter nieprzypadkowy, zaś w
języku zawarte są zarówno struktury poznawcze jak i formy ekspresyjne, emocjonalne i wartościujące nie zawsze i nie w pełni
uświadamiane przez ich autora.
Analiza zawartości ma bogatą tradycję i jest obecnie bardzo
szeroko stosowana, zaadaptowano ją do szerokiej gamy dyscyplin
takich jak nauka o komunikowaniu, psychologia, socjologia, marketing i nauki polityczne8. Niektórzy badacze sięgają aż do wieków
średnich tam poszukując zalążków tej metody badań. Przywołują
wówczas średniowieczne wysiłki interpretacyjne tekstów religijnych, zaś szczególnie egzegezę przekazu kanonu rzymskokatolickiego oraz analizy Biblii hebrajskiej (Tory pisanej, Tanach). Jednakże pierwsze zastosowania techniki analizy zawartości – funkcjonującej w zawężonej odmianie, to jest jako analiza treści – w kształcie
zbliżonym do obecnego odnajdujemy w drugiej połowie XVII wieku. Wówczas władze kościelne zaniepokojone drukiem coraz większej liczby tekstów świeckich (czego świadectwem są podejmowane podówczas przez adeptów tematy dysertacji doktorskich z zakresu teologii) analizowały proporcje publikowanych dzieł religijnych do dzieł niereligijnych. Znawcy metody analizy zawartości
podają, że pierwsze jej wykorzystanie zgodne z kanonem ówczesnej nauki nastąpiło w osiemnastowiecznej Szwecji. Wówczas w
7 A. M. Messinger, Teaching Content Analysis through Harry Potter, „Teaching
Sociology” 2012, Nr 40(4), s. 360.
8 C. Weare, W. Y. Lin, Content Analysis of the World Wide Web: Opportunities and
Challenges, „Social Science Computer Review” 2000, Nr 18(3), s. 272–292.
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toku publicznej debaty uczonych kościelnych i świeckich poddano
ilościowej analizie zbiór 90 hymnów religijnych nieznanego autorstwa opublikowanych w 1743 roku (a następnie wydanych rok
później) noszących zbiorczy tytuł Pieśni Syjonu9. Kolejnym z badań,
notabene już zbliżonym do współczesnej analizy zawartości były
badania amerykańskiej dziennikarki i socjolog Idy Bell WellsBarnett poszukującej w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku przyczyn linczu na czarnoskórych niewolnikach10. Warte wzmianki są
cenne, z perspektywy historycznej, bez mała profetyczne intuicje
Maxa Webera, który na pierwszym spotkaniu Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego w 1910 roku wskazał kluczową rolę prasy
w kształtowaniu opinii publicznej we współczesnym mu świecie i
zaproponował jej szeroko zakrojoną analizę ilościową i jakościową:
[…] powinniśmy zastosować miary, posłużywszy się nożycami i kompasem, pozwalające ocenić jak zawartość czasopism ilościowo zmieniła się w ciągu trwania ostatniej generacji […] Z takich
rozważań ilościowych będziemy procedować ku wnioskom jakościowym11.
Wśród prekursorów analizy zawartości często wymienia się
Andrieja Andriejewicza Markowa, który w 1913 roku opublikował
list do Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu. W korespondencji odnajdujemy zastosowaną przezeń koncepcję nazwaną od jego
nazwiska „łańcuchem Markowa” do analizy statystycznej poematu

K. Dovring, Quantitative Semantics in 18th Century Sweden, [w:] K. Krippendorff, M.A. Bock (red. nauk.), The Content Analysis Reader, Sage Publications,
Thousand Oaks 2009, s. 4-8; B. Berelson, S. de Grazia, Detecting Collaboration in
Propaganda, „Public Opinion Quarterly” 1947, Nr 11(2), s. 244–253.
10 Są to następujące publikacje: Southern Horrors: Lynch Law in All Its Phases
(1892), The Red Record: Tabulated Statistics and Alleged Causes of Lynching in the
United States, 1892, 1893, 1894 (1895) oraz Mob Rule in New Orleans (1900). Dla
polskiego
czytelnika
są
one
dostępne
via
Projekt
Gutenberg:
http://www.gutenberg.org/browse/authors/w#a5765, 16.04.2016.
11 M. Weber, Towards the Sociology of the Press. An Early Proposal for Content
Analysis, [w:] K. Krippendorff, M. A. Bock (red. nauk.), The Content Analysis Reader, Sage Publications, s. 11.
9
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autorstwa Aleksandra Puszkina Eugeniusz Oniegin12. Jako jeden z
ojców analizy zawartości – choć daleki i niepewny – wskazywany
jest Zygmunt Freud13. Nie do przecenienia wydaje się wkład teoretyczny wniesiony przez Harolda Lasswella14 oraz empiryczny dorobek Paula F. Lazarsfelda, który skupił swoje wysiłki badawcze na
analizie propagandy radiowej i filmowej w czasie II wojny światowej współpracując na tym obszarze między innymi z Robertem K.
Mertonem oraz Frankiem N. Stantonem15, a także stworzył wraz z
B. Berelsonem teoretyczne podwaliny metody analizy zawartości16;
zaś ten ostatni jest autorem pierwszego podręcznika tej metody17.
Analiza zawartości zyskała współczesny kształt i była szeroko wykorzystywana na początku XX wieku przez Douglasa Waplesa,
Bernarda Berelsona i Franklyna R. Bradshawa, którzy nadali jej
również do dzisiaj używaną nazwę – analiza zawartości (content
analysis)18.
Metoda ta od blisko ośmiu dekad znajduje szerokie zastosowanie w badaniu podręczników historii. Pierwsza zbiorowa praca
wykorzystująca analizę zawartości została opublikowana w latach
A. A. Markov, An Example of Statistical Investigation of the Text «Eugene Onegin» Concerning the Connection of Samples in Chains, „Bulletin of the Imperial
Academy of Sciences of St. Petersburg” 1913, Nr 7(3), s. 153–162.
13 W szczególności napisane w 1899 roku (a postdatowane na 1900) i uważane
przez samego autora za jedno z najistotniejszych dzieł: Z. Freud, Objaśnianie marzeń sennych,Wydawnictwo KR, Warszawa 2007. Patrz na przykład: Ph. Mayring,
Qualitative Content Analysis [28 paragraphs], „Forum Qualitative Sozialforschung
/ Forum: Qualitative Social Research” 2000, Nr 1(2).
14 M. Janowitz, Harold D. Lasswell's Contribution to Content Analysis, „The Public Opinion Quarterly” 1968-1969, Nr 32(4), s. 646-653.
15 P. F. Lazarsfeld, F.N. Stanton (red. nauk.), Radio Research 1941, Arno Press,
Nowy Jork 1941; P.D. Lazarsfeld, R.K. Merton, Studies in Radio and Film Propaganda, „Transactions of the New York Academy of Sciences” 1943, Nr 6, s. 58-79; P.F.
Lazarsfeld, F.N. Stanton (red. nauk.), Radio Research 1942-1943, Arno Press, Nowy
Jork 1944.
16 B. Berelson, P.F. Lazarsfeld, The Analysis of Communication Content, Chicago,
Nowy Jork 1948.
17 B. Berelson, Content Analysis…
18 D. Waples, B. Berelson, F.R. Bradshaw, What Reading Does to People: A Summary of Evidence on the Social Effects of Reading and a Statement of Problems for Research,The University of Chicago Press, Chicago 1940.
12
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dwudziestych XX wieku w Szwecji19. Z kolei w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej prekursorem tej metody był Arthur Walworth, który przeanalizował sposoby interpretacji i prezentowania
przez amerykańskie podręczniki historii szkół średnich konfliktów
zbrojnych, w których brały udział Stany Zjednoczone20. Z kolei
Edgar Litt z Boston College przeprowadził analizę tekstów edukacyjnych w zakresie postaw wobec lokalnych liderów21. Pionierskie
badania podjęła Carol J. Auster analizując podręczniki Żeńskiej
Organizacji Skautowej w wymiarze zmian treści socjalizacyjnych;
analizy obejmowały okres ponad siedemdziesięciu lat. W szczególności interesowały ją treści socjalizacyjne dotyczące preferowanej
roli kobiet jako gospodyń domowych. Przeprowadziła ona analizę
ilościową polegającą na kodowaniu treści jawnych i prezentacji ich
w postaci prostych tabulacji22. Do dzisiaj podręczniki historii są
przedmiotem rozważań uczonych (notabene: głównie z zastosowaniem metody analizy treści lub analizy zawartości), o czym świadczy numer „Education Inquiry” z 2011 roku pod redakcją Per-Olof
Erixona w całości poświęcony tym zagadnieniom, zaś wydany
przez szwedzką Umeå School of Education Uniwersytetu w Umeå.
Metoda ta wykorzystywana jest powszechnie do badań podręczników (głównie historii i wiedzy o społeczeństwie) na całym świecie:
w Europie23, obu Amerykach24, w Azji25, w Afryce26 i na Bliskim

W. Carlgren, V. Söderberg (red. nauk.), Report on Nationalism in History
Textbooks, A.-B. Magn. Bergvalls Förlag, Sztokholm 1925.
20 A. Walworth, School Histories at War: A Study of the Treatment of Our Wars in
Secondary School History Books of the United States and in those of its Former Enemies,
Harvard University Press, Cambridge 1938.
21 E. Litt, Civic Education, Community Norms, and Political Indoctrination, „American Sociological Review” 1963, Nr 28(1), s. 69-75.
22 C. J. Auster, Manuals for Socialization: Examples from Girl Scout Handbooks
1913-1984, „Qualitative Sociology” 1985, Nr 8(4), s. 359–367.
23 H. Schiessler, Y. Nuhoglu Soysal (red. nauk.), The Nation, Europe, and the
World: Textbooks and Curricula in Transition, Berghahn Books, Nowy Jork 2005.
24 C. Nava, Brazil in the Making: Facets of National Identity, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2006.
25 A. Mizobe, Nationalism in School Textbooks: A Comparative Study of Britain and
Japan, 1919-1955, University of Lancaster, Lancaster 1997.
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Wschodzie27. Badania prowadzono również w Polsce – Barbara
Szacka przeanalizowała treść podręczników szkolnych dla klas I–V
szkoły podstawowej28.
2. Plan analiz
Sposób opisu fenomenu przemocy w podręcznikach do historii można interpretować dwuwymiarowo skupiając się na formie
oraz na treści przekazu. Wyodrębniono cztery płaszczyzny analizy:
merytoryczną i podlegającą ocenie (wymiar treściowy) oraz formalną i językową (forma przekazu).
Aspekt formalny odnosi się do formy, w jakiej tekst jest podawany. Wyartykułować można następujące pytania badawcze:
1. Jakie miejsce w strukturze tekstu zajmuje badany fragment? (Czy został zamieszczony w tekście ciągłym, jako odrębny
podrozdział lub rozdział?)
2. Jak wiele uwagi poświęcono badanemu problemowi, jaka
jest objętość (liczba słów) tekstu?
3. Czy badany tekst jest w ramach szerszej całości jaką stanowi podręcznik eksponowany czy ukrywany? Czy badany fragment
zaopatrzono w materiały zwiększające poziom jego widoczności na
tle całości (rysunki, ryciny, fotografie, tabele, cytaty)?
4. Jaki jest sposób prezentacji badanego fragmentu tekstu?
Czy zawiera on wyłącznie narrację autora, a może tekst wzbogacono cytatami innych autorów lub dokumentami życia społecznego?
Aspekt merytoryczny ogniskuje się na przekazywanych treściach. Analizując badany fragment tekstu należy przede wszystkim postawić pytanie, w jakim stopniu przekazywane treści są
R. Siebörger, History and the Emerging Nation: The South African Experience,
„International Journal of Historical Learning: Teaching and Research” 2000,Nr
1(1), s. 39-48; D.C. Woolman, Educational Reconstruction and Post-colonial Curriculum Development: A Comparative Study of Four African Countries, „International
Education Journal” 2001, Nr2(5), s. 27–46.
27 E. Podeh, The Arab-Israeli Conflict in Israeli History Textbooks 19482000,Bergin & Garvey, Westport 2000.
28 B. Szacka, Społeczny wymiar obrazu Polski w podręcznikach szkolnych dla klas IV szkoły podstawowej, [w:] Polska dziecięca, B. Szacka (red.), Wydział Filozofii i
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 75–124.
26
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zgodne ze współczesną wiedzą historyczną. Jakie fakty podano, a
jakie zostały przemilczane? Istotny jest tu także stopień szczegółowości faktów: jakie daty, zdarzenia, postaci, działania i efekty tych
działań wzmiankowano i jak szeroko opisano?
Aspekt językowy związany jest z kontekstem semantycznym,
a więc formą przekazu. Tu bada się obecność środków stylistycznych – tzw. figur retorycznych (przemieszczeń składniowych) i
tropów (przemieszczeń semantycznych). Aspekt ów jest siłą rzeczy
ograniczony przez formę przekazu – podręcznika; zakładamy, iż
będzie on stłumiony i stonowany. Poszukuje się częściej lub rzadziej występujących środków stylistycznych jak na przykład aluzje,
aporie, metafory, peryfrazy, hiperbole, litoty, eksklamacje i inne. Tu
także bada się i klasyfikuje typy argumentacji: logiczne, emocjonalne, rzeczowe, czy też oparte na doświadczeniu, autorytecie lub
powszechnej opinii.
Aspekt ewaluatywny ( zawierający elementy oceny) związany jest z zabarwieniem wartościującym analizowanego materiału.
Na tej płaszczyźnie ocenia się, czy i w jakim stopniu badane wydarzenia oceniane są przez autora podręcznika pozytywnie, neutralnie lub negatywnie, a także w jaki sposób te oceny są uzasadniane.
Niemniej istotne znaczenie ma fakt czy ta ocena jest jednolita, to
znaczy podawana jest jedyna słuszna interpretacja, czy też wskazuje się, że istnieją kontrowersje co do ocen zjawiska.
Analizie poddano dwa wydarzenia z historii II Rzeczypospolitej: przewrót majowy dokonany w dniach 12–15 maja 1926 roku w
Warszawie, inspirowany przez marszałka Józefa Piłsudskiego oraz
zabójstwo polityczne pierwszego prezydenta II RP Gabriela Narutowicza dokonane przez Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia
1922 roku w Warszawie, w pałacu Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych. Przesłanką wyboru powyższych przypadków stanowi
fakt wyjątkowej ich traumatyczności, mamy tu do czynienia z
przemocą bratobójczą, a więc szczególnie bolesną i wzbudzającą
bardzo żywe i silne emocje. Dobór taki jest nieprzypadkowy, bowiem zdarzenia te różnią się pod względem legitymizacji czynu:
zabójstwo G. Narutowicza zostało powszechnie potępione, zaś zamach majowy był na ogół usprawiedliwiany, choć ten drugi pociągnął za sobą wielokroć więcej ofiar.
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3. Porównawcza analiza tekstów opisujących zamach majowy i zabójstwo Prezydenta Gabriela Narutowicza
W poniższej, analitycznej części zbadano poszczególne aspekty
tekstów zgodnie z planem analiz: formalny, językowy, merytoryczny
i stanowiący zwieńczenie wymienionych – aspekt oceniajacy.
3.1. Aspekt formalny
Istotnym elementem analizy badanego tekstu jest jego aspekt
formalny. Pozwala on na zbadanie struktury tekstu oraz umożliwia
jego dalszą interpretację. Jako pierwszy zbadano fakt utworzenia
oddzielnego rozdziału dla zabójstwa G. Narutowicza oraz zamachu majowego. W okresie PRL z sześciu podręczników, tylko w
jednym zabójstwo G. Narutowicza ma wyodrębniony rozdział, natomiast w sześciu znajduje się samodzielny rozdział dotyczący zamachu majowego. Uwypukla to różnice w postrzeganiu tych wydarzeń przez ówczesne władze. Podczas, gdy zabójstwo G. Narutowicza było spychane na dalszy plan, zamach majowy był podkreślany jako istotny. Podobna sytuacja jest po roku 1989, kiedy to zabójstwo G. Narutowicza zostało opisane w oddzielnym rozdziale w
dziewięciu na 27 podręczników. Zamach majowy J. Piłsudskiego
natomiast w III RP również został potraktowany jako wydarzenie
ważniejsze, ale już nie w każdej książce, ale w 23 na 27 podręczników ma oddzielny rozdział poświęcony temu wydarzeniu.
Kolejnym wyznacznikiem jest objętość tekstu, czyli ile słów
zawiera fragment dotyczący zabójstwa G. Narutowicza, a ile zamachu majowego. Zamieszczona poniżej tabela 1. przedstawia wyliczenia dotyczące ilości słów wykorzystanych do opisu. Różnica
pomiędzy okresem PRL-u a III RP jest niewielka. Widać tu podobną tendencję jak w fakcie posiadania wyodrębnionego rozdziału.
Tabela 1. Zestawienie ilości słów wykorzystanych do opisu
analizowanych wydarzeń.
Minimalna
Maksymalna
liczba
liczba słów
PRL
III RP
słów
Zabójstwo Gabriela Narutowicza
45
55
19
162
Zamach majowy
195
186
25
414

Średnia liczba słów
Ogólnie
53
187

Dominanta

50
227
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Tekst zamieszczony w podręczniku często jest urozmaicany
różnego rodzaju dodatkowymi fotografiami, osiami czasu, tabelami,
wykresami. Taki trend rozwinął się dopiero po 1989 roku. W okresie
III RP widać zwiększoną ilość materiałów urozmaicających tekst podręcznika, tylko sześć książek nie ma takich materiałów, natomiast aż
21 ma dołączoną fotografię przedstawiającą, tak jak w poprzednim
okresie, portret G. Narutowicza. Dodatkowo do siedmiu podręczników dodano osie czasu zawierające to wydarzenie. W rozdziałach
opisujących zamach majowy widać podobną tendencję – w PRL-u
połowa (trzy na sześć) podręczników nie ma dodatkowego materiału.
W dwóch są fotografie przedstawiające most Kierbedzia oraz zdjęcie
walk, natomiast w trzecim zamieszczono akt dymisji rządu Witosa.
Podręczniki z okresu III RP zawierają znacznie więcej materiałów – 23
na 27 książek. Tekst najczęściej jest urozmaicony fotografią – 30 zdjęć.
Najczęściej fotografie przedstawiają Józefa Piłsudskiego na moście
Poniatowskiego. W ośmiu podręcznikach umieszczono również jako
materiał dodatkowy osie czasu.
Analizując sposób prezentacji badanego tekstu można wyodrębnić dwa kluczowe pytania – czy tekst zawiera wyłącznie narrację
autora oraz czy zawiera dodatkowe teksty źródłowe. Na sześć podręczników wydanych w PRL-u pięć opisujących zabójstwo Narutowicza zawiera wyłącznie narrację autora, natomiast w przypadku
zamachu majowego jest ich sześć. Obydwa tematy zostały uzupełnione o teksty źródłowe. W przypadku zabójstwa G. Narutowicza są
to wspomnienia Henryka Comte Zwierzenia adiutanta. W Belwederze i
na Zamku. Informacje o zamachu majowym zostały wzbogacone o
pięć tekstów źródłowych (w jednym podręczniku), między innymi
jest to również fragment książki H. Comte. Pozostałe trzy teksty to
dokumenty dotyczące wydarzeń majowych (odezwa Prezydenta do
wojska, proklamacja PPS o strajku generalnym oraz dymisja premiera i rządu). W III RP 24 teksty dotyczące zarówno zabójstwa Narutowicza, jak i zamachu majowego zawierają wyłącznie narrację autora. W dwóch podręcznikach umieszczono te same teksty źródłowe
dotyczące zabójstwa G. Narutowicza, czyli Dzienniki Marii Dąbrowskiej, przemówienie Naczelnika Państwa i nowo wybranego Prezydenta oraz Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP o zabójstwie G. Narutowicza zamieszczony w „Robotniku”. Zamach majo658

wy w 12 podręcznikach został uzupełniony o 21 tekstów źródłowych. Najczęściej, bo sześć razy, przytaczanym tekstem jest przemówienie J. Piłsudskiego z 29 maja 1926 roku, kolejnym tekstem,
który pojawił się w trzech podręcznikach, były fragmenty Dziennika
M. Dąbrowskiej. Po dwa razy zamieszczono teksty wspomnień rozmów z mężem na temat przewrotu majowego Aleksandry Piłsudskiej oraz Wspomnienia opowiedziane Jadwigi Szczygielskiej. Pozostałe
teksty to Uwagi o przewrocie majowym A. Wierzbickiego, ocena L. Moczulskiego, A. Garlickiego i T. Nałęcza dotycząca zamachu majowego i rządów sanacyjnych, artykuł z „Gazety Wyborczej” Ocena Piłsudskiego A. Chojnowskiego oraz wywiad z J. Piłsudskim dla „Kuriera Porannego” z 25 maja 1926 roku.
3.2. Aspekt językowy
Węzłowy element interpretacji aktu przemocy politycznej stanowi nazwa, jaką go obdarzono. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy miana takie w analizowanych tekstach typowano w pełni
świadomie, czy autor uległ – być może – bezrefleksyjnie potocznej
konwencji łączenia go z określonym zjawiskiem. Wyrokować można jednak – choć nie bez wahań i zastrzeżeń – o wrażeniach, odczuciach i doznaniach potencjalnie indukowanych u czytelnika. W
pierwszej kolejności obserwacjom poddano nazwy aktów przemocy: zabójstwa politycznego dokonanego na pierwszym prezydencie
II Rzeczpospolitej G. Narutowiczu oraz majowego zamachu stanu
przeprowadzonego przez marszałka J. Piłsudskiego.
W tekście analizowanych 33 podręczników pozbawienie życia
pierwszego polskiego prezydenta G. Narutowicza było określane
następującymi słowami: morderstwo, zabójstwo, zastrzelenie, zamach, uśmiercenie, zabicie oraz zbrodnia. Słowo „morderstwo”
padało najczęściej, bowiem w 16 z 33 podręczników, „zabójstwo”
użyto w ośmiu książkach, „zastrzelenie” oraz „zamach” – w pięciu,
słowo „uśmiercenie” odnajdziemy w trzech tekstach, zaś „zabicie” i
„zbrodnia” – występują jednokrotnie. Słowa te różnią się istotnie
ładunkiem mentalnym i emotywnym.
Rozważmy znaczenie najczęściej występujących określeń:
„morderstwo” i „zabójstwo”. Oba funkcjonują zarówno na gruncie
prawa i mowy potocznej. Otóż zabójstwem nazywamy za Kodek659

sem Karnym czyn wyczerpujący znamiona art. 148 § 1. Natomiast
morderstwem nazywamy w prawie polskim tak zwane kwalifikowane zabójstwa wymieniane w paragrafie 2. i 3. tegoż artykułu.
Z perspektywy jurydycznej pozbawienie życia G. Narutowicza bezspornie wyczerpuje znamiona morderstwa. Nazywanie tego
aktu zabójstwem redukuje ciężar i zaniża doniosłość czynu. Jeśli
świadomie – świadczy o chęci pomniejszenia wagi tego wydarzenia, a nawet częściowemu przynajmniej usprawiedliwieniu czynu.
Jeśli zaś bezrefleksyjnie – o nieco niefrasobliwym podejściu do
funkcjonujących w języku nauki kategorii pojęciowych, co w podręczniku historii przeznaczonym dla szkół średnich nie jest dydaktyczne. Z kolei słowo „zastrzelenie” pojawia się na ogół jako pojęcie
uzupełniające, gdy mowa o szczegółach tego morderstwa, najczęściej występuje w opisach i cytatach29. Niefortunne jest użycie terminu „zbrodnia”, bowiem w rozumieniu prawa karnego stanowi
ona szeroki wachlarz różnorodnych czynów zabronionych zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. W
takim rozumieniu zakres nazwy obejmuje między innymi ludobójA. Brzozowski, G. Szczepański, Ku współczesności. Dzieje najnowsze 19182006. Podręcznik do historii dla klasy I szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy,
Wydawnictwo Piotra Marciszuka „Stentor”, Warszawa 2012, s.40; J. Czubaty, D.
Stola, Historia. Podręcznik. Klasa II, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009, s. 320;
M. Przybyliński, Historia dzieje najnowsze 1872-2006. Poznać przeszłość, zrozumieć
dziś. Klasa 3 liceum i technikum. Poziom podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo
Piotra Marciszuka Stentor, Warszawa 2008, s. 135; Z.T. Kozłowska, I. Unger, P.
Unger, S. Zając, Poznajemy przeszłość. Od początku XVIII wieku do końca 1939 roku.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony. Część 2, Stowarzyszenie
Oświatowców Polskich w Toruniu, Toruń 2007, s. 360; G. Szymanowski, P. Trojański, Historia z pegazem. Ludzie i epoki. Klasa 3. Podręcznik do historii obejmujący
kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym
i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i
liceum profilowanym, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2004, s. 88-89; G. Szelągowska, Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje. Historia XIX i XX wieku, Część III. Podręcznik
dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie
podstawowym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003, s. 264; B.
Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, M. Szymczak, Historia 3. Historia najnowsza.
Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, Wydawnictwo „Operon”, Gdynia 2003, s. 97; H. Sędziwy, Historia dla kl. VII, Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1959, s. 164.
29
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stwo, zamach stanu, zabójstwo i morderstwo, handel ludźmi,
sprzedaż narkotyków, ale także niektóre przestępstwa gospodarcze, jak fałszowanie pieniędzy. Zapewne słowu „zbrodnia” nadano
w podręcznikach typowo obiegowe znaczenie, jako czynu zasługującego na szczególne potępienie.
Ważki element interpretacji przemocy politycznej stanowi postawa autorów podręcznika wobec sprawcy przemocy politycznej.
Potępienie dla aktu zabójstwa politycznego objawia się skazaniem
na zapomnienie imienia zabójcy, w ponad połowie podręczników
E. Niewiadomskiego nie wymienia się z nazwiska30. Niemal pełna
konsekwencja w tym zakresie dotyczy podręczników napisanych
w okresie PRL, zaledwie w jednym pojawia się wzmianka o E.
Niewiadomskim31.
W podręcznikach odnajdziemy głównie skrajnie negatywne
opinie o E. Niewiadomskim. Te szczególnie ganiące formułuje się
bezosobowo: „Skrajne elementy endecko-faszystowskie szczuły
dalej, aż zorganizowały zamordowanie prezydenta Narutowicza”32, „[…] zamordowany przez fanatycznego zwolennika endecji
[…]”33,
We współczesnych, wydanych w III RP podręcznikach dezaprobata wobec mordercy wyrażana jest imiennie, na przykład:
„[…] prawicowy fanatyk Eligiusz Niewiadomski […]”34,

30 Patrz na przykład: J. Choińska-Mika, P. Skibiński, P. Szlanta, K. Zielińska,
Historia. Podręcznik dla liceum i technikum. Część 3. Poznać zrozumieć. Zakres podstawowy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009, s. 95; J. Czubaty,
D. Stola, dz. cyt., s. 321.
31 R. Wapiński, Historia dla klasy III liceum ogólnokształcącego, cz. II, Państwowe
Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1970, s. 214.
32 Ż. Kormanowa, W. Kula, T. Daniszewski, J. Kancewicz, W. Najdus, L. Grosfeld, M. Turlejska, Historia Polski 1864-1945. Materiały do nauczania w klasie XI,
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1953, s. 308.
33 J. Kochanowski, P. Matusik, Człowiek i historia. Część 4. Czasy nowe i najnowsze (XIX i XX wiek). Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004, s. 345.
34 H. Tomalska, Świat-Europa-Polska w latach 1795-1939. Historia dla szkół średnich i zawodowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, s. 361.
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„[…] związany z endecją fanatyczny nacjonalista Eligiusz
Niewiadomski”35,
Zabieg silnie pobudzający emocje stanowi umieszczenie w
podręczniku opisu aktu morderstwa. W większości przypadków
autorzy konsekwentnie unikają takiej narracji ograniczając się do
wskazania, iż G. Narutowicz został zamordowany, zdawkowo podając miejsce i okoliczności tego tragicznego wydarzenia (podczas
zwiedzania dorocznego Salonu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych), na przykład: „Tragicznym finałem wywołanej gorączki nacjonalistycznej był zamach na prezydenta i jego śmierć […]”36.
Zaledwie w dwóch przypadkach zdecydowano się na wywarcie na czytelnikach nieco silniejszego wrażania. W pierwszym
przypadku w tekście rozdziału „Sejmokracja” przytoczono cytat z
„Kuriera Warszawskiego” opisujący akt zabójstwa G. Narutowicza,
mocno oddziałującego emocjonalnie:
„Prezydent zachwiał się, podtrzymywany […] złożony został
na posadzce. Dość było spojrzeć na twarz jego, aby się przekonać,
że jest już w agonii”37.
Zabójstwo polityczne dokonane na G. Narutowiczu oceniane
jest w zdecydowanej większości podręczników wyraźnie negatywnie. Służą do tego celu nieczęsto spotykane w podręcznikach historii epitety, nadające dynamikę tekstowi, a jednocześnie wyzwalając
w czytelniku negatywne postawy wobec ideowych przeciwników
prezydentury G. Narutowicza, obarczanych moralną odpowiedzialnością za dokonany czyn. Teksty zasobne są w epitety dekoratywne (epitetum ornans) i inne. Dotyczy to przede wszystkim opisu
wydarzeń mających miejsce tuż przed dokonanym zabójstwem
politycznym i bezpośrednio doprowadziły do niego. Przyjrzyjmy
się reprezentatywnym:
K. Gutowski, R. Dolecki, J. Smoleński, Po prostu historia. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
2013, s. 50.
36 S. Sierpowski, Historia najnowsza (1918-1994). Podręcznik dla szkoły średniej,
Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1995, s. 47.
37 J. Wróbel, Podręcznik. Odnaleźć przeszłość. Historia od 1815 roku do współczesności. Cześć 2. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003, s. 198.
35
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„Narutowicz stale otrzymywał listy z pogróżkami. Niektóre z
nich zawierały wyroki śmierci”38,
„Wybrany głosami mniejszości narodowych został okrzyknięty <<żydowskim elektem>>”39,
Zaledwie w kilku analizowanych tekstach wypowiedziom na
temat wydarzeń poprzedzających zamach nadawana jest stonowana forma, pełna eufemizmów:
„Niezadowolony z wyboru obóz narodowy rozpoczął kampanię polityczną przeciwko elektowi”40,
W czterech podręcznikach efekt wzmacniany jest przez przytoczenie pełnych emocji pamiętników i wypowiedzi świadków
epoki, oddano głos M. Dąbrowskiej41, A. Piłsudskiej42 – żonie marszałka J. Piłsudskiego oraz zapiskom młodego, polskiego oficera H.
Comte43. Przyjrzyjmy się następującym wyjątkom:
„Zagrano na najniższych uczuciach szerokich mas: prasa
prawicowa rozpętała kampanię nienawiści przeciw Narutowiczowi, nazywając go Żydem”44, „I jak tu młodemu oficerowi zachować
apolityczność, kiedy zwyczajnie, w biały dzień, na oczach ludzi
mordują głowę państwa!”45.
Intrygujących wniosków poznawczych dostarcza refleksja
nad rozmaitymi nazwami używanymi na określenie zamachu majowego. Pojęcie „zamach” występuje w 23 podręcznikach, zaś
„przewrót” w 17. Funkcjonują one w licznych mutacjach: „przewrót majowy”, „zamach majowy”, „zamach stanu” i kilku mniej
powszechnych. Najliczniej występuje „zamach majowy” – aż w 15
A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871-1945. Podręcznik dla szkół średnich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 208.
39 G. Szelągowska, dz. cyt., s. 262.
40 A. Pankowicz, Historia 3. Polska i świat 1815-1939, Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 342.
41 Z. T. Kozłowska, I. Unger, P. Unger, S. Zając, Poznajemy przeszłość. Od początku XVIII wieku do 1939 roku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum. Zakres podstawowy…, s. 320.
42 A. Brzozowski, G. Szczepański, dz. cyt., s. 40.
43 J. Adamski, L. Chmiel, A. Syta, Czasy, ludzie, wydarzenia. Część 3. Lata 19181939, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986, s. 119.
44 A. Brzozowski, G. Szczepański, dz. cyt., s. 40.
45 J. Adamski, L. Chmiel, A. Syta, dz. cyt., s. 119.
38

663

podręcznikach; następne jest pojawiające się w 15 analizowanych
książkach – „przewrót majowy”; z kolei „zamach stanu” wystąpiło
ośmiokrotnie. Odnajdziemy nawet takie kurioza jak „zbrojny
przewrót”46 czy „przewrót faszystowski”47. Po pierwsze, należy
zwrócić uwagę, iż „przewrót”, „zamach”, „zamach stanu” są nazwami ogólnymi, to jest posiadającymi więcej niż jeden desygnat,
co lokuje opisywany fenomen w szerszej kategorii zjawisk. Z kolei
„zamach majowy” i „przewrót majowy” są nazwami jednostkowymi, bowiem posiadają jeden tylko desygnat (choć potencjalnie
jest to nazwa polisemiczna, bowiem w miesiącu maju dokonano w
historii wielu zamachów, to jednak na mocy uzusu przypisujemy ją
temu jednemu wydarzeniu).
Zamach stanu definiowany jest jako forma partycypacji politycznej z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, podejmowana
przez niewielką grupę, której członkowie są (bądź byli) członkami
instytucji sprawujących władzę polityczną, zaś celem tej grupy jest
pozbawienie w sposób nielegalny władzy aktualnie rządzących48.
Zamach stanu jest obecny w polityce już od starożytności49, aż do
czasów nam współczesnych; od zakończenia I Wojny Światowej
można naliczyć co najmniej pół setki zamachów stanu na całym
świecie. Cechami definicyjnymi zamachu stanu są: 1) Dokonanie go
przez osoby należące w danym momencie lub uprzednio do elity
władzy. 2) Dążenie do urzeczywistnienia ograniczonych zmian –
personalnych, lecz nie ustrojowych. 3) Najczęściej wojskowy charakter, co implikuje jego intencjonalność, konsekwencję i precyzję
w zakresie neutralizacji lub eliminacji określonych instytucji i osób.
Synonimami pojęcia „zamach stanu” są: „przewrót”, pochodzące z
J. Kochanowski, P. Matusik, dz. cyt., s. 47.
Ż. Kormanowa, W. Kula, T. Daniszewski, J. Kancewicz, W. Najdus, L. Grosfeld, M. Turlejska, dz. cyt., s. 327.
48 C. Malaparte, Zamach stanu, Dom Wydawniczy „Duet”, Toruń 2004, w tekście;
S.P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New
Haven 1968, s. 198–237; J. Bartelson, Making Exceptions: Some Remarks on the Concept of
Coup d’etat and Its History, „Political Theory”, 1997, 25 (3), s. 323-324; The Blackwell
Encyclopedia of Political Institutions, Basil Blackwell, Oxford1987, s. 158.
49 A. Sołtysiak (red.), J. Axer, M. Ziółkowski, Zamach stanu w dawnych społecznościach, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Warszawa 2004.
46
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języka niemieckiego słowo „pucz”(Putsch) oraz z języka francuskiego coup d'état. Autorzy podręczników używają pojęć zgodnie z
ich znaczeniami na gruncie nauk politycznych i historycznych.
O ile w odniesieniu do zabójstwa politycznego G. Narutowicza odnajdujemy liczne środki wyrazu, o tyle zamach majowy oceniany jest w sposób bardzo stonowany i wyważony. Nie sposób
orzec, czy rolę odgrywają tu prosanacyjne sympatie autorów, czy
też trudność w odnalezieniu się autorów w moralnej ocenie bratobójczej walki. Taktyka unikania uwidacznia się już w PRL-u, warto
wspomnieć, że komuniści choć poparli zamach J. Piłsudskiego, to
jednak pod wpływem refleksji i rozwoju wydarzeń uznali swoje
poplecznictwo za „błąd majowy”. Na przykład w PRL-owskim
podręczniku autorstwa H. Sędziwego mówi się eufemistycznie o
„trzech dniach walk ulicznych”50, a także że „Piłsudski łatwo uporał się z oddziałami rządowymi […]”51. Nie oddaje to adekwatnie
krwawych wydarzeń, które rozegrały się wówczas na ulicach stolicy. Podręczniki mówią nie wprost o wydarzeniu, typowe słownictwo pełne jest eufemizmów. Czytamy oto, iż J. Piłsudski „sięgnął
po władzę”52, „wyruszył na Warszawę”53, „wkroczył”54 do Warszawy lub „[…] próbował zająć Warszawę”55. Podjęty przezeń zamach stanu nazywany jest „akcją”56, zaś opis kainowych walk ujęto
w następujące zgrabne zdanie: „Pod wieczór w rękach Piłsudskiego
był już most Kierbedzia”57.
Wiele też usprawiedliwień zamachu, iż przemoc i bratobójcze
walki były efektem wadliwych kalkulacji J. Piłsudskiego:
H. Sędziwy, Historia dla kl. VII,…, s. 182.
Tamże, s. 126.
52 J. Kochanowski, P. Matusik, dz. cyt., s. 345.
53 B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, M. Szymczak, Historia 3. Historia najnowsza. Zakres rozszerzony…, s. 100.
54 A. L Szcześniak, Historia. Dzieje najnowsze 1918-1939. Podręcznik dla klasy III
liceum ogólnokształcącego i klasy II technikum i liceum zawodowego, Fundacja Innowacja, Warszawa 1992, s. 115; M. Przybyliński, dz. cyt., s. 137; S. Zając, Teraz
Historia. Szkoła ponadgimnazjalna, zakres podstawowy, SOP Oświatowiec Toruń,
Toruń 2012, s. 57.
55 J. Choińska-Mika, P. Skibiński, P. Szlanta, K. Zielińska, dz. cyt., s. 96.
56 A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871-1945…, s. 223.
57 A. Pankowicz, dz. cyt., s. 346.
50
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„Piłsudski robił wrażenie zaskoczonego faktem, że napotkał
zbrojny opór”58,
„Marszałek sądził, że już sama demonstracja zbrojna, bez
walki, doprowadzi do ugody z prezydentem Wojciechowskim i
zastraszy sejm”59.
W trzech przypadkach odnajdujemy wręcz afirmację zamachu
majowego. W dwóch przypadkach autorzy podręczników oddają
głos postaciom historycznym. Zacytowany zostaje marszałek J. Piłsudski60 oraz Dzienniki M. Dąbrowskiej:
[…] stała się rzecz przeraźliwa i wspaniała zarazem, jakby
rozdział z historii greckiej. Rewolucja wojskowa o ideał moralny.
Starły się w Polsce dwa narody moralne. Jeden naród twórczości i
doskonalenia się, docierający do istoty zagadnień, drugi naród –
naród kłamstwa i konwenansu. […] Zostały stworzone warunki do
nowego życia.61
Zaledwie w dwóch przypadkach mamy do czynienia ze
skrajnie negatywną oceną zamachu majowego. W pierwszym i jedynym przypadku expressis verbis mowa o bratobójczych walkach62,
w drugim przypadku przytoczono odezwę rządu Witosa:
„Stała się rzecz potworna […] znaleźli się szaleńcy, którzy
targnęli się na majestat ojczyzny”63.
3.3. Aspekt merytoryczny
Zabójstwo polityczne dokonane przez E. Niewiadomskiego
na G. Narutowiczu znajduje się pod względem objętości treści na
marginesie rozważań w podręcznikach historii. Omówienie całości
tej problematyki średnio zajmuje około 53 słowa (maksimum wynosi 162 słowa, zaś minimum to zaledwie 19 słów). Jest to kilka
sztampowych, od dziesięcioleci powielanych fraz. Różnice mają
J. Wróbel, dz. cyt., s. 201.
R. Śniegocki, dz. cyt., s. 52.
60 G. Szelągowska, dz. cyt., s. 264.
61 Z. T. Kozłowska, I. Unger, P. Unger, S. Zając, Poznajemy przeszłość. Od początku XVIII wieku do 1939 roku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum. Zakres podstawowy…, s. 326.
62 S. Sierpowski, dz. cyt., s. 74.
63 J. Wróbel, dz. cyt., s. 201–202.
58
59
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charakter językowy i oceniający, lecz nie faktograficzny. Rozbieżności odnoszą się raptem do dwóch następujących kwestii: podawania lub nie podawania miana zabójcy oraz opinii poczytalności
sprawcy. Są to bezspornie podręcznikowe echa sporów historyków. W blisko połowie podręczników (16) E. Niewiadomski wymieniony został z imienia i nazwiska, a w pozostałych (17) skazano
go na zapomnienie. Zarzut nierównowagi psychicznej E. Niewiadomskiego sformułowano explicite w czterech podręcznikach64, zaś
implicite – w sześciu65; tu nazywany jest „prawicowym fanatykiem”, „fanatycznym nacjonalistą”, względnie „fanatycznym zwolennikiem endecji”, a najłagodniej – „skrajnym nacjonalistą”. W
pozostałych 23 podręcznikach zagadnienia tego nie podnosi się.
Zamachowi majowemu poświęcono w badanych podręcznikach
znacznie więcej miejsca niż zamordowaniu G. Narutowicza. Średnia
liczba słów wynosi 187 (przy minimum 25 słów i maksimum 414
słów). Wszystkie podręczniki referują to wydarzenie w warstwie faktograficznej podobnie. Odnajdujemy jednak pewne akcenty powodujące, że interpretacja tych samych faktów jawi się różnolicie. Są to rozbieżności w interpretacji przesłanek podjęcia zamachu, kwestia ofiar
zamachu, w tym cywilnych, motyw groźby wojny domowej, domniemana prośba o interwencję złożona J. Piłsudskiemu, tajemniczy
incydent ostrzelania willi marszałka w Sulejówku.
Autorzy wymieniają dwie odmienne grupy motywów zamachu majowego: ekonomiczne i polityczne. Rozkład akcentów podlegał w podręcznikach ewolucji: w PRL uwypuklano kwestie ekonomiczne, natomiast w III Rzeczpospolitej – polityczne. Wedle litery starszych podręczników zamach majowy był w znacznej mierze
efektem zaplanowanej gry sił ekonomicznych, w szczególności kapitału międzynarodowego (tu nie brak typowych dla epoki zideologizowanych sformułowań jak np. „dyktatura kapitału finanso-

A.L. Szcześniak, dz. cyt., s. 101; A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 18711945…, s. 223; M. Gładysz, dz. cyt., s. 75; J. Czubaty, D. Stola, dz. cyt., s. 321.
65 H. Tomalska, dz. cyt., s. 361; G. Szelągowska, dz. cyt., s. 262; G. Szymanowski, P. Trojański, dz. cyt., s. 89; J. Kochanowski, P. Matusik, dz. cyt., s. 345; J.
Choińska-Mika, P. Skibiński, P. Szlanta, K. Zielińska, dz. cyt., s. 95; K. Gutowski,
R. Dolecki R., J. Smoleński, dz. cyt., s. 50.
64

667

wego”66) oraz wewnętrznych trudności gospodarczych67. W nowszych pozycjach większy nacisk kładzie się na kwestię labilności
polskiego systemu politycznego, choć nie deprecjonuje się motywów ekonomicznych68.
Hołd cywilnym, a zatem przypadkowym ofiarom zamachu
oddano zaledwie w dwóch podręcznikach: w pierwszym mowa o
„ludności cywilnej”69, natomiast w drugim czytamy, iż śmierć ponieśli… „gapie”70. Brak wśród autorów podręczników zgody odnośnie liczby ofiar zamachu majowego. W siedmiu książkach wymienia się liczbę 379 ofiar, w sześciu przypadkach – wskazana jest liczba 215 zabitych, a pięciokrotnie – 400. Jednokrotnie wymienia się
liczby zabitych: 200, „przeszło 250” oraz „ponad 350”. W dziesięciu
podręcznikach nie podano liczby ofiar zamachu majowego. Jednakże autorzy zgodni są na ogół co do liczby osób cywilnych poległych w zamachu – są to 164 ofiary (6 podręczników). W jednym
przypadku podana liczba wynosi 150 cywilów, raz też podano
przybliżoną wskazując iż spośród 379 osób „blisko połowa to cywile”. W 25 przypadkach autorzy obyli się bez podawania informacji
na temat liczby zabitych osób cywilnych. Odnośnie liczby rannych
pojawia się na ogół liczba 900 (dziewięciokrotnie) lub „około 1000”
(pięciokrotnie), bądź 920 (dwukrotnie). W siedemnastu podręcznikach nie odnajdziemy informacji na temat liczby osób, które ucierpiały fizycznie w zamachu majowym.
Zaledwie w trzech spośród badanych podręczników odnajdujemy, niewątpliwie zgodne z prawdą historyczną, objaśnienie faktu
zrzeczenia się władzy przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na rzecz J. Piłsudskiego: zamiar uniknięcia wojny domowej71.

Ż. Kormanowa, W. Kula, T. Daniszewski, J. Kancewicz, W. Najdus, L. Grosfeld, M. Turlejska, dz. cyt., s. 330.
67 H. Sędziwy, Historia dla kl. VII,…, s. 165.
68 H. Tomalska, dz. cyt., s. 370.
69 Tamże, s. 373.
70 J. Wróbel, dz. cyt., s. 202.
71 A. Pankowicz, dz. cyt., s. 348; B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, A. Roszak
A., M. Szymczak, Część 1. Historia. Historia najnowsza…, s. 80; R. Śniegocki, dz.
cyt., s. 53.
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W jednym tylko podręczniku odnajdujemy osobliwość, którą
warto przytoczyć verbatim, jako wyraźne zajęcie prosanacyjnego
stanowiska przez autora: „Do Sulejówka śpieszyły liczne deputacje
cywilne i wojskowe z prośbą o zaprowadzenie ładu w kraju”72.
Kuriozum stanowi również informacja o ostrzelaniu w nocy z
11 na 12 maja 1926 roku w Sulejówku przez nieznanych sprawców
willi marszałka J. Piłsudskiego w Sulejówku. Okoliczności tego incydentu nigdy nie wyjaśniono73. Czy była to (świadome) usiłowanie usprawiedliwienia zamachu majowego?
3.4. Aspekt ewaluatywny (oceniający)
Ocena dwóch analizowanych zjawisk życia politycznego II RP
oscyluje w podręcznikach między gloryfikacją, a potępieniem. W
pierwszej kolejności przyjrzyjmy się zabiegom autorów pozytywnie oceniającym przemoc. Pierwszy typ postaw stanowią otwarcie
gloryfikujący zamach majowy.
Przypadek bezkrytycznej gloryfikacji zamachu majowego odnajdujemy u autorów przytaczających Dzienniki M. Dąbrowskiej,
gdzie to polityczne wydarzenie określane jest bezceremonialnie,
acz wyszukanie mianem „rewolucji wojskowej o ideał moralny”74.
W innym z kolei podręczniku – zgodnie zresztą z prawdą historyczną – autor zauważa, iż przemoc nie była w dwudziestoleciu
międzywojennym fenomenem odosobnionym, lecz zjawiskiem typowym. Argumentując przytacza spór między poetą Witoldem
Hulewiczem i redaktorem „Słowa” Stanisławem Mackiewiczem;
przedmiotem sporu była karykatura, zaś w apogeum nieporozumienia wymieniono ciosy szpicrutą, co ówczesnych literatów i
dżentelmenów niespecjalnie dziwiło75. Autor ów expressis verbis
pochwala zamach:
S. Sierpowski, dz. cyt., s. 73.
S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla
szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Wydawnictwo „Nowa Era”, Warszawa 2012, s. 96.
74 Patrz na przykład: Z.T. Kozłowska, I. Unger, P. Unger, S. Zając, Poznajemy
przeszłość. Od początku XVIII wieku do końca 1939 roku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony…, s. 365.
75 J. Wróbel, dz. cyt., s. 203.
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„Zamach był dla jednych z dawna oczekiwanym wzięciem
przez <<wskrzesiciela państwa>> odpowiedzialności za kraj
[…]”76. Przyznaje jednak, iż: „akcja legionistów była sprzeczna z
obowiązującym prawem […]”77.
Usprawiedliwienia przemocy bywają budowane na przesłankach racjonalnych, nakreśla się wówczas szersze tło polityczne, obnaża słabość i miałkość polskich elit politycznych, a nade wszystko
piętnuje wadliwe działanie systemu politycznego, przywołując
przy tym ważki argument nastrojów i oczekiwań społecznych, na
przykład: Piłsudski i jego współpracownicy zapowiedzieli sanację,
czyli uzdrowienie państwa. Obiecywali, że wyleczą Polskę z chorób partyjniactwa i politycznej niestabilności, podkreślali wartość
państwa jako dobra wspólnego78,
Partykularyzm partyjny i walki zaciekle toczone przez ugrupowania opinia publiczna postrzegała jako niezrozumiałe przepychanki i chaos w kręgach władzy. Obywatele uważali, że sprawy
państwowe znalazły się na dużo dalszym planie niż doraźne korzyści polityków79.
Legitymizacja przemocy następuje również z wykorzystaniem
manewru ucieczki. Wskazuje się, iż zamach majowy nie był zjawiskiem chłodno kalkulowanym, lecz indukowanym przez nieprzewidziany (i być może nieprzewidywalny) splot wydarzeń już to
politycznych, już to ekonomicznych80.
Podkreślmy, iż takie oceny obecne są również w rozważaniach morderstwa G. Narutowicza: zabójstwo polityczne portretuje
się tu jako nieuniknioną, choć niezamierzoną konsekwencję powziętych przez Narodową Demokrację politycznych decyzji81.
Negatywnie bywa oceniane przede wszystkim zabójstwo polityczne G. Narutowicza; przyjrzyjmy się reprezentatywnym fragmentom:

Tamże, s. 202.
Tamże, s. 202.
78 J. Czubaty, D. Stola, dz. cyt., s. 322.
79 A. Brzozowski, G. Szczepański, dz. cyt., s. 88.
80 Patrz na przykład: S. Sierpowski, dz. cyt., s. 73-74.
81 H. Orski, L. Sternik, dz. cyt., s. 123.
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Zamordowanie pierwszego, demokratycznie wybranego prezydenta Rzeczypospolitej zaciążyło na stosunkach politycznych
wewnątrz kraju. Groziła destabilizacja i walki uliczne82
Zabójstwo Gabriela Narutowicza było szokiem dla społeczeństwa. Podniesienie ręki na legalną władzę było zawsze w historii
Polski czynem haniebnym. Mimo to prawica świętowała zamach
jako sukces polityczny. Sytuacja w Polsce stała się niestabilna83,
Zauważmy, że ocena każdorazowo niesie dwa wymiary: moralny i polityczny.
Potępienie zamachu majowego jest natomiast sporadyczne i
odbywa się u autorów podręczników raczej przez pośredników, to
jest świadków i aktorów opisywanych wydarzeń:
„Prezydent i premier stwierdzili, iż zamach na legalne władze państwa jest czynem haniebnym oraz że nie ustąpią”84.
***
Próby interpretacji aktów przemocy wiodą autorów podręczników nierzadko do antagonistycznych wniosków wyciąganych na
podstawie ekwiwalentnego zbioru faktów. Dostrzegalna jest jednak
pewna korelacja w zakresie ocen: zamach majowy częściej usprawiedliwiany, pozytywnie komentowany, przyjmowany jakby cieplej, zaś z barków sprawców przemocy chętniej zdejmuje się część
przynajmniej odpowiedzialności za ich czyny. Oto paradoks: korzystniej pod względem moralnym waży się sprowadzenie zagłady
na kilkuset ludzi, niż czyn skutkujący śmiercią jednego człowieka,
choćby był to pierwszy obywatel Rzeczypospolitej. Zatem miara
jest nie tyle i nie tylko moralna, lecz polityczna. Zjawisko to przeziera również w warstwie merytorycznej tekstu. O przemocy pisze
się wstydliwie, trwożliwie jakby, ogólnikowo i wymijająco. Zabieg
taki – choć nie wprost, bo nie jest to przypuszczalnie zamierzeniem
autorów – banalizuje i neutralizuje zjawisko przemocy. Zjawisko to
kulminuje w podręczniku G. Szelągowskiej: treści dotyczące przebiegu zamachu (w tym rannych i zabitych) złożono tam petitem

H. Tomalska, dz. cyt., s. 361.
K. Gutowski, R. Dolecki R., J. Smoleński, dz. cyt., s. 50.
84 A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871-1945…, s. 223.
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jako podpis pod fotografią85. Twórcy podręczników uwypuklają
wydarzenia mające miejsce przed i po akcie przemocy, marginalizując sam jego przebieg; ogniskują uwagę na społecznych i politycznych konsekwencjach tego zjawiska. Osiągają efekt dydaktyczny w postaci legitymizacji przemocy jako jednego ze środków
kształtowania polityki.
Przemoc tkwi w okowach historycznych mitów i stereotypów.
Zilustrujmy to egzemplifikacją następującą: w licznych podręcznikach przekonuje się czytelnika, iż zabójstwo polityczne dokonane
przez E. Niewiadomskiego to akt szaleństwa lub wręcz popełniony
przez szaleńca. Sprawę tę drobiazgowo badano i od dawna sądzić
możemy, iż zabójstwo polityczne stanowiło akt kalkulowany politycznie, mający swoje umocowanie w racjonalnym myśleniu86.
I kwestia ostatnia: nieprzewidywalność zjawiska przemocy;
taka konstatacja jest wręcz narzucana przy lekturze podręczników.
Zarzut ten tyczy się szczególnie zamachu majowego. Przekonuje
się uczniów, iż wydarzenia, które rozegrały się w pierwszej połowie maja na ulicach Warszawy były zdarzeniem nieprzewidzianym, a nawet nieprzewidywalnym. Polityk, ba, mąż stanu mógł
dociec i zapewne rozpoznał prawdopodobne scenariusze wydarzeń. Formułowane post factum usprawiedliwienia na potrzeby opinii publicznej, próby kształtowania interpretacji swoich czynów
przez polityków (mowa o J. Piłsudskim) podaje się w podręcznikach za fakty, co nadaje zjawisku przemocy przymiot losowości.
Trudno orzec, czy to wyraz bezradności autorów skonfrontowanych ze zjawiskiem bratobójczej przemocy, czy też nieprzeparte
przekonanie, iż przemoc to fenomen aberracyjny i irracjonalny.

G. Szelągowska, dz. cyt., s. 264.
Zachęcam do zapoznania się między innymi z pozycją: E. Niewiadomski,
Kartki z więzienia. Testament polityczny Eligiusza Niewiadomskiego, Biblioteka Polityki Narodowej, Warszawa 2012, oraz wprowadzeniem do niej autorstwa Wojciecha Muszyńskiego.
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Abstrakt:
Przeprowadzona analiza oraz interpretacja skupia się na sposobie prezentowania dwóch wydarzeń historycznych o charakterze
przemocy politycznej w podręcznikach historii dla szkół średnich.
Zbadano zabójstwo Gabriela Narutowicza oraz zamach majowy
przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego. Do analizy wyodrębniono cztery płaszczyzny analizy: formalną, językową, merytoryczną i ocenną. Wykazano, że kryterium oceny jest kwestią polityczną, a nie moralną – przemoc usprawiedliwia się korzyściami
politycznymi. Pokazano także, że przemoc jest zjawiskiem przewidywalnym, acz analizowanym i opisywanym przez pryzmat mitów
i stereotypów. Do analizy wykorzystano 33 podręczniki historii dla
szkół średnich od zakończenia II wojny światowej, aż do czasów
współczesnych (sześć opublikowano w okresie Polski Ludowej i
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz 27 wydanych w III Rzeczypospolitej).
Abstract:
Interpreting the Political Violence in School Textbooks. Analysis of
the Fragments Describing the Political Assassination of President Gabriel
Narutowicz and May Coupd’etat
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The analysis is focused on the different forms of presenting
the historical events in secondary school textbooks. The analyzed
events were related to political crime – the assassination of Gabriel
Narutowicz and the May coup d’etat led by Józef Piłsudski. For the
purpose, the research was divided into four planes of analysis:
formal, linguistic, essential and evaluative. It has been proven that
evaluation is a political matter rather than moral as violence is justified by political benefits. It also has been shown, that the violence is
an predictable occurrence described by a prism of myths and stereotypes. 33 history textbooks for secondary schools were used as
an object of the analysis, published since the end of World War II,
up to the present. Six of them were published during the Polish
People's Republic and 27 issued in the Third Republic.
Bibliografia
Appleton S., Trends: Assassinations, „Public Opinion Quarterly”
2000, nr 64, s. 495-522.
Auster C. J., Manuals for Socialization: Examples from Girl Scout Handbooks 1913-1984, „Qualitative Sociology” 1985, nr 8(4), s. 359-367.
Barkan S. E., Criminology: A Sociological Understanding, Pearson
Prentice Hall, Upper Saddle River 2005.
Bartelson J., Making Exceptions: Some Remarks on the Concept of Coup
d’etat and Its History, „Political Theory”, 1997, 25 (3).
Berelson B., Content Analysis in Communication Research, Free Press,
Glencoe 1952.
Berelson B., de Grazia S., Detecting Collaboration in Propaganda,
„Public Opinion Quarterly” 1947, nr 11(2), s. 244-253.
Berelson B., Lazarsfeld P.F., The Analysis of Communication Content,
Chicago, Nowy Jork 1948.
The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions, Basil Blackwell, Oxford 1987.
Carlgren W., Söderberg V. (red. nauk.), Report on Nationalism in History Textbooks, A.-B. Magn. Bergvalls Förlag, Sztokholm 1925.
Clarke J. W., American Assassins: An Alternative Typology, „British
Journal of Political Science”, 1981, nr 11.
Dovring K., Quantitative Semantics in 18th Century Sweden, [w:] K.
Krippendorff, M. A. Bock (red. nauk.), The Content Analysis Reader, SAGE
Publications, Thousand Oaks 2009, s. 4-8.
Freud Z., Objaśnianie marzeń sennych, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007.

677

Herskovits M., Man and His Works. The Science of Cultural Anthropology,Alfred A. Knopf, Nowy Jork 1956.
Huntington S. P., Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven 1968, s. 198–237.
Iqbal Z., Zorn C., The Political Consequences of Assassination, „Journal
of Conflict Resolution”, 2008, nr 52(3), s. 385-400.
Iqbal Z., Zorn C., Sic Semper Tyrannis? Power, Repression, and Assassination Since the Second World War, „The Journal of Politics”, 2006, nr
68(3), s. 489-501.
Janowitz M., Harold D. Lasswell's Contribution to Content Analysis,
„The Public Opinion Quarterly” 1968-1969, nr 32(4), s. 646-653.
Jones B. F., Olken B. A., Hit or Miss? The Effect of Assassinations on Institutions and War, „American Economic Journal: Macroeconomics”, 2009,
nr 1(2), s. 55-87.
Key V. O. Jr., Public Opinion and American Democracy, Alfred A.
Knopf, Nowy Jork 1961.
Krippendorff K., Models of Messages: Three Prototypes, [w:] G. Gerbner, O.R. Holsti, K. Krippendorff, G.J. Paisley, Ph.J. Stone (red. nauk.), The
Analysis of Communication Content, Wiley, Nowy Jork 1969.
Lazarsfeld P. D., Merton R.K., Studies in Radio and Film Propaganda,
„Transactions of the New York Academy of Sciences” 1943, nr 6, s. 58-79.
Lazarsfeld P F., Stanton F.N. (red. nauk.), Radio Research 1941, Arno
Press, Nowy Jork 1941.
Lazarsfeld P. F., Stanton F.N. (red. nauk.), Radio Research 1942-1943,
Arno Press, Nowy Jork 1944.
Litt E., Civic Education, Community Norms, and Political Indoctrination,
„American Sociological Review” 1963, nr 28(1), s. 69-75.
Laucella L., Assassination: The Politics of Murder, Lowell House,
Nowy Jork 1999.
Malaparte C., Zamach stanu, Dom Wydawniczy „Duet”, Toruń 2004.
Markov A. A., An Example of Statistical Investigation of the Text «Eugene
Onegin» Concerning the Connection of Samples in Chains, „Bulletin of the Imperial Academy of Sciences of St. Petersburg” 1913, nr 7(3), s. 153–162.
Mayring Ph., Qualitative Content Analysis [28 paragraphs], „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research” 2000, nr 1(2).
Messinger A. M., Teaching Content Analysis through Harry Potter,
„Teaching Sociology” 2012, nr 40(4).
Mizobe A., Nationalism in School Textbooks: A Comparative Study of
Britain and Japan, 1919-1955, University of Lancaster, Lancaster 1997.

678

Nava C., Brazil in the Making: Facets of National Identity,Rowman &
Littlefield Publishers, Lanham 2006.
Niewiadomski E., Kartki z więzienia. Testament polityczny Eligiusza
Niewiadomskiego, Biblioteka Polityki Narodowej, Warszawa 2012.
Podeh E., The Arab-Israeli Conflict in Israeli History Textbooks 19482000, Bergin & Garvey, Westport 2000.
Schiessler H., Nuhoglu Soysal Y. (red. nauk.), The Nation, Europe,
and the World: Textbooks and Curricula in Transition, Bergin & Garvey,
Nowy Jork 2005.
Schmitt K. M., The Politics of Assassination, Prentice-Hall, Englewood
Cliffs 1970.
Siebörger R., History and the Emerging Nation: The South African Experience, „International Journal of Historical Learning: Teaching and Research” 2000,nr 1(1), s. 39-48.
Sołtysiak A. (red.), Axer J., Ziółkowski M., Zamach stanu w dawnych
społecznościach, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Warszawa 2004.
Szacka B., Społeczny wymiar obrazu Polski w podręcznikach szkolnych dla
klas I-V szkoły podstawowej, [w:] Polska dziecięca, B. Szacka (red.), Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 75-124.
Szpunar M., Analiza zawartości a analiza treści jako metody badawcze,
[w:]
http://www.magdalenaszpunar.com/_dydaktyka/Analiza%20treści_me
tody_badań_1.pdf, dostęp: 3.09.2015.
Walworth A., School Histories at War: a Study of the Treatment of Our
Wars in Secondary School History Books of the United States and in those of its
Former Enemies, Harvard University Press, Cambridge 1938.
Waples D., Berelson B., Bradshaw F.R., What Reading Does to People:
A Summary of Evidence on the Social Effects of Reading and a Statement of
Problems for Research, The University of Chicago Press, Chicago 1940.
Weare C., Lin W.Y., Content Analysis of the World Wide Web: Opportunities and Challenges, „Social Science Computer Review” 2000, nr 18(3),
s. 272-292.
Webb E. J., Campbell D. T., Schwartz R.D., Sechrest L., Unobtrusive
Measures: nonreactive Research in the Social Sciences, Rand McNally, Chicago 1966.
Webb E. J., Campbell D. T., Schwartz R.D., Sechrest L., Grove J.B.,
Nonreactive Measures in the Social Sciences, Houghton Mifflin, Dallas 1981.
Weber M., Towards the Sociology of the Press. An Early Proposal for
Content Analysis, [w:] K. Krippendorff, M.A. Bock (red. nauk.), The Content Analysis Reader, SAGE Publications, s. 11.

679

Wells-Barnett I. B., Mob Rule in New Orleans Robert Charles and His
Fight to Death, the Story of His Life, Burning Human Beings Alive, Other
Lynching Statistics, [w:]
http://www.gutenberg.org/browse/authors/w#a5765, dostęp:
16.04.2016.
Wells-Barnett I. B., The Red Record Tabulated Statistics and Alleged
Causes of Lynching in the United States, w:
http://www.gutenberg.org/browse/authors/w#a5765, dostęp:
16.04.2016.
Wells-Barnett I. B., Southern Horrors: Lynch Law in All Its Phases, [w:]
http://www.gutenberg.org/browse/authors/w#a5765, dostęp: 16.04.2016.
Wilkinson D. Y., Social Structure and Assassination Behavior: The Sociology
of Political Murder, Schenkman Publishing Company, Cambridge 1976.
Woolf S.J., Nationalism in Europe 1815 to the Present: A Reader, Routledge, Londyn 1996.
Woolman D. C., Educational Reconstruction and Post-colonial Curriculum Development: A Comparative Study of Four African Countries, „International Education Journal” 2001, nr2(5), s. 27-46.

680

Joanna Garbulińska-Charchut

Otwarte usta a kultura pedagogiczna rodziców
Czyżby rozwój istoty ludzkiej, cielesny i umysłowy,
był procesem stosunkowo tak prostym,
że każdy może nim kierować
bez żadnego przygotowania?
Jeżeli nie, jeżeli proces ten, z jednym tylko wyjątkiem,
jest najbardziej złożony z wszystkich w przyrodzie
i zadanie kierowania nim niezwykle trudne, to czyż nie jest
szaleństwem nie dbać wcale o przygotowanie do takiego zadania?1

Kultura pedagogiczna rodziców – definicja
Antonina Kłoskowska zauważyła, że „kultura jest to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowanie ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznych wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca
wytwory takich zachowań”2.
Natomiast osobistą kulturę pedagogiczną rodziców stanowi
„…zdolność do reagowania sytuacjach wychowawczych zgodnego
z potrzebami dziecka, określane przez wiedzę, system wartości,
norm i sposobów zachowania jednostki… świadomość celów wychowania i umiejętności działania wychowawczego”3.
Według Ireny Jundziłł kultura pedagogiczna to „rodzaj kultury zachowania przejawiający się w uświadomieniu celów wychowania (...), zdobywaniu wiedzy o wychowaniu, wrażliwości na
sprawy dotyczące dzieci i młodzieży, w poczuciu odpowiedzialności za młode pokolenie i znajdujący najpełniejszy wyraz w prawi1 H. Spencer za: M. Bereźnicka, Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym, UP im. KEN w Krakowie, Kraków 2015, s. 9.
2 A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa 1964, s. 40.
3 J. Maciaszkowa, Kultura pedagogiczna rodziców [w:] Pedagogika opiekuńcza,
PAN, Warszawa 1977, s 164.
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dłowym oddziaływaniu wychowawczym na dzieci, młodzież i ludzi dorosłych”4. Natomiast Jan Szczepański stwierdził, że jest to
„ogół osobistych wzorów postępowania jednostki, jej metod działania, wytworów jej działalności, jej idei i myśli często nieznanych
innym ludziom”5.
Kultura pedagogiczna rodziców – charakterystyka
Kultura pedagogiczna matek i ojców kształtuje się głównie w
szeroko rozumianych warunkach domu rodzinnego, wraz z jego
zwyczajami, nawykami reakcjami na określone sytuacje wychowawcze, społeczne i moralne. To sprawia, że kultura pedagogiczna
rodziców jest nie tylko elementem kultury danej rodzinnej, ale
równocześnie jest odpowiedzią na szereg pytań o jej ogólny poziomi kondycję.
Ponadto oddziaływania rodziców muszą być tak ukierunkowane, aby zapewniły warunki wszechstronnego rozwoju potomstwa nie tylko w kontekście fizjologicznego wzrostu, ale również w
przypadku obszarów związanych w realizacją zainteresowań kulturalnych i intelektualnych. Rodzina powinna być również swoistym gwarantem wolności jednostkowej, ale w pozytywnym tego
słowa znaczeniu. Mam tutaj na myśli mądrość wolności, odmiennej
od efektów bezstresowego wychowania. Wychowanie w tym miejscu pojmuję za Stanisławem Kawulą jako „Wychowanie w najszerszym rozumieniu tego słowa jest procesem wdrażania młodych
pokoleń do życia w społeczeństwie. Działalność wychowawcza
rodziny zapoczątkowuje ten proces, który w dalszym ciągu jest
przejmowany przez szkołę i inne instytucje wychowawcze,
wzmacniany przez wpływy środowiska (dalszego i bliższego) oraz
przez aktywność własną jednostki. Wychowanie w rodzinie może
mieć charakter celowy, planowy i świadomy ze strony rodziców
(refleksyjny), podobnie jak w instytucjach wychowania bezpośred-

I. Jundziłł., Kultura pedagogiczna społeczeństwa, [w:] Nowa Szkoła 1997, nr 2, s. 6.
J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963, s. 46
4

5
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niego (np. w szkole) oraz może odbywać się w sposób przygodny i
samorzutny (bezrefleksyjny)”6.
Na kulturę pedagogiczną składają się trzy główne elementy:
1. wiedza dotyczące celów wychowawczych, połączona ze
świadomością,
2. życzliwy, ukierunkowany na empatię stosunek do drugiego
człowieka (z głównym ukierunkowaniem na dzieci),
3. umiejętność pracy wychowawczej, mającej nadrzędny cel w
kształtowaniu dobra drugiej osoby (w tym szczególnie dzieci).7
Stanisław Kawula rozszerzył zakres znaczenia kultury pedagogicznej. Zaliczył do niej np.:
- świadomość roli wychowawczej, pełnionej wobec własnych
dzieci i w społeczeństwie oraz poczucie odpowiedzialności za losy
młodego pokolenia i jego prawidłowy rozwój;
- wzory i wzorce (cele) wychowawcze uznawane i realizowane przez społeczeństwo dorosłych, a także wzorce wychowawcze
powszechnie propagowane;
- znajomość praw i właściwości psychicznego i fizycznego
rozwoju dzieci i respektowania ich w działaniu;
- poglądy dorosłych na charakter stosunków wychowawczych (bezpośrednich i pośrednich) między pokoleniami i w ramach każdej generacji oraz w różnorodnych grupach, organizacjach i instytucjach;
- poglądy dorosłej części społeczeństwa na rodzaj i skuteczność środków wychowawczych w rozmaitych grupach społecznych, organizacjach i instytucjach wychowania naturalnego, bezpośredniego i pośredniego;
- działalność dorosłych, zmierzająca do intensyfikacji szans
osiągania pomyślności życiowej, społecznej, oświatowej i zawodowej przez ogół dzieci i młodzieży, wyrażająca się przede wszyst-

6 S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 102.
7 Por. B. Zaremba, Kultura pedagogiczna rodziców, dostęp na stronie
http://www.przedszkole10uszatka.pl/index.php/publikacje-nauczycieli/122kultura-pedagogiczna-rodzicow, 29.04.2016.
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kim w ich stosunku do nauki szkolnej dzieci, wyrównywania warunków startu oświatowego i ich dalszego kształcenia;
- stopień i stan refleksji pokolenia dorosłych nad efektami
(skutkami i zamierzonymi rezultatami) pełnienia ich roli wychowawczej w społeczeństwie oraz wobec własnych dzieci”8.
W związku z tym – aby rodzina funkcjonowała na jak najwyższym poziomie, potrzeby jest harmonijny rozwój i połączenie
wszystkich elementów składowych kultury pedagogicznej rodziców. Ich odzwierciedlenie można zaobserwować w zachowaniu
członków danej malej społeczności. Rodzice mający świadomość
swojej roli, działania i potrzeb potomstwa, wykazują postawy
m.in.: akceptacji drugiego człowieka, uznania praw dziecka w rodzinie, współdziałania z organami odpowiedzialnymi za współwychowance ich dziecka. Równocześnie adekwatny kontakt z dzieckiem, pobudzający je do właściwego uczestnictwa w życiu rodzinnym, może pomóc w kształtowaniu odpowiednich postaw oraz w
pełniejszym rozumieniu potrzeb małego człowieka.
Ograniczenia i kryzys kultury pedagogicznej
W wielu przypadkach kultura pedagogiczna rodziców różni
się od szeroko rozumianego wzorca. Część rodziców ma ograniczoną świadomość swojej roli i możliwości, które – jako rodzice –
posiadają. Zdarzają się matki i ojcowie, którzy cedują obowiązek
wychowania swoich dzieci na szkołę czy Kościół. Uproszczenie
relacji wychowawczych z dziećmi, oczekiwania skierowane przede
wszystkim na innych, a nie swoją osobę – osobę rodzica, nie sprzyjają zwiększaniu świadomości matek i ojców dotyczących kwestii
ich zadań związanych z wychowaniem swoich pociech.
We współczesnym świecie możemy zaobserwować (poza pozytywnymi osiągnięciami cywilizacyjnymi, rozwojem dostępu do
dóbr i usług itd.), występują różnorodne czynniki, które wywołują i
podtrzymują różnorodne kryzysy i negatywne wydarzenia. Mam
tutaj na myśli przede wszystkim społeczne uwarunkowania rzutujące na odbiegający od normy kierunek rozwoju rodziny. Kryzys
rodziny to również kryzys kultury pedagogicznej. Część rodziców
8
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S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, dz. cyt., s. 338.

czerpie wiedzę na temat wychowania dzieci, budowania właściwych relacji rodzinnych np. z mediów, gdzie wspomniany obraz
bywa zaburzony. Przesadnie wyidealizowane postacie są dalekie
od prawdziwych osób. Nieprawdziwe sytuacje, którym nadaje się
postać normalności sprzyjają powstawaniu wyimaginowanych potrzeb, problemów i przewartościowaniu indywidualnego i/lub rodzinnego credo.
Niestety w dzisiejszym świecie można mówić o kryzysie autorytetu i co za tym idzie – również kryzysie autorytetu rodziców.
Często zdarza się, że bardziej poważani są celebry ci, którzy zasłużyli się np. jedynie tym, że są wykonawcami tzw. „jednego przeboju”. Powszechny kult młodości i wolności koncentruje się na osobie
jako „ja”, a nie „ja-ty”. Matki i ojcowie w pogoni za karierą, środkami do życia, wciąż rosnącej potrzebie samorealizacji i samodoskonalenia nierzadko przekraczają niemal niewidoczną granicę
między poszczególnymi elementami i ograniczają zachowanie właściwych proporcji między nimi. Taki egocentryzm może skutkować
znacznym ograniczeniem czasu dla potomstwa, a w bardziej skrajnych przypadkach – również osłabienie lub utratę więzi z własnym
dzieckiem.
W części domów to nie rodzice, więzi, tradycja wyznaczają
świadomość poszczególnych członków rodziny, ale wszechobecny
konsumpcjonizm. Nadmierne gromadzenie dóbr przesłania człowieczeństwo. Utrata prawidłowych relacji na linii rodzice-dzieci
może przyczynić się do powstania różnorodnych problemów wychowawczych, gdzie to rówieśnicy stanowią wykładnię wartości
młodego człowieka.
Ponadto kolejny problem stanowią rodziny sklasyfikowane w
literaturze przedmiotu jako rodziny patologiczne. W ich przypadku na pierwszym planie znajduję się zaspokojenie potrzeb niższego
rzędu, gdzie np. na pierwszym miejscu znajduje się alkohol lub
inne używki. W takich miejscach pojęcie miłości rodzicielskiej i kultury pedagogicznej nie istnieje w ogóle lub jest mocno wypaczone.
Przemoc domowa wobec dzieci, brak więzów i oparcia w rodzinie,
strach – to tylko niektóre z elementów mogących występować w
rodzinach dysfunkcyjnych o podłożu patologicznym.
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Do innego – skrajnie odmiennego podłoża rodzin dysfunkcyjnych należą np. te z pozoru tzw. „dobre domy”. W artykule celowo
został użyty zwrot „te z pozoru”, ponieważ nierzadko są to rodziny, które na zewnątrz jawią się jako przykładne i nierzadko dostatnie. Natomiast zdarza się, że w środku brak w nich prawdziwych
szczerych relacji, zainteresowania i troski o prawidłowy rozwój
każdego z członków rodziny. Takie rodziny opuszczają dorosłe już
dzieci o spaczonej osobowości. Bardzo często mają one problem ze
zbudowaniem wartościowych relacji, narażone się również na powielanie błędów rodziców. Wówczas szkoła i inne placówki wychowawcze nie zawsze mogą mieć silny i skuteczny wpływ na wykształcenie odpowiedniego stylu życia wychowanków.
Niestety większość rodziców z rodzin dysfunkcyjnych nie
zdaje sobie sprawy z tego, jakie błędy popełniają. Nie mają świadomości przyszłych konsekwencji ich postępowania.
Wiedza rodziców, nauka kultury pedagogicznej nie powinna
więc koncentrować się wyłącznie na informacjach zaczerpniętych
ze świata mediów czy z państw, odległych kulturowo. Moda –
również dotycząca specyfiki wychowania – może przeminąć. Jednak to, co po niej pozostanie, może skutkować długofalowymi konsekwencjami. Rodzice, przedstawiciele pro-szkolnych i prorodzinnych instytucji powinni pamiętać, że nauka kultury pedagogicznej nie tylko jest możliwa, ale również niezbędna do prawidłowego funkcjonowania społecznego. Wspólna nauka nie powinna odbywać się na zasadzie przekazu podającego, formuł zakazów
i nakazów, ale na zasadzie współpracy, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Kształtowanie współpracy rodzice-szkoła
Placówki oświatowe i wychowawcze powinny wyznaczyć realne cele i metody współpracy z rodzicami. Wiele zależy od możliwości szkół, ale także od środowiska, w którym się znajdują. Od
tego powinny być uzależnione sposoby komunikowania się z rodzinami. Praca w atmosferze zrozumienia może zbudować silną
podstawę długofalowych relacji. Według Zofii Frączek skuteczne
współdziałanie rodziców i wychowawców, nauczycieli może odbywać się na gruncie współpracy opartej o:
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„- partnerskie relacje łączące nauczycieli i rodziców. Idzie tu o
obopólne okazywanie sobie przyjaźni, szacunku, wzajemnego zrozumienia i zaufania;
- wspólne uzgadnianie przez nauczycieli i rodziców celów
współpracy;
- wymiana opinii dotyczących rodziny i szkoły pomiędzy nauczycielami i rodzicami;
- gromadzenie przez nauczycieli informacji o uczniach dotyczących np. ich uzdolnień, prospołecznych postaw, zainteresowań,
czy też symptomów nieprzystosowania społecznego;
- przygotowanie dziecka do pełnienia roli ucznia zanim zacznie chodzić do szkoły. Chodzi o to, aby nie wyolbrzymiać czekających na nie obowiązków oraz nie przekazywać negatywnego obrazu nauczyciela”9.
Dlatego m.in. obie strony (które w wielu przypadkach powinny stanowić coś w rodzaju jednego organizmu), powinny wykazywać postawę zrozumienia. Bez niego nie można mówić o budowaniu świata bez barier. Równocześnie zarówno rodzice, jak
również pracownicy placówek szkolnych i wychowawczych nie
powinni zapominać, kto jest głównym podmiotem ich działań. W
efekcie to dobro dzieci jest wartością nadrzędną.
Matki i ojcowie powinni mieć stały wgląd w to, jak działają
nauczyciele i wychowawcy. Również pedagodzy winni mieć wiedzę na temat tego, jaka jest sytuacja w środowisku uczniów. Oczywiście informacje posiadane przez pedagogów powinny być zachowane w tajemnicy przed innymi, niepożądanymi osobami. Spotkania z rodzicami mogą odbywać się w formie cyklicznych wywiadówek, spotkań z pedagogiem lub psychologiem szkolnym,
różnorodnych uroczystości szkolnych itp.

9 Z. Frączak, O potrzebie i możliwościach kształtowania kultury pedagogicznej rodziców, dostępne na stronie
http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2009/2009_2_5.pdf,
12.04.2016.
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Podsumowanie
Kultura pedagogiczna rodziców odgrywa istotną rolę w procesie wychowania młodych pokoleń. Rodzice świadomi swoich
zadań i możliwości mogą pomóc dzieciom w jak najlepszym zaaklimatyzowaniu się w społeczeństwie.
Niestety w dzisiejszym świecie, w części środowisk matek i
ojców, kultura pedagogiczna przeżywa regres lub – niestety –nie
rozwinęła się. Mam tutaj na myśli rodziny dysfunkcyjne, w szczególności te, w których występują problemy związane m.in. z przemocą czy uzależnieniem od alkoholu lub innych środków odurzających. Dlatego tak istotne jest wielopłaszczyznowe porozumienie i
współdziałanie środowiska szkolnego – nauczycieli, wychowawców, pedagogów ze środowiskiem rodziców. Jest to możliwe przy
zachowaniu obopólnego zrozumienia, szacunku i świadomości, że
dobra współpraca może przynieść wymierne efekty w postaci dobra dzieci i młodzieży.
Streszczenie
Kultura pedagogiczna to zagadnienie istotne nie tylko z punktu
widzenia rodziców, nauczycieli, wychowawców, ale także dzieci i
młodzieży objętej systemem nauczania. Kultura pedagogiczna matek
i ojców to zagadnienie o złożonej strukturze. Część z rodziców nie
zdaje sobie sprawy, jak ważna jest ich rola w wychowaniu człowieka.
Zapominają oni o swoich zadaniach i konieczności współpracy z placówkami oświatowymi i wychowawczymi. Artykuł stanowi refleksję
nad zagadnieniem kultury pedagogicznej rodziców w kontekście
kształtowania przez nich kolejnych pokoleń. Publikacja została oparta
na dostępnej literaturze przedmiotu.
Summary
Open mouth – pedagogical culture of parents
Culture is a pedagogical issue important not only from the
point of view of parents, teachers, educators, but also children and
adolescents, covered by the system of education. Culture Teaching
mothers and fathers of this issue with a complex structure. Some of
the parents don’t realize how important their role in the education
of man is. They forget about their tasks and the need for
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cooperation with educational institutions and educational.
The article is a reflection on the issue of pedagogical culture of
parents in shaping their subsequent generations. The publication
was based on the available literature.
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Problem wolności słowa we współczesnej Europie
Prawo o wolności słowa
Przedmiotem wolności słowa jest prawo do swobodnego wyrażania myśli. Wolność myśli definiujemy jako wolność wewnętrzną człowieka (libertas interna)1. To wolność posiadania poglądów na najrozmaitsze przejawy życia biologicznego i społecznego. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu
wolność wypowiedzi. Oznacza to, że każdy z nas ma prawo do
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania uzyskanych informacji2. Wolność wypowiedzi gwarantuje zakaz cenzury środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie
prasy. Każde demokratyczne państwo gwarantuje swoim obywatelom wolność słowa.
Wolność słowa to również dostęp do istniejących krajowych i
zagranicznych źródeł informacji. Wolność ta przejawia się także w
wolności poszukiwania informacji. Wolność wypowiedzi uważana
jest za najważniejszą z wolności obywatelskich. Służy ona zarówno
państwu, jak i poszczególnym jednostką. Dla każdego człowieka
jest sposobem na samorealizację. Władzy pomaga natomiast w procesie sprawowania władzy. Wolność wypowiedzi stanowi fundament państwa demokratycznego. Niestety nie wszystkie państwa
na świecie przestrzegają tej zasady.
Regulacji wolności wypowiedzi możemy szukać :
- Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych3,
- Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności4,
H. Cederbaum, Słowo i pismo wobec prawa, Warszawa 1916, s. 1.
Zob. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, art. 14, 25, 49, 53.
3 Kancelaria Sejmu, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, PDF, s. 1-18. (Dz. U. z 1997 r. Nr 38, poz. 167).
4 Europejska Konwencja Praw Człowieka, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, PDF, Rzym 1950 r., s. 1-56.
1
2
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- Kodeksie cywilnym5,
- Kodeksie karnym6,
- Ustawie o ochronie tajemnicy państwowej7,
- w prawie autorskim8,
- w prawie prasowym9.
W dokumentach tych stwierdza się zgodnie, że każda jednostka ma prawo do wolności poglądów i wypowiedzi. Może ono
jednak podlegać pewnym ograniczeniom ze względu na poszanowanie praw lub dobrego imienia innych osób lub ochronę bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego, ochronę zdrowia i
moralności. Zakazana jest również wszelka propaganda ustrojów
totalitarnych oraz popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści rasowej, narodowej lub religijnej10.
Wolność słowa nie jest zatem wartością najwyższą i absolutną. Podlega różnego rodzaju ograniczeniom. Mogą one być natury
etyczno-moralnej lub prawnej. Jeśli są one zapisane w prawie, to
powstaje pytanie: kto ma nadzorować i kontrolować przestrzeganie
owych ograniczeń? W państwie demokratycznym robi to niezawisły sąd. A w państwach niedemokratycznych, totalitarnych? Z reguły powstaje specjalny urząd. Może on nosić różne nazwy i przybierać różne formy instytucjonalnie, ale powszechnie określa się go
mianem cenzury.
Cenzura może również przybierać formy pozaprawne - gdzie
formalnie jest zabroniona, nie ma żadnego urzędu cenzorskiego jednak występują różne formy swoistej cenzury wewnętrznej - zazwyczaj na poziomie osób, kierujących redakcją. Bardzo często
powołują się oni na artykuł prawa prasowego, mówiący o tzw. „liKancelaria Sejmu, Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r., Kodeks Cywilny, PDF,
Dz. U. z 2014r., poz. 121, 827, z 2015 r., poz. 4, 397, 1137, 1311, 1433, 1830, 1844.
6 Kancelaria Sejmu, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeks Karny, PDF, s. 1-125.
7 Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o
ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, PDF, Dz. U. 1982 nr 40 poz. 271.
8 Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, PDF, Dz. U. 1994r., nr 24 poz. 83.
9 Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.
Prawo Prasowe, PDF, Dz. U. 1984 nr 5 poz. 24.
10 Zob., w tychże.
5
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nii redakcyjnej”, czyli profilu światopoglądowo-politycznym redakcji, któremu muszą podporządkować się dziennikarze.
Bezpośrednio o mediach mówią artykuły 14 i 54. Artykuł 14
stwierdza, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i
innych środków społecznego przekazu”. Ta wolność jest koniecznym warunkiem wypełniania przez prasę jej misji. Wolność leży w
samej istocie prasy. Musi ona mieć swobodę działania i być wolna
od zadań i wytycznych otrzymywanych z zewnątrz, zwłaszcza od
ośrodków władzy publicznej. Tylko w pełni wolna prasa może rzetelnie i efektywnie monitorować poczynania organów władzy11.
Manipulacje wolnym słowem
Jest we współczesnej, demokratycznej Europie wiele zjawisk,
które muszą niepokoić. Jak wynika z raportu przygotowanego dla
Unii Europejskiej w 2006 r. w wielu krajach członkowskich nasila
się obecnie zjawisko rasizmu, ksenofobii, niechęci do obcych
(wśród 8 krajów europejskich UE, w których wzrosła znacząco
liczba aktów rasistowskich wymienia się m.in. Polskę, ale także
Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Danię). Jest to więc w tym samym stopniu problem starych i nowych demokracji europejskich.
W ojczyźnie praw człowieka - we Francji akty antysemityzmu (np.
niszczenie żydowskich grobów, o czym w odniesieniu do cmentarza w Havre donosiła prasa francuska), wrogość wobec imigrantów
o innym wyznaniu i kolorze skóry przybierają niekiedy niepokojące rozmiary12.
Innym problemem jest milczenie zachodniej prasy w sprawie
przestępstw popełnianych przez imigrantów. Dotyczy to całych
wiodących mediów zachodnich, zwłaszcza niemieckich. Wydarzenia z Kolonii warto widzieć w przynajmniej dwojakim kontekście.
Po pierwsze chodzi o propagandę, której od lat poddawane jest
niemieckie społeczeństwo, a które w dużej większości tzw. lewicową wrażliwość np. prawa kobiet traktuje jako cywilizacyjną normę.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 14 i 54.
Zob. M. Safian, Wolność słowa w debacie europejskiej,
http://www.otwarta.org/marek-safjan-wolnosc-slowa-w-debacieeuropejskiej/(12.04.2016).
11

12
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W państwie, gdzie właściwie każde zachowanie może być zinterpretowane jako przemoc, molestowanie i gwałt, polowanie na niemieckie kobiety w centrum Kolonii, Hamburga i Stuttgartu - po
prostu - nie mogło się wydarzyć. Podobnie jak niedopuszczalne
jest, aby jego sprawcami byli przyjmowani za naszą zachodnią granicą z otwartymi rękami imigranci z Bliskiego Wschodu i północnej
Afryki. Nie po to rząd Angeli Merkel, a za nim medialny mainstream miesiącami wtłaczał niemieckiemu społeczeństwu, że przyjmowanie hurtem arabów jest dla Niemiec darem niebios. To nie
mogli być imigranci. Więc kto? Np. Niemki, które powinny - według burmistrz Kolonii - chodzić po mieście w grupach i nie prowokować przybyszów trzymając ich na odległość wyciągniętego
ramienia. W takim też tonie wypowiadała się prasa, chociaż media
po tych wydarzeniach kilka dni po prostu milczały13.
Część Niemców nie akceptując medialnej propagandy zaczęła
spontanicznie budować - wzorem polskiej prawicy - niezależny od
głównego nurtu mediów drugi obieg. Dziś w niemieckim Internecie nietrudno znaleźć memy z przekreślonym logiem ARD i ZDF.
To wyraz sprzeciwu społeczeństwa. Media grały swoje, a ludzie
wokół siebie widzieli co innego14.
Poziom pluralizmu wiodących europejskich mediów jest papierkiem lakmusowym demokracji w Unii Europejskiej. „Europa
nie jest dziś wolna - mówi Wiktor Orban. Wolność zaczyna się od
prawdy. Dziś w Europie nie można mówić prawdy. Dziś w Europie nie wolno mówić o tym, że mamy wędrówkę ludów, a nie napływ migrantów. Dziś nie można mówić, że mamy napływ innych
społeczeństw, które nam zagrażają (...) zagrażają tradycji chrześcijańskiej. Ale dziś obywatele Europy budzą się i rozumieją, że ich
przyszłość jest zagrożona”15.

K. Kunert, Nokaut dziennikarstwa w Niemczech, „W Polityce”,
http://wpolityce.pl/swiat/277343-nokaut-dziennikarstwa-w-niemczech-jaknazwac-solidarne-milczenie-mainstreamu-kiedy-po-sylwestrze-na-policjezglaszaly-sie-setki-kobiet?strona=2(dostęp: 11.05.2016 r.).
14 Tamże.
15 W. Orban, Dziś w Europie nie można mówić prawdy,
https://gloria.tv/article/QzKXnjxtmDD(12.04.2016).
13
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Chrześcijaństwo nie pasuje do systemu wartości europejskich,
które obejmują schlebianie najgorszym podłościom ludzkich namiętności. Powszechnie słyszy się, że księża to „agenci Watykanu”,
a duchowni prawosławni to „agenci Kremla”. Nikt nie mówi o
prześladowaniu za wiarę. Coraz częściej słyszy się głosy, że cerkwie powinny być zamknięte za nieprzestrzeganie norm sanitarnych, bo tam, jak mówią, tłum ludzi całuje ikony, a wierni jedzą
jedną łyżką, biesiadując przy jednym stole itp. Służby sanitarne w
lot przyjmują takie argumenty i zaczynają zamykać świątynie.
Wymiar sprawiedliwości interesuje się młodymi ludźmi, wychowywanymi w chrześcijańskich rodzinach, ponieważ tam rodzice
rzekomo „torturują swoje dzieci, prowadzą na nielegalne msze, nie
pozwalają spać do południa i wysyłają pociechy do szkół religijnych”. Poza tym, zdaniem europejskiej propagandy, opiekunowie
wywołują strach u dzieci, bo Ukrzyżowanie to straszne okrutne
widowisko. Ludzi wierzących oskarża się o nietolerancję wobec
innych wyznań i wobec „świętych krów” współczesnej Europy, tj.
homoseksualistów i imigrantów16.
Dzisiejszy przeciwnicy wolności są inni niż dawni władcy, czy
władcy systemu sowieckiego. Innymi metodami zmuszają do poddania się. Dziś nie zamykają w więzieniach, nie zabierają do łagrów, nie
okupują czołgami miłujących wolność państw. Dziś wystarczą ataki
prasy światowej, stygmatyzacja, straszenie i szantaż.
Poprawność polityczna mediów w krajach UE
UE promuje wolność słowa wśród sąsiadów i wymaga jej
wdrożenia od potencjalnych członków. Naruszenia wolności słowa
i swobody wypowiedzi spotykają się z ostrą krytyką ze strony
Brukseli, choć z uwagi na swój charakter Unia jest w stanie niewiele zrobić prócz krytyki i zablokowania procesu akcesyjnego. Jednak
po przyjęciu danego państwa do UE sytuacja ulega zmianie - kontrola nad wolnością słowa wobec państw członkowskich jest dużo
słabsza niż wobec kandydatów. Z uwagi na uświęconą równość
Zob. Chrześcijaństwo w Unii Europejskiej- czy to początek prześladowań?
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/chrzescijanstwo-w-unii-europejskiej-czyto-poczatek-przesladowan(12.03.2016).
16
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wszystkich krajów należących do UE możliwe sankcje, poza krytyką, obejmują wstrzymanie części funduszy rozwojowych, które nie
wymaga zgody wszystkich państw. Poza tym UE nie posiada wewnętrznych środków nacisku17. Na przykład niespełna rok temu
Parlament Europejski odrzucił rezolucję w sprawie niedostatecznej
wolności prasy we Włoszech, uznając ją za sprawę krajową. Niemniej jednak jak wolność słowa może być sprawą krajową, skoro
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej każdy ma
prawo do wolności słowa, a wolność i pluralizm mediów muszą
być respektowane.
Poprawność polityczna w mediach mainstreamowej prasy europejskiej w praktyce sprowadza się do cenzury, jest cenzurą i polega na cenzurze. Gdzie oprócz słusznych koncepcji tłumienia niepotrzebnych emocji, bo to jest generalna cecha wszelkich mediów
głównego nurtu - dochodzi do systemowego wykluczania tych myśli, idei i faktów, które są sprzeczne z systemem i mogą mu zagrozić. Nie ma, bowiem nic groźniejszego niż milczenie publiczne lub
przekłamanie publiczne o faktach, o których ludzie nie mają pełnej
informacji18.
Bez poprawności publicznej, czyli cenzury nie da się sterować
społeczeństwem. W tym znaczeniu poprawność polityczna w mediach jest podstawą dla utrzymania spójności systemu rządzącego.
To poprawność polityczna jest narzędziem umożliwiającym decydowanie o tym, co ma być pokazane, w jakim świetle, czy ma być
przemilczane a może nawet wyśmiane lub zelżone. Kłamstwo
podane do publicznej wiadomości jest skutecznie powielane – działa marketing wirusowy ze wzmocnieniem poprzez główne kanały
nadawania medialnej papki, wspierany w indywidualnych percepcjach jednostek wcześniej skumulowanymi starannie skonstruowanymi kłamstwami.

17
K. Kokoszyński, Europejska wolność prasy – fakt czy mit,
http://www.euractiv.pl/demokracja/wywiad/europejska-wolno-prasy--faktczy-mit-006818 (dostep: 10. 05. 2016).
18 Obserwator Polityczny, Poprawność polityczna jest antytezą równości i wolności
wypowiedzi, https://obserwatorpolityczny.pl/?p=21002(dostęp: 12.0.2016 r.).
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Niestety poprawność polityczna ma też pewną zaletę wynikającą z istoty jej natury, mianowicie jakby jej nie było to prędzej czy
później zostałaby wymyślona i implementowana do każdego systemu, który opiera się na masowym komunikowaniu. Każda władza prędzej czy później musi sięgnąć po cenzurę, to najprostszy a
zarazem najskuteczniejszy sposób na niwelowanie zjawisk społecznych w zarodku, zanim zdążą przekształcić się zjawiska polityczne. W tym znaczeniu poprawność polityczna służy do eliminowania konkurencji politycznej, zdecydowanie upraszczając
wszystkie zachowania. Przecież coś, co przed chwilą wyeliminowaliśmy już nam nie zagraża, a jest to tym skuteczniejsze, ponieważ
eliminuje się przez cały system, w jego imieniu i na jego rzecz. Innymi słowy - poprawność polityczna napędza system, stanowi
pierwszą linię obrony władzy przez wszelkiego typu nowinkami
lansowanymi przez tych, którzy chcieliby wzruszyć systemowy
układ. W poprawności politycznej uderza jej wyrafinowana, skrajnie perfidna hipokryzja i zakłamanie. Proszę sobie wyobrazić, że
zamykacie państwo jedno oko, zatykacie jedno ucho i liczy się tylko
to, co już znacie i co wam nie zagraża. Czy na tym ma polegać demokracja? Odmawiamy prawa do istnienia wszystkim, którzy myślą inaczej?
W tym znaczeniu właśnie poprawność polityczną należy
zwalczać, trzeba być przeciwko cenzurze, zwłaszcza tej napastliwej
w przypadkach, w których mainstream działając na polecenie lub
dla przypodobania się władzy atakuje tych, którzy odważyli się
myśleć inaczej. Nikt przecież nie nakazuje systemowi lansować
poglądów jednostek czy też środowisk niszowych, jednakże żeby je
od razu publicznie zwalczać na masową skalę z całą mocą najlepszych wzorców faszystowskiej propagandy? Niestety do tego prowadzi bierne przyzwalanie na funkcjonowanie mechanizmów poprawności w mediach19. Liczy się przede wszystkim filtrowanie
informacji o te ze sfery kryminalnej i obyczajowej, których rozpowszechnianie mogłoby stanowić w jakiejś mierze afirmację nieakceptowanych i sprzecznych s prawem zachowań. Jednakże poza
tymi wyjątkami, głównie w sferze obyczajowej (np. filtr przeciwko
19
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pornografii, propagowaniu narkotyków itp.,) poprawność polityczna będąca antytezą równości i wolności wypowiedzi to nieuprawniona, ale zawoalowana i chroniona w centrum systemu
cenzura.
Językoznawca Władysław Kopaliński definiuje poprawność polityczną jako „postmarksistowski, lewicowy kodeks polityczny, łączący składniki feminizmu, antyrasizmu i innych liberalnych doktryn,
powstały w USA w 1984 roku, nakazujący unikanie słów lub czynów
mogących wyrażać dyskryminację lub uprzedzenie w stosunku do
osób różniących się pod względem płci, rasy, orientacji seksualnej, do
mniejszości narodowych”20 . Cytując za Jackiem Bartyzelem, polityczna poprawność (ang. political correctness) to swoisty kodeks językowy oraz zespół zachowań i opinii prezentowanych jako „antydyskryminacyjne”, dotyczących zwłaszcza rasy, płci, seksu i ekologii,
prezentowanych przez wpływowe kręgi lewicowe i postępowoliberalne, które dążą do narzucenia tych zasad społeczeństwu, a napiętnowania i odrzucenia zasad im przeciwnych, uznanych za „politycznie niepoprawne”21 . Zjawisko to pojawiło się i rozprzestrzeniło w
ostatnich dekadach XX w. najpierw i przede wszystkim w USA, a dopiero stamtąd przeniosło się na inne kraje, zwłaszcza europejskie. W
obu definicjach podkreśla się, że jest to pewien zespół zachowań i
określeń, które mają zapobiegać odmiennemu traktowaniu różnych
podmiotów w podobnych sytuacjach.
Polityczna poprawność nie jest skodyfikowanym ani spójnym
zbiorem zasad, których przestrzegania broni jakaś instytucja, lecz
zjawiskiem społecznym, polegającym na zwalczaniu (głównie w mediach) osób, które naruszą niepisane zasady politycznej poprawności22 . Nie oznacza to jednak, że nie jest ona czynnikiem opresyjnym.
Jako zjawisko socjologiczne wykorzystuje ostracyzm społeczny i ostrą
walkę ideologiczną jako nader skuteczne narzędzia.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów, pojęć i legend XX wieku, Warszawa 1999, s. 326.
J. Bartyzel, Poprawność polityczna,
http://haggard.w.interia.pl/politpopr.html, (dostęp: 13.05.2016).
22 Ł. Bilski, Współczesny stosunek do mniejszości w kontekście poprawności politycznej - jaka wolność, jaka równość?, [w:] Poprawność polityczna - równość czy wolność?, (red.) R. Stefański, Toruń - Kielce 2007, s. 260.
20
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W jakim celu stworzono zatem polityczną poprawność? Niektórzy otwarcie mówią, że jest to sposób maskowania niedoskonałości. Papież Benedykt XVI na konferencji wygłoszonej w Berlinie
w 2000 roku powiedział: „Czy nie jest to raczej cywilizacja posteuropejska, która narodziła się jako skutek upadku starych europejskich kultur? (…) Europa, i to właśnie teraz, w tym momencie jej
największych sukcesów wydaje się wewnętrznie pusta, w pewnym
sensie sparaliżowana zanikiem systemu krążenia”23. Papież dostrzega to samo, co ostro i dobitnie powtarza Fallaci: Europa „musi
ratować się przeszczepami, które w końcu przekreślą jej autentyczną tożsamość”24. Może za poprawnością polityczną kryje się lęk i
niepewność, by nie urazić kogokolwiek z elektoratu różnych
wspólnot, których głosy coraz częściej decydują o drodze do władzy? Europejczycy nie chcą mieć licznych rodzin, więc coraz częściej konieczne jest odwoływanie się do głosów innych środowisk.
Współcześnie sztuka rządzenia państwem zmieniła się w sztukę
pozyskiwania głosów wyborców, więc w jakiś sposób trzeba owe
głosy przyciągnąć - może właśnie dzięki poprawności politycznej25.
Wolność słowa a homolobby
Homolobby w Europie i Polsce staje się coraz bardziej agresywne. Gejowscy frontmani dążą do zakazania terapii osób homoseksualnych, które chcą się jej poddać, a także do zakazania niewygodnych dla homolobby badań i publikacji. W Sejmie trwają prace
nad nowelizacją ustawy antydyskryminacyjnej (druk 1051), której
jedynym efektem będzie prawna ochrona publicznego epatowania
perwersyjnymi zachowaniami, a sprzeciw wobec tych zachowań
będzie karany. Homoseksualny wykładowca na Uniwersytecie
Warszawskim, występujący w kobiecym przebraniu, publicznie
głosi, że dokonuje czynów karalnych, takich jak pedofilia, a władze
UW ani policja nie reagują26. Obecnie już nawet protesty rodziców
J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005, s. 21.
O. Fallaci, Siła rozumu, Warszawa 2004, s. 22.
25 M. Chechłowska-Lipińska, Poprawność czy niepoprawność polityczna - rozważania
na temat współczesnego dyskursu w ujęcie Oriany Fallaci, UMK Toruń, PDF, s. 12.
26 J. M. Jackowski, Homolobby w natarciu, Tygodnik Katolicki Niedziela,
40/2013, s. 47.
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przeciwko ofensywie propagandy homoseksualnej wdzierającej się
do szkół są uznawane przez wojujących aktywistów ruchu homoseksualnego za tzw. homofobię. Tymczasem, o czym warto wiedzieć, „homofobia - jak podkreśla znawca problematyki dr Gerard
van den Aardweg, holenderski psycholog i psychoterapeuta - jest
konstrukcją rodem z science fiction. To, co osoby heteroseksualne
zazwyczaj czują wobec homoseksu, to awersja i obrzydzenie, a nie
lęk. A dopiero patologiczny i natrętny strach przed czymś diagnozuje się jako fobię. Ale ten ukuty przez środowiska gejowskie termin to bardzo skuteczna broń w propagandowej wojnie o homoseksualizację społeczeństwa i narzędzie zastraszania ideowych
przeciwników”27.Przykładem może być sytuacja brytyjskiego boksera wagi ciężkiej Tysona Furry. Został pozbawiony tytułu organizacji IBF za to, iż krytycznie wypowiadał się na temat homoseksualizmu i aborcji.
Polska znajduje się obecnie w wielkim zagrożeniu ze strony homolobby i genderlobby, które przygotowało projekt ustawy (druk sejmowy nr
1051), która dopuszcza kary więzienia oraz kary finansowe za wypowiedzi
sprzeczne z homo i gender ideologią. Jest to wielkie nadużycie i zagrożenie
dla rodzin, dla wolności słowa i rzetelności badań naukowych. Podobne
ustawodawstwo było przygotowane w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii. Na szczęście, dzięki zmasowanym protestom udało się je zablokować.
W Polsce nowe rozdanie polityczne być może skutecznie zablokuje projekt.
Vera Jourova, unijna komisarz ds. sprawiedliwości, spraw
konsumenckich i równości płci, ogłosiła przyjęcie przez Komisję
Europejską listy działań, które mają zapewnić równość homoseksualistów, biseksualistów, osób transgenderycznych oraz hermafrodytów (LGBTI). Dokument zawiera szereg propozycji, które
mogą doprowadzić do ograniczenia wolności słowa, wolności sumienia i wolności gospodarczej. Komisja Europejska zamierza w
ramach planu podjąć działania, mające na celu przyjęcie kolejnej
dyrektywy antydyskryminacyjnej, która znacząco rozszerzy zakres
obowiązywania zasad prawa antydyskryminacyjnego, w tym odwróconego ciężaru dowodu. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w
wielu dziedzinach prawa, w tym w istotnej części stosunków cy27
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wilnoprawnych pomiędzy równorzędnymi podmiotami, zasady
antydyskryminacyjne miałyby stać się nie wyjątkiem, ale zasadą.
Projektowana dyrektywa może skutecznie ograniczyć wolność
słowa, wolność sumienia i wolność gospodarczą. Gdyby została
przyjęta, w prawie polskim w największym zakresie zwiększyłby
się zakres ochrony antydyskryminacyjnej ze względu na orientację
seksualną i tożsamość płciową28.
W Dzień Ojca, obchodzony we Włoszech w uroczystość św.
Jozefa, dyrekcja jednego z przedszkoli Mediolanu zrobiła maluchom i ich rodzicom niezbyt miły prezent. Otóż postanowiono, że
tym razem święta tatusiów nie będzie się obchodzić i przedszkolaki
nie będą dla nich rysować tradycyjnych laurek. Kierownictwo placówki znajdującej się w mediolańskiej dzielnicy Isola podjęło taką
decyzję, aby nie urazić „tęczowych rodzin”. Jak się okazuje, swoje
dziecko przyprowadzają tam również dwie lesbijki, których przedszkolanki nie chciały urazić obchodami Dnia Taty29. Zaś międzynarodowa organizacja skupiająca środowiska gejowskie i lesbijskie
ILGA Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) zapowiedziała dalsze działania, aby unieważnić
rejestrację europejskiej inicjatywy „Mama, Tata i Dzieci”. Komisja
Europejska oficjalnie zarejestrowała inicjatywę. Jej celem jest doprowadzenie do tego, aby Unia Europejska przyjęła uniwersalną
definicję małżeństwa i rodziny, stosowaną we wszystkich unijnych
aktach prawnych. Wprawdzie artykuł 9 Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej nadaje krajom członkowskim autonomię w zakresie definiowania prawa dotyczącego małżeństw i rodziny, ale w
praktyce parlament europejski zaczął przyjmować coraz więcej aktów prawnych, ingerujących w tę sferę. Spowodowało to powstanie
coraz większych różnic w prawodawstwie krajów członkowskich
dotyczącym małżeństw i rodziny30. Celem inicjatywy „Tata, Mama
i Dzieci” było zdefiniowanie małżeństwa jako stałego związku
między mężczyzną i kobietą, zaś rodziny jako wspólnoty ojca, mat28 Progejowskie plany eurokratów, http://radioem.pl/doc/2885311.Progejowskieplany-eurokratow (dostęp: 14.05.2016).
29 Kuriozalna sytuacja w jednym z włoskich miast. Tamże.
30 Tamże.
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ki oraz ich dzieci. Inicjatywa rozsierdziła organizacje homoseksualne, które od wielu miesięcy czynią próby, aby unieważnić decyzję o
jej rejestracji. Niedawno ILGA zaskarżyła decyzję Komisji przed
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, domagając się jej
formalnego uchylenia. Jednak ta próba zablokowania inicjatywy
nie powiodła się. Skarga została przez Trybunał odrzucona, jako
bezpodstawna. W tej sytuacji ILGA zapowiedziała dalsze działania,
mające prowadzić do delegalizacji inicjatywy „Tata, Mama i Dzieci”. Z pisma przesłanego przez kierownictwo ILGA do różnych
europejskich organizacji wynika, że lobby homoseksualne, choć
przegrało batalię prawną, chce osiągnąć swój cel poprzez kampanię
obywatelskich protestów i medialnych nacisków. Inicjatywa „Tata,
Mama i Dzieci” ma zostać w nich przedstawiona jako zamach na
podstawowe prawa człowieka oraz przejaw dyskryminacji, niezgodnej z normami europejskimi.
W mediach coraz częściej pojawiają się komunikaty dotyczące
tzw. dyskryminacji homoseksualistów. Ma miejsce otwarta propaganda postulatów głoszonych przez te środowiska, propaganda
nazywana przez sprzyjające im media edukacją. Najczęściej mamy
do czynienia z zaprezentowaniem tylko jednej opinii na ten temat.
Opinii jednostronnej - wygłoszonej tylko po to, by doprowadzić do
ocieplenia klimatu społecznego, znieczulenia opinii publicznej na
żądania, wobec których jeszcze niedawno zdecydowana większość
była ustosunkowana bardzo krytycznie. A wszystko to odbywa się
w imię kolportowanych przez media haseł o powszechnej tolerancji. Nie mamy, niestety, do czynienia z rzetelną debatą na temat
granic wolności i tolerancji dla homoseksualistów. Co więcej, dobiega już końca „etap znieczulania” społeczeństwa, a nadchodzi
czas zabiegów o zmianę polskiego prawa: od wprowadzenia
„związków partnerskich” dla osób tej samej płci przez zrównanie
ich z prawdziwymi małżeństwami aż po - w perspektywie najbliższych lat - przyznanie im prawa do „nieograniczonej adopcji dzieci”. Ta strategia wcielana jest także w Polsce i przynosi efekty, na co
ma wpływ nieproporcjonalna obecność tematu w mediach31. NaHomopropaganda nie ma nic wspólnego z edukacją,
http://rodzinakatolicka.pl/(dostęp 14.05.2016 r.)
31
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stępne postulaty to na przykład karanie za mowę nienawiści i de
facto ograniczenie wolności słowa. W efekcie zepchnięcie osób,
środowisk i instytucji, które jakkolwiek chciałyby te środowiska
krytykować czy też po prostu wyrażać własną opinię na temat
przywilejów homoseksualistów, na margines życia społecznego.
Tak dzieje się już w krajach zachodniej Europy, gdzie bywa, że za
krytykę homoseksualizmu wymierza się nawet karę wiezienia.
Streszczenie
Przedmiotem wolności słowa jest prawo do swobodnego wyrażania myśli. Wolność słowa to również dostęp do istniejących
krajowych i zagranicznych źródeł informacji. Wolność ta przejawia
się także w wolności poszukiwania informacji. Wolność wypowiedzi uważana jest za najważniejszą z wolności obywatelskich.
Jest we współczesnej, demokratycznej Europie wiele zjawisk,
które muszą niepokoić. Poprawność polityczna w mediach mainstreamowej prasy europejskiej w praktyce sprowadza się do cenzury,
jest cenzurą i polega na cenzurze. Gdzie oprócz słusznych koncepcji tłumienia niepotrzebnych emocji, bo to jest generalna cecha
wszelkich mediów głównego nurtu - dochodzi do systemowego
wykluczania tych myśli, idei i faktów, które są sprzeczne z systemem i mogą mu zagrozić. Nie ma, bowiem nic groźniejszego niż
milczenie publiczne lub przekłamanie publiczne o faktach, o których ludzie nie mają pełnej informacji.
Kluczowe słowa: wolność słowa, media, polityczna poprawność, homolobby
Summary
The problem of freedom of speech in Europe today
The subject of freedom of speech is the right to freely express
their thoughts. Freedom of speech is also available to existing national and international sources of information. This freedom is also
manifested in the freedom to seek information. Freedom of expression is considered to be the most important of civil liberties.
It is in modern , democratic Europe, many phenomena that
need to bother. Political correctness in the media mainstream European press in practice boils down to censorship , is censorship , and
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relies on censorship. In addition to legitimate the concept of suppressing unnecessary emotions, because this is a general feature of
any mainstream media - reaches the systemic exclusion of these
thoughts, ideas and facts that are contrary to the system and can
threaten him. There is, in fact nothing more dangerous than silence
public or public misrepresentation of the facts about which people
do not have full information.
Key words: freedom of speech, media, press, political correctness, homolobby
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Marcin Potyczka

Znaczenie higieny głosu w pracy nauczyciela
Wstęp
Z roku na rok wzrasta liczba osób, które zapadają na choroby
zawodowe. Przed służbą zdrowia stoi więc szczególne zadanie
podnoszenia poziomu świadomości i kompetencji, dotyczących
zdrowego stylu życiu – w tym właściwego posługiwania się głosem
przez osoby, które wykorzystują go jako podstawowe narzędzie
pracy. Właściwa formacja oraz działania bezpośrednio i konkretnie
zorientowane na poprawę emisji głosu (ćwiczenia artykulacyjne,
oddechowe, fonacyjne, troska o odpowiednie warunki w pracy),
stanowią podstawę higieny głosu1. Znajomość i przestrzeganie zasad profilaktyki i higieny głosu przez nauczycieli zwiększa szansę
na długoletnią pracę i zmniejsza ryzyko zapadalności na choroby
zawodowe, czy inne dolegliwości narządów mowy.
1. Higiena głosu
Higiena „jako dziedzina nauki zajmująca się czynnościami i
zachowaniami ludzkimi, mającymi związek z szeroko pojętą
ochroną zdrowia i medycyną zapobiegawczą, posługuje się wiedzą
z różnych dziedzin medycyny (fizjologią, patofizjologią, toksologią,
laryngologią, foniatrią, ortodoncją, stomatologią) oraz wiedzą z
nauk przyrodniczych i chemicznych. (…) Jako nauka higiena stawia sobie za cel poznawanie wpływów otoczenia na zdrowie człowieka i reakcji na jego wpływ”2. Podobną, choć bardziej precyzyjną
definicję podaje S. Kubiak: „Higiena (…) jest nauką medyczną, która zajmuje się warunkami życia człowieka i stara się odkryć i usunąć szkodliwe czynniki wywołujące zaburzenia w organizmie
ludzkim. Higiena zajmuje się nie tylko zapobieganiem chorobom,
lecz także poprawą zdrowotności i powiększeniem sprawności
1
2

M. Rokitańska, H. Laskowska, Zdrowy głos, Bydgoszcz 2003, s. 32.
Tamże, s. 44.
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ogólnoustrojowej człowieka. Jest pojęciem szerokim, obejmującym
nie tylko badanie przyczyn powstawania chorób i ich leczeniem,
ale przede wszystkim eliminowanie tych przyczyn. Zajmuje się
więc związkami przyczynowymi pomiędzy czynnikami środowiskowymi a zdrowiem człowieka i na tej podstawie opracowuje metody i środki profilaktyczne”3.
Dzięki analizie przedstawionych definicji można wskazać kilka komponentów higieny, w tym także higieny głosu. Przede
wszystkim należy podkreślić, że jej głównym celem jest profilaktyka, a więc zapobieganie chorobom. Bada ona wpływ czynników
środowiskowych na zdrowie człowieka i poszukuje sposobów ich
usunięcia. W kręgu jej zainteresowań pozostaje również kwestia
osobistego wpływu na kondycję zdrowotną, stąd zainteresowanie
zachowaniem człowieka, przy szczególnym uwzględnieniu jego
stylu życia. Wysuwane postulaty tej dziedziny nauki mają ponadto
charakter interdyscyplinarny.
Szczegółowe zasady higieny głosu można podzielić na trzy
grupy. Pierwsza z nich dotyczy zachowań i nawyków bezpośrednio związanych z emisją głosu; druga obejmuje styl życia oraz
ogólną kondycję psychofizyczną człowieka; trzecia natomiast dotyczy wpływu czynników środowiskowych na jakość głosu, gdzie
szczególne znaczenie mają warunki pracy.
Do najczęściej wymienianych w literaturze przedmiotu zasad
higieny głosu, które zaliczyć można do pierwszej grupy, należą m.in.4:
− przestrzeganie
prawidłowego
toru
oddechowego.
„Oddychanie jest podstawowym elementem w procesie
tworzenia dźwięków mowy. Z punktu widzenia fonacji
najbardziej pożądanym sposobem oddychania jest oddech
całościowy (piersiowo-brzuszny), w którym uczestniczą
wszystkie części płuc, przy współudziale przepony, ale bez
widocznego unoszenia ramion”5,
S. Kubiak, Podstawowe zasady higieny w pracy pedagoga, [w:] Zarys higieny narządu głosu, red. S. Kubiak, Włocławek 2006, s. 135.
4 Por. M. Rokitańska, H. Laskowska, dz. cyt., s. 44-49; S. Kubiak, dz. cyt., s.
136-145; G. Poźniak, Mówię świadomie i poprawnie. Pytania – odpowiedzi – ćwiczenia,
Opole 2012, s. 93-97.
5 I. Styczek, Logopedia, Warszawa 1981, s. 184.
3
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− właściwa higiena jamy ustnej, gardła oraz języka,
− systematyczne kontrole lekarskie oraz stosowanie się do
zaleceń specjalistów,
− unikanie krzyku, który należy jednak odróżnić od głośnego
mówienia,
− odpowiednie nawadnianie gardła, zwłaszcza w czasie
dłuższych przemówień,
− stosowanie milczenia jako odpoczynku narządów mowy.
Milczenie uznać także można za czynnik leczniczy w
przypadku wszelkich chorób krtani,
− stosowanie zasady miękkiego „atakowania” fałd głosowych.
Zasada ta „wiąże się bezpośrednio z pracą wiązadeł
głosowych zwanych inaczej strunami głosowymi (…).
Podczas oddychania struny głosowe są od siebie oddalone,
przy fonacji zbliżają się do siebie. Najbardziej pożądane
miękkie nastawienie występuje wtedy, gdy więzadła głosowe
zbliżając się do siebie zostawiają szczelinę, umożliwiającą im
swobodne drgania”6,
− przestrzeganie zasady uaktywnienia rezonatorów, tak by
wykorzystać je wszystkie. Zasada ta „podkreśla rolę
przestrzeni rezonacyjnych dla uzyskania odpowiedniej
nośności i brzmienia głosu. Dźwięk, który powstaje w krtani,
jest słaby i bezbarwny. Aby nabrać siły, musi ulec
wzmocnieniu. Odbywa się to w rezonatorach głosowych”7, do
których należą: dolne rezonatory (piersiowe): tchawica,
oskrzela i płuca oraz rezonatory górne (rezonatory nasady):
zatoki przynosowe, jama nosowa, gardło i jama ustna,
− stosowanie zasady poprawnej artykulacji, wymowy głosek8
oraz prozodii,

M. Śliwińska-Kowalska, Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Łódź
1999, s. 12.
7 Tamże, s. 14.
8 Zob. D. Michałowska, O podstawach polskiej wymowy scenicznej, Kraków 1994;
M. Walczak-Deleżyńska, „Aby język giętki…”. Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J.
Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001; B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji,
Gdańsk 1998.
6
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− unikanie zbyt długiej pracy (praca 6-7-godzinna jest
niewskazana), powoduje ona bowiem przeciążenie narządów
mowy i niewątpliwie potrzebny jest później odpoczynek w
postaci milczenia.
W ramach higieny głosu duże znaczenie odgrywa również
ogólny stan organizmu, kondycja psychiczna nauczyciela oraz jego
styl życia. W obrębie tej grupy wskazać można następujące czynniki, których uwzględnienia wymagają zasady higieny głosu9:
− unikanie stresów i troska o dobry stan psychiczny. Ponieważ
człowiek jest istotą psychofizyczną, jego stany psychiczne, w
tym zwłaszcza stres, mają wpływ na funkcjonowanie całego
organizmu, a więc także narządu mowy,
− dbanie o ogólną kondycję fizyczną, poprzez wprowadzenie
optymalnego rytmu dnia, uwzględniający pracę oraz
odpoczynek (czynny i bierny). Stan organizmu, jego układ
mięśniowy, nerwowy i oddechowy odgrywają istotną rolę
podczas emisji głosu (właściwy oddech, praca mięśni,
odpowiednia postawa podczas mówienia),
− odpowiednie odżywianie, w przypadku higieny głosu
zalecane jest unikanie gorących i ostrych potraw,
− wyeliminowanie tytoniu oraz ograniczenie spożywania
alkoholu, ponieważ podrażniają błonę śluzową gardła i
krtani,
− unikanie (w miarę możliwości) leków, które negatywnie
wpływają na błonę śluzową krtani i gardła oraz ogólny stan
narządów mowy. Wśród takich leków wymienić można:
preparaty złożone z pseudoefedryny, leki przeciwhistaminowe,
środki uspokajające, leki przeciwdepresyjne, leki moczopędne,
leki przeciw nadciśnieniu, krople do nosa, kortykosteroidy,
środki okulistyczne, leki przeciwbólowe oraz hormonalne
środki antykoncepcyjne10,

9 Por. M. Rokitańska, H. Laskowska, dz. cyt., s. 44-49; S. Kubiak, dz. cyt., s.
136-145; G. Poźniak, dz. cyt., s. 93-97.
10 Por. M. Zalesska-Kręcicka, T. Kręcicki, E. Wierzbicka, Głos i jego zaburzenia.
Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004, s. 85-90.
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− unikanie przeziębienia, chorób przenoszonych drogą
kropelkową oraz infekcji górnych dróg oddechowych.
Ostatnia grupa zasad higieny głosu wiąże się ze specyficznym
środowiskiem pracy nauczyciela, jakim jest szkoła. Ponieważ głos
stanowi podstawowe narzędzie pracy nauczyciela, warunki w
jakich musi on pracować, mają niebagatelne znaczenie na jakość
emisji głosu, a co za tym idzie, na efektywność jego pracy.
Literatura
przedmiotu
wskazuje
następujące
warunki
środowiskowe, które trzeba wziąć pod uwagę podczas
przestrzegania zasad higieny głosu11:
− odpowiednia powierzchnia przypadająca na jednego ucznia.
„W Polsce na jednego ucznia przypada powierzchnia około
1,4 m2. Według Łukaszewicza optymalne warunki wielkości
pomieszczeń do nauczania przy wysokości 3,2 m, na jednego
ucznia (studenta) powinno przypadać 6 m2 przestrzeni i 1,9
m2 powierzchni”12,
− właściwa temperatura (ok. 20°C),
− optymalna wilgotność powietrza (nasycenie parą wodną min.
50%),
− unikanie gwałtownych zmian temperatury pomieszczenia,
− właściwa higiena pomieszczeń, w których odbywają się
zajęcia (minimalizująca wdychanie pyłu lub kurzu),
− sprawny system wentylacyjny, zapewniający odpowiedni
ruchu powietrza,
− unikanie krzyku (mimo hałasu, który jest nieodłącznym
elementem pracy w szkole).
Z przestrzeganiem zasad higieny głosu wiąże się wiele wymagań, które trzeba spełnić, by była ona efektywna. Stosowanie jej
przez nauczycieli jest niezbędne dla utrzymania właściwej kondycji
narządu głosu oraz jego prawidłowej emisji. Nie wszystkie zasady
są przez nauczyciela możliwe do spełnienia. Na wiele z nich,
zwłaszcza tych związanych z warunkami w pracy, nie ma on bez-

Por. M. Rokitańska, H. Laskowska, dz. cyt., s. 44-49; S. Kubiak, dz. cyt., s.
136-145; G. Poźniak, dz. cyt., s. 93-97.
12 S. Kubiak, dz. cyt., s. 142.
11
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pośredniego wpływu, pozostałe powinien jednak znać i je przestrzegać.
2. Samodzielna praca nad głosem
Człowiek, jako istota społeczna, musi się nieustannie
komunikować. Wprawdzie istnieje możliwość porozumiewania się
z innymi bez użycia języka mówionego, najczęściej jednak ludzie
komunikują się, wykorzystując głos: „Rozmowa z drugim
człowiekiem, ludźmi jest ważnym składnikiem naszego życia. Na
tyle ważnym, że umożliwiającym nam kontakt z innymi, a tym
samym chroniącym nas przed wyobcowaniem”13.
Komunikacja, możliwa dzięki wykorzystaniu głosu, pełni
szereg funkcji. Może to być funkcja: ekspresyjna, polegająca na
uzewnętrznianiu się, na wyrażaniu własnych uczuć, emocji i
postaw; konatywna, polegająca na wywieraniu na innych
określonego wrażenia; fatyczna, służąca podtrzymaniu rozmowy;
referencyjna (komunikatywna, informacyjna), polegająca na
„odsyłaniu do pozajęzykowego kontekstu to znaczy do
fragmentów świata zewnętrznego, o których mówi komunikat”14,
czyli na przekazaniu, bądź wymianie informacji; poetyczna (zwana
również artystyczną), służąca niesieniu satysfakcji estetycznej;
impresywna (inaczej apelująca), polegająca na wywołaniu
określonej reakcji u partnera aktu komunikacyjnego oraz kontrolna,
określająca powinności i obowiązki jednostek, grup i całych
społeczeństw15. Warto zaznaczyć, że wskazane funkcje mogą
występować łącznie, w różnych kombinacjach, w jednym
M. Mądry-Kupiec, Komunikacja międzyludzka – przeszkody i nieporozumienia,
„Auxilium Sociale” nr 1 (2000), s. 42.
14 E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia,
Gdańsk 1999, s. 18.
15 Por. J. Jarco, Co to znaczy dobrze się komunikować? (uwarunkowania i zakłócenia
skutecznej komunikacji), „Nauki Humanistyczne” nr 8 (2003), s. 254-255; B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, [w:] Współczesne systemy komunikowania, red. B.
Dobek-Ostrowska, Wrocław 1998, s. 12; A. Dziwińska, Warto ze sobą rozmawiać:
słów kilka o komunikacji... teoria komunikacji interpersonalnej, „Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie” nr 2 (2007), s. 41-42; J. Bobryk, Jak
tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy, Warszawa 1995, s. 72-73, E. Binkuńska,
Higiena i emisja głosu mówionego, Bydgoszcz 2012, s. 20-22.
13
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komunikacie. Jak zauważa R. Jakobson „każdy komunikat pełni ich
kilka, ale zawsze jedna dominuje i określa jego charakter”16.
Głos ludzki jest narzędziem, dzięki któremu komunikacja
jest w ogóle możliwa (komunikacji bez użycia głosu jest znacznie
utrudniona, wymaga dużego wysiłku i dotyczy zdecydowanie
mniejszej liczby osób). Ponieważ nauczyciele przekazują wiedzę o
świecie, a często także wychowują i kształtują światopogląd swoich
uczniów przy pomocy głosu, można go nazwać wielkim dobrem.
„Jednak charakter tego dobra jest wyznaczony przez ludzką
osobowość oraz pracę intelektu i wolnej woli nad własnym
doskonaleniem”17.
Zadaniem nauczyciela jest nie tylko przekazywanie wiedzy
z wybranej dziedziny, ale także oddziaływanie na uczniów w taki
sposób, aby stali się oni pełnowartościowymi członkami
społeczeństwa, zdolnymi do tworzenia wspólnego dobra, jakim jest
cywilizacja i kultura. Dzięki pracy nauczyciela uczniowie powinni
pełnić role społeczne i przestrzegać zasad panujących w danej
społeczności. W. Pisarek podkreśla pierwszeństwo właśnie funkcji
impresywnej: „funkcja oddziaływania jest jedną z pierwotnych,
najważniejszych funkcji mowy ludzkiej. Człowiek mówi po to, aby
oddziaływać, jeśli nie bezpośrednio na zachowanie się, to na myśli i
uczucia, na świadomość innych”18.
Ogromne znaczenie mają zatem przekazywane przez
pedagogów treści, jednak podkreślić należy, że „zawód
nauczyciela jest jednym z tych, w których sposób wypowiadania
się ma niebagatelne znaczenie. Zarówno umiejętność właściwego
doboru
środków
językowych,
budowanie
perswazyjnej
wypowiedzi, jak i opanowanie właściwej techniki mówienia,
(intonacji, artykulacji, dykcji, oddechu, itd.) mogą znacząco
wpłynąć na stopień realizacji celu, jakim jest przekazanie pewnej
wiedzy”19.

J. Jarco, dz. cyt., s. 254.
P.A. Szymański, Właściwa emisja głosu nauczyciela – warunek skutecznej komunikacji, „Wychowanie Muzyczne” nr 1 (2012), s. 21.
18 W. Pisarek, Słowa między ludźmi, Warszawa 1986, s. 37.
19 P.A. Szymański, dz. cyt., s. 19.
16
17
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Analizując wszystko, co zostało do tej pory powiedziane,
można stwierdzić, że „przymioty słowa i języka mówionego oraz
znaczenie umiejętności dyskutowania i przemawiania w życiu
zawodowym i osobistym (…) nadaje rangę zagadnieniu i sugeruje
troskę o umiejętność sprawnego i efektywnego posługiwania się
językiem mówionym”20. Konieczność samodzielnej pracy nad
głosem rodzi się także z potrzeby unikania błędów wymowy, co
jest związane z posiadaniem sprawnego, dobrze funkcjonującego
aparatu artykulacyjnego, ponieważ prawidłowe wymawianie
głosek jest pochodną rozmaitych ruchów i pozycji zajmowanych
przez narządy mowy21. Samodzielna praca nad głosem jest
ważnym zadaniem w pracy nauczyciela, ponieważ ma bezpośredni
wpływ nie tylko na jej efektywność oraz na zdrowie samego
nauczyciela, ale także daje możliwość uniknięcia wielu
dolegliwości i chorób narządu mowy. Ponadto, jak podkreśla D.
Iwańska, doskonalenie głosu ma prowadzić do budowania
autorytetu nauczyciela wśród uczniów: „Nauczyciel buduje
autorytet na głosie. (…) Autorytet nie jest budowany siłą głosu;
mocny, grzmiący głos nauczyciela może przestraszyć uczniów, ale
niekoniecznie zainteresować. Duży, lecz monotonny głos nuży,
usypia. Głos nauczyciela ma być aktywny, ma budzić ciekawość
uczniów”22.
Praca nad głosem wymaga dużego wysiłku, zaangażowania
i systematyczności. Powinna ona dotyczyć kilku elementów: sfery
psychologicznej,
prawidłowego
oddychania,
odpowiedniej
postawy, ćwiczeń bezpośrednio związanych z dykcją i artykulacją.
Wiele problemów związanych z głosem ma swoje podłoże w
wewnętrznych problemach osoby mówiącej, takich jak np. lęk
przed publicznymi wystąpieniami, brak pewności siebie, czy niska
samoocena. Wpływają one nie tylko na stan psychiczny człowieka,
ale są również słyszane w głosie, stąd przyjęło się mówić o głosie
A. Bochniarz, Determinanty publicznego przemawiania, „Logopedia” t. 22
(1995), s. 43.
21 G. Poźniak, dz. cyt., s. 38.
22 E. Wojnarowska, Mistrzostwo pracy nad głosem – rozmowa z Darią Iwańską,
[w:] Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, red. M. Przybysz-Piwko, Warszawa 2006, s. 56.
20
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niepewnym, pełnym niepokoju, goryczy, o głosie rozżalonym
cichym i zalęknionym, o tym, że komuś głos się łamał albo miał
głos złamany, zdławiony lub żałosny23. Wydaje się zatem słuszne
stwierdzenie A. Łastik, że „głos jest papierkiem lakmusowym
wskazującym stan psychiczny człowieka”24.
D. Iwańska wyróżnia kilka etapów natury psychologicznej,
które muszą towarzyszyć ćwiczeniom czysto artykulacyjnym,
fonacyjnym i oddechowym, aby poprawić jakość głosu. Pierwszym
z nich jest umiejętność czucia się swobodnie w sytuacji różnego
rodzaju przemówień. Trema, stres, niepewność, czy wewnętrzne
blokady powodują napięcie mięśni narządów mowy, wpływając
przez to na jakość fonacji i mięśnie całego ciała, uniemożliwiając w
ten sposób przyjęcia odpowiedniej postawy ciała. Następnym
krokiem jest przyjęcie odpowiedniej motywacji, którą powinna być
potrzeba porozumienia z innymi. Poza tym konieczna jest pełna
świadomość tego, co chcemy przekazać w akcie komunikacyjnym –
inny bowiem mamy głos, gdy żartujemy, złościmy się, czy
smucimy. Nadrzędną jednak intencją powinna być chęć „dotarcia
do innych”, Znajomość celu komunikacji sprawia, że głos staje się
pełen energii, jest jednocześnie swobodny i naturalny. Ostatnim
elementem wskazanym przez autorkę jest stan gotowości, który
powoduje, że mięśnie odpowiedzialne za wydobycie głosu są
odpowiednio przygotowane do pracy. Stan takiej gotowości
zależny jest jednak od poprzednich etapów25.
Do kształtowania dykcji można przystąpić „(…) po
wykazaniu zasadniczej umiejętności posługiwania się czynnością
oddechową, która jest podstawą efektów sztuki recytatorskiej oraz
prawidłowości wydawania głosu (fonacji) i sprawności
kształtowania go narządami aparatu mowy”26. Mięśnie, biorące
udział w oddychaniu, podlegają woli człowieka, dlatego koniczne
jest ich kształtowanie. Aby poprawić jakość głosu, trzeba przede

Por. E. Binkuńska, dz. cyt., s. 110.
A. Łastik, Poznaj swój głos… twoje najważniejsze narzędzie pracy, Warszawa
2002, s. 14.
25 Por. E. Wojnarowska, dz. cyt., s. 53-56.
26 Z. i H. Szletyńscy, Prawidłowe mówienie, Olsztyn 1975, s. 18.
23
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wszystkim
opanować
sztukę
oddychania
przeponowo27
brzusznego .
Samodzielna praca nad głosem wymaga przyjęcia
odpowiedniej postawy w czasie mówienia: „Prawidłowa postawa
ma w fonacji znaczenie kapitalne, gdyż warunkuje i wspomaga
dobry tor oddechowy, multiplikuje rezonans, ale też wzmaga
odczuwanie wygody i komfortu podczas mówienia”28. Osoba
pracująca głosem, powinna przyjąć postawę wyprostowaną, ale nie
sztywną. Musi czuć się swobodnie. Pracując nad prawidłową
postawą, należy unikać kilku podstawowych błędów, do których
należą: przygarbione plecy, głowa wysunięta do przodu,
wciągnięte pośladki, brzuch wysunięty do przodu29. Przyjęcie
odpowiedniej postawy polega na tym, by sylwetka była
wyprostowana, ruchy
mimiczne
uświadomione, a
nie
przypadkowe, wymuszone przez naprężenia towarzyszące fonacji,
szyja swobodna, rozluźniona, ale jednocześnie aktywna,
przygotowana do ruchu, np. skrętu głową, mięśnie barków luźne,
ramiona i ręce swobodne, plecy nie napięte, nie zgarbione, łopatki
oddalone od siebie, lekko napięte mięśnie brzucha i pośladków dla
uzyskania estetycznego wyglądu, uda i łydki rozluźnione z
jednoczesnym uczuciem stania na nogach, stopy oparte całą
powierzchnią o podłoże i jednakowo obciążone. Tak przyjęta
postawa wspomaga swobodną pracę narządów artykulacyjnych,
uwypuklenie klatki piersiowej oraz swobodną pracę mięśni i
przyjęcie właściwego toru oddechowego30.
Ostatnim elementem samodzielnej pracy nad głosem są
wszelkiego rodzaju ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne oraz

Zob. Z. i H. Szletyńscy, dz. cyt., s. 18-32; C.J. Wojtyński, Emisja głosu, Warszawa 1970, s. 67-68; P. Elling, A. Schneider, Terapia oddechowa. Ćwiczenia relaksacyjne, przeł. G. Szczęsny, Warszawa 2002, s. 82-84; H. Karniewska, Bezcenna rola
podparcia oddechowego i ustawienia głosu w pracy mówców, „Logopedia” t. 25 (1998),
s. 33-35; G. Poźniak, dz. cyt., s. 29-36.
28 G. Poźniak, dz. cyt., s. 23.
29 H. Zielińska, Kształcenie głosu, Lublin 1996, s. 23.
30 B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu,
Kraków 2006, s. 116-117.
27
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poprawna dykcja, czyli „sposób wymawiania wyrazów i zdań”31.
Błędna dykcja, którą trzeba niwelować przez świadomą i
systematyczną pracę nad głosem, polega na pomijaniu,
podstawianiu, dodawaniu, zamazywaniu sylab, samogłosek i
spółgłosek, głośnym oddechu, odchrząkiwaniu, nosowym
zaciemnianiu wyrazistości mowy oraz monotonnym (pod
względem melodyki) kształtowaniu wypowiedzi32.
Świadoma i systematyczna praca nad głosem, stosowanie zasad higieny głosu oraz eliminowanie lub minimalizowanie szkodliwych czynników przyczyniają się do poprawy jakość głosu nauczyciela, a co za tym idzie zwiększają jakość jego pracy i zapobiegają wielu dolegliwościom narządu mowy.
3. Ćwiczenia kształtujące poprawną emisję głosu (rozluźniające i oddechowe, fonacyjne oraz artykulacyjne)
Wyróżnia się trzy zasadnicze cele pracy nad głosem. Przede
wszystkim chodzi o wzmocnienie głosu, czy mówiąc inaczej, uzyskanie „głosu normalnego”, który powinien być „dźwięczny, czysty, tworzony swobodnie, bez napięcia mięśni krtani i szyi, z miękkim nastawieniem głosowym, bogaty rezonansowo, bez komponentu szumowego i niemęczliwy”33. Używanie głosu w taki sposób
pomaga w uniknięciu wielu schorzeń i dolegliwości narządu mowy, a więc daje możliwość zrealizowania drugiego celu, jakim jest
profilaktyka. Oprócz tego wykonywanie ćwiczeń z zakresu emisji
głosu stanowi ważny czynnik w procesie rehabilitacyjnoleczniczym w zaburzeniach głosu.
Wszelkie ćwiczenia głosu, aby były skuteczne i służyły realizacji przedstawionych celów, wymagają rozluźnienia nie tylko narządów mowy, ale całego ciała. Ćwiczenia rozluźniające należy
wykonywać także po każdym ćwiczeniu głosowym, aby mięśnie
mogły odpocząć. M. Oczkoś stwierdza, że „jeżeli chcemy mówić

31 Dykcja, [w:] Słownik języka polskiego PWN, online:
http://sjp.pwn.pl/slownik/2555627/dykcja, dostęp 04.05.2016.
32 P.A. Szymański, dz. cyt., s. 21.
33 A. Pruszewicz, Metodyka badań narządu głosu, [w:] Foniatria kliniczna, red. A.
Pruszewicz, Warszawa 1992, s. 112.
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sprawniej, poprawniej i wyraziściej, musimy doprowadzić do jak
największej sprawności całego aparatu głosowego, a więc i narządów artykulacyjnych, które są oczywiście również narządami motorycznymi. Warto pamiętać o zasadzie, że im sprawniejsze ciało,
tym sprawniejsze mówienie”34. Istotną rolę rozluźnienia całego ciała oraz ogólnej sprawności fizycznej podkreśla również S. Górka,
zajmujący się kształceniem głosów przyszłych aktorów35.
A. Krasucka wskazuje dwa zasadnicze obszary mięśni, których rozluźnienie jest niezbędne dla skutecznej emisji głosu. „Nogi,
pośladki, brzuch oraz obszar: przepona, mięśnie żebrowe i lędźwiowa część pleców – stanowią podparcie i są siłą nośną dla całego
organizmu. Szczególnie swobodna i aktywna przepona umożliwia
zarówno sprawność fizyczną dolnej i górnej części ciała, jak i głęboki, swobodny oddech. Powyżej tego obszaru mamy już do czynienia z tzw. oparciem, rejonami, które powinny być rozluźnione i
opadać, ciążyć zgodnie z siłą grawitacji. Są to: żuchwa, gardło oraz
kark, ramiona i klatka piersiowa. Można nazwać je «trzema bramami», które muszą się kolejno otworzyć, aby powietrze miało
szansę dostać się do dolnych partii płuc. Rozluźnienie tych partii
jest najważniejszą pracą, jaką wykonuje się rozpoczynając naukę
emisji. Bez uzyskania rozluźnienia nie może być mowy o głosie
naturalnym”36.
Po wykonaniu ćwiczeń rozluźniających można przejść do
ćwiczenia prowadzących do ustawienia poprawnego oddechu, który jest podstawowym elementem w procesie tworzenia dźwięków
mowy. Stąd ranga tej grupy ćwiczeń w nauce poprawnej emisji
głosu37.

M. Oczkoś, Sztuka poprawnej wymowy. Czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007, s. 39-40.
35 Zob. M. Bończykowa, Kształtowanie głosu w rozluźnionym ciele. Rozmowa ze Stanisławem Górką, [w:] Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, dz. cyt., s. 57-60.
36 A. Krasucka, O sposobach trenowania głosu. Z moich doświadczeń, [w:] Emisja
głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, dz. cyt., s. 67.
37 Por. M. Kędzior, Technika Alexandra, [w:] Emisja głosu nauczyciela. Wybrane
zagadnienia, dz. cyt., s. 78-79.
34
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Celem ćwiczeń oddechowych jest przede wszystkim38:
− wykształcenie poprawnego toru oddechowego, czyli żebrowo-brzusznego,
− pogłębienie wdechu i wydłużenie wydechu, poprzez zastosowanie tzw. podparcia przeponowego (appoggio), które polega na „(…) świadomym zwolnieniu fazy oddechowej za pomocą kontrolowanego napięcia mięśni oddechowych (…).
Podparcie oddechowe nigdy nie bywa wrodzone, można je
osiągnąć jedynie drogą żmudnych ćwiczeń. (…) Podparcie
oddechowe jest zjawiskiem wyjątkowym, ponieważ działają
wówczas równocześnie mięśnie wdechowe i wydechowe.
Pierwsze pozwalają utrzymać optymalną pozycję dla oddychania dynamicznego, drugie zaś realizują w tym czasie wydech fonacyjny”39,
− uelastycznienie mięśni przepony oraz mięśni międzyżebrowych,
− umiejętność dostosowanie długości wydechu do czasu trwania wypowiedzi,
− ekonomiczne wydatkowanie powietrza.
Poprawną emisję głosu należy również kształtować przy
pomocy ćwiczeń fonacyjnych, których celem jest m.in.40:
− ustalenie właściwej wysokości głosu,
− wyrobienie umiejętności modulowania wysokości głosu,
− wyrobienie umiejętności modulowania siły (natężenia) głosu
w szepcie, głosie normalnym i krzyku,
− umiejętność modulowania głośności głosu (mówienia zarówno cicho jak i głośno),
− łatwość mówienia zarówno szybko, jak i wolno oraz stosowania długich i krótkich pauz, a więc modyfikacji czasu trwania
głosu,
− umiejętność stosowania różnorodnych barw głosu,
38 Por. E.M. Minczakiewicz, Mowa. Rozwój, zaburzenia, terapia, Kraków 1997, s.
33; M. Oczkoś, dz. cyt., s. 42.
39 M. Zalesska-Kręcicka, T. Kręcicki, E. Wierzbicka, dz. cyt., s. 63.
40 Por. E. Sachajska, Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1992, s. 13; A. Krasucka, dz. cyt., s. 66.
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− wykształcenie umiejętności przenoszenia głosu na „maskę”, a
więc uczynniania rezonatorów głowowych,
− wyrabianie miękkiego nastawienia głosu, polegającego na
swobodnym zbliżaniu się drgających fałdów głosowych. Nastawienie miękkie uzyskuje się przez rozpoczęcie mówienia
jednocześnie z fazą wydechową.
Cele te są możliwe do osiągnięcia dzięki odpowiednim ćwiczeniom fonacyjnym. Należy jednak podkreślić, że aby były one
skuteczne wymagają systematyczności i pełnego zaangażowania.
Niezwykle ważne jest również odpowiednie rozluźnienie całego
ciała oraz gardła i krtani, ponieważ każde napięcie blokuje właściwe brzmienie głosu, dlatego ćwiczenia fonacyjne powinny być poprzedzone ćwiczeniami rozluźniającymi oraz oddechowymi.
Ostatnią grupę ćwiczeń stanowią ćwiczenia artykulacyjne.
Wpływają one pozytywnie na wyrazistość artykulacji głosek, koordynację fonacyjno-artykulacyjno-oddechową oraz zwolnienie tempa mowy41. Głównym jednak celem ćwiczeń jest uzyskanie poprawnej wymowy, czyli prawidłowej artykulacji poszczególnych
głosek, realizacja których „wymaga określonej pracy mięśni i określonego układu artykulacyjnego”42.
Każda głoska wymaga odpowiedniego ułożenia oraz ruchów
narządów artykulacyjnych. Ich osłabienie, zaniechanie, przedłużenie
lub modyfikacja stają się jedną z przyczyn (obok złych
przyzwyczajeń, zbyt szybkiego tempa mowy, stanów emocjonalnych,
czy osobliwych różnic w budowie i funkcjonowaniu aparatu
artykulacyjnego) nieprawidłowej wymowy, którą W. Lubaś i S.
Urbańczyk charakteryzują jako: „nagromadzenie niepożądanych
cech. Małe napięcie mięśni, mała precyzja ruchów artykulacyjnych, co
przy tempie allegro powoduje daleko idące zmiany, a więc zbyt liczne
asymilacje oraz redukcje grup spółgłoskowych; luźne, osłabione
artykulacje spółgłosek w pozycjach interwokalicznych i w wygłosie,
redukcje czasu trwania samogłosek, co powoduje nawet zmianę
41 O szkodliwym wpływie szybkiego tempa mowy na staranność artykulacji,
zwłaszcza w pracy nauczyciela zob. M. Przybysz-Piwko, Fonetyczne podstawy
emisji głosu, [w:] Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, dz. cyt., s. 37-38.
42 M. Oczkoś, dz, cyt., s. 27.
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liczby sylab w wyrazach i powstanie wtórnych grup spółgłoskowych,
także na pograniczu form wyrazowych. Grupy te są też upraszczane,
co powoduje swoistą «dewastację» ciągów fonicznych, a więc i
trudności w odbiorze i rozumieniu. Konstatuje się nagromadzenie
trudno usuwalnych regionalizmów. Występują niepożądane cechy
twarzowo-zgryzowe”43.
Zakończenie
Celem pracy nauczyciela jest przekazywanie uczniom wiedzy
w taki sposób, aby nie tylko została ona przez nich przyswojona,
ale także zrozumiana, zinternalizowana i włączona do ogólnej wiedzy o świecie. Jednym z elementów niezbędnych do realizacji tego
celu, jest sposób przekazywania wiedzy, który odbywa się poprzez
słowa. Narząd mowy ma ogromne znaczenie dla efektywności pracy nauczyciela, dlatego każdy z nich musi w sposób szczególny
dbać o swój głos, by zachować jego jakość i ustrzec się chorób, zagrażających tym, którzy zawodowo posługują się głosem.
Streszczenie
Nauczyciele muszą w szczególny sposób dbać o swoje podstawowe narzędzie pracy, jakim jest głos. W artykule omówione
zostały zasady związane z higieną głosu, samodzielną pracą nad
głosem oraz ćwiczeniami kształtującymi jego emisję. Troska o prawidłową emisję głosu pomaga nauczycielom w efektywnym wykonywaniu pracy i zapobiega chorobom, które szczególnie często
dotykają osoby, zawodowo posługujące się głosem.
Słowa klucze: higiena głosu, emisja głosu, ćwiczenia emisji
głosu, rozwój nauczycieli.
Summary
The importance of vocal hygiene in the work of a teacher
Teachers must take the utmost care of their basic work tool,
which is voice. The article discusses the principles of vocal hygiene,
independent work on voice and voice emission exercises. Concern
W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 1990, s. 9.
43
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about the correct voice emission helps teachers in the effective
work, and prevents diseases that particularly often affect people
using voice extensively in their professions.
Keywords: vocal hygiene, voice emission, voice emission exercises, teachers’ professional development
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Maja Mroczek

Wolność człowieka w kontekście pojęcia przestępstwa
Wstęp
W języku potocznym funkcjonuje wiele sformułowań pojęcia
przestępstwo. Wśród nich można wyróżnić trzy zagadnienia o charakterze podstawowym. Pierwsze z nich odnosi się do rozumienia
przestępstwa w znaczeniu słownikowym jako czyn społecznie potępiany, naruszający obowiązujące prawa, objęty sankcjami kodeksu karnego1. W języku codziennym jest ono rozumiane także jako
rzeczywiste zdarzenie o określonym charakterze, określane w języku prawnym oraz prawniczym. Według trzeciego ujęcia jest to teoretyczno-prawna konstrukcja odnosząca się do abstrakcyjnie ujmowanego czynu o charakterze przestępczym2. Można także wyróżnić specjalistyczne ujęcie przestępstwa, które stanowi przedmiot
badań prawnych jak i pozaprawnych np. socjologicznych czy też
historycznych. Jednakże karnoprawne ujęcie przestępstwa stanowi
punkt wyjścia dla rozważań tego pojęcia na innych płaszczyznach
nauki. Wynika to z regulacji przestępstwa w dziedzinie prawa karnego, gdzie właściwe określenie tego pojęcia jest niezbędne dla
sformułowania przesłanek odpowiedzialności, co wiąże się z ukaraniem sprawcy poprzez katalog odpowiednich kar. Nauka prawa
karnego stanowi także źródło dla powstania innych nauk, w tym
m.in. o charakterze penalnym, dogmatycznym czy też pozadogmatycznym. Określenie tego pojęcia wpływa na rozważanie przestępstwa na gruncie prawa karnego procesowego, kryminologii oraz
polityki kryminalnej. We wszystkich kodeksach karnistycznych
definicja przestępstwa ujmowana jest w sposób spójny i jednolity.
Jednakże punktem odniesienia jest zawsze ujęcie prawno- materialne, które następnie jest rozpatrywane w oparciu o konkretne
przepisy np. w kodeksie karnoskarbowym występuje także odręb1
2
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B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000, s.186.
T. Bojarski, Polskie prawo karne, 2006, s.86.

nie definiowane pojęcie przestępstwa karnoskarbowego. W przypadku przestępstwa w ujęciu języka prawniczego jest ono używane
głównie w charakterze prawno- karnym i znajduje swoje odzwierciedlenie w kodeksie karnym. W wielu innych aktach prawnych
uchwalanych przez polskiego ustawodawcę także można odnaleźć
przedstawiane pojęcie przestępstwa jako określonego typu czynu
zabronionego. W efekcie można stwierdzić, iż pojęcie przestępstwa
w kodeksie karnym ma charakter pierwotny dla pojęcia prawniczego jak i potocznego3.
1. Pojęcie przestępstwa w polskim kodeksie karnym
W polskim kodeksie karnym można odnaleźć rozumienie pojęcia przestępstwa w dwóch znaczeniach. Pierwszy z nich dotyczy
czynu zabronionego o cechach przestępnych. W takim ujęciu można odnaleźć to pojęcie m.in. w art. 1 paragraf 2 i 3 k.k4., art. 2, art. 4
paragraf 1 k.k., art. 10 paragraf 3 czy też w art. 25 paragraf jeden
k.k. Można także odnaleźć w polskim kodeksie karnym pojęcie
przestępstwa w znaczeniu rodzajowym jako czyn zabroniony pod
groźbą kary kryminalnej. W tym zakresie jest on uregulowany w
art. 7 paragraf 1 k.k., art., 14 paragraf 1 k.k. czy też w art. 59 paragraf 1 k.k.
Według art. 1 kodeksu karnego „odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez
ustawę obowiązującą w czasie je popełnienia”. Zgodnie z paragrafem
2 powyższego przepisu „nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony,
którego społeczna szkodliwość jest znikoma”, zaś paragraf 3 stanowi
iż „nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie
można przypisać mu winy w trakcie czynu”.
1.1. Czyn człowieka
Art. 1 k.k. z z 1932 r. oraz art. 1 k.k. z 1969 r. normuje czyn jako podstawę odpowiedzialności człowieka. Jest to nawiązanie to
starożytnej paremi, nullum crimen sine actionis. Termin „czyn” nie
R. Dębski, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, Warszawa 2013, s.
37-38.
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, Dz. U.1997 nr 88 poz. 553.
3
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jest definiowany w prawie karnym. Jednakże termin „czyn zabroniony” stanowi element ustaw karnych i w doktrynie szeroko
przedstawia się jego interpretacje.
Dodatkowo musi być to czyn zawiniony. Można wyróżnić
dwie podstawowe formy stosunku psychicznego sprawcy do czynu: umyślność (dolus) oraz nieumyślność (culpa). Jednakże stosownie do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12
maja 2011 roku, należy oddzielić winę od strony podmiotowej
przestępstwa5. Czyn zabroniony jest popełniony umyślnie, jeśli
sprawca miał zamiar jego popełnienia i chce go spełnić- jest to postać zamiaru bezpośredniego. Sprawca działa zaś z zamiarem
ewentualnym jeśli przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego, nie chce go popełnić, ale się na to godzi. Zamiar ewentualny wiąże się z ryzykiem wystąpienia określonego skutku, które
nie ma jednak charakteru bezwzględnego, zachodzi jednak wysokie prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Najczęściej zamiar
ewentualny będzie występował razem z zamiarem bezpośrednim.
Z kolei formą winy nieumyślnej jest lekkomyślność (luxuria) oraz
niedbalstwo (neglegentia). W przypadku lekkomyślności sprawca
ma nadzieję, że uniknie popełnienia czynu zabronionego. Z kolei
niedbalstwo wiąże się z brakiem świadomości sprawcy o przestępności czynu. Ponadto wina podlega określonemu stopniowaniu.
Wiążą się one z elementami stosunku psychicznego sprawcy do
popełnionego czynu. W efekcie zamiar umyślny bezpośredni będzie bardziej naganny od ewentualnego, zaś lekkomyślna nieumyślność jest kwalifikowana jako wyższy stopień zawinienia niż
niedbalstwo6.
Czyn w postaci actus był podstawą odpowiedzialności zarówno w kodeksie karnym z 1932 r. jak i w kodeksie z 1969 r. Jednakże termin czyn nie jest definiowany przez prawo karne, natomiast pojęciem prawniczym jest czyn zabroniony, który może być
popełniony jedynie przez człowieka. Sąd Apelacyjny w Warszawie
w wyroku z 23 czerwca 1999 r. stwierdził, iż „czynem może być
tylko zachowanie się człowieka, będące wytworem jego woli, a za5
6
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II Aka 141/11, KZS 20111, poz. 53.
J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2015, s. 327-329.

chowania (ruchy) wykonywane wyłącznie pod wpływem siły zewnętrznej-przymusu fizycznego, czynem nie są, o ile sprawca sile
tej nie mógł się oprzeć (vis absoluta)”7. Zgodnie z tym założeniem
tylko czyn może podlegać kwalifikacji jako bezprawny czy społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy. Sąd podjął
próbę wskazania sytuacji, które w swojej istocie nie są czynami zabronionymi. Wskazać można na nieodłączny element woli, która
kieruje określonym zachowaniem sprawcy dla osiągnięcia określonego celu w świecie zewnętrznym. Według sądu brak czynu występuje pomimo zewnętrznych ruchów jeśli, ruchy te były spowodowane wyłącznie przez siłę zewnętrzną, której sprawca nie mógł
się oprzeć- vis absoluta. Ruchy te mogły być wynikiem także fizjologicznych zaburzeń np. w postaci paraliżu czy były wykonywane
w stanie wyłączonej świadomości. Polscy przedstawiciele doktryny
w konstruowaniu definicji czynu odwołują się właśnie do woli
człowieka. Stanisław Śliwiński określał czyn jako zachowania
sprawcy przejawiające się w działaniu jak i zaniechaniu, które
ujawnione są przez ruchy zewnętrzne sprawcy8. Z kolei Władysław
Wolter twierdził, iż czyn to „psychicznie kierowana aktywność woli człowieka w postaci albo kompleksu ruchów fizycznych albo w
postaci zahamowanych ruchów zewnętrznych”9. Andrzej Zoll
określił iż, „nie stanowi więc czynu naruszenie nietykalności cielesnej drugiej osoby przez osobę w jej kierunku popchniętą. Brak jest
również czynu w przypadku dokonania ruchu (lub niewykonania
ruchu w nakazanym kierunku) pod wpływem przymusu fizycznego oddziałującego bezpośrednio na mięśnie danej osoby (vis absoluta). Natomiast Kazimierz Buchała uważał, że „czynem człowieka
jest społecznie doniosła jednostka jego zewnętrznego zachowania,
psychicznie sterowana i ukierunkowana na określony cel, w postaci
kompleksu ruchów (operacji) lub też powstrzymywania się od ruchów (operacji) mimo możliwości ich wykonania”10.

II Aka 154/99, OSA 2000, nr 7-8,poz.50.
S. Śliwiński, Prawo karne materialne, Warszawa 1946, s. 84 i n.
9 W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s.50.
10 K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s.169.
7
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Podsumowując można stwierdzić, iż czynami w ujęciu prawno-karnym nie będą zachowania, w których ciało człowieka działa
jako „mechaniczna masa” np. w przypadku popchnięcia jednej
osoby na inną. Na gruncie prawa karnego czynem jest zachowanie
się człowieka, które charakteryzuje się zdolnością dopasowania
ruchów do możliwości osiągnięcia konkretnego celu11. Ponadto
zgodnie z zasadą cogitationes poenam nemo patitur za czyny nie
mogą być uznane zachowania, które nie są uzewnętrznione.
Wszelkie przeżycia wewnętrzne, myśli czy stany psychiczne nie
mogą być przedmiotem postępowania karnego dopóki nie zostaną
uzewnętrznione. Już Monteskiusz twierdził, że „zadaniem praw
jest karać jedynie uczynki”12, a obecnie przejawem tego założenia
jest art. 1 k. k. Ponadto nie stanowią czynu zabronionego ruchy
bezwarunkowe, nad którymi sprawca nie jest w stanie zapanować
np. z powodu choroby.
Kodeks karny z 1932 r.13, stanowił w art. 19, iż „Nie popełnia
przestępstwa, kto dopuszcza się czynu pod wpływem przymusu
fizycznego, któremu nie mógł się oprzeć”. Na gruncie tego kodeksu
zachowanie podjęte pod wpływem przymusu fizycznego było czynem, natomiast nie było traktowane jako przestępstwo. Natomiast
współczesna nauka prawa karnego wskazuje, iż zachowanie pod
wpływem vis absoluta nie jest czynem w ujęciu prawno-karnym.
Jednakże dopuszcza się odpowiedzialność sprawcy działającego
pod wpływem vis compulsiva (przymusu względnego), który może mieć charakter przymusu fizycznego np. poprzez stosowanie
tortur, a także psychicznego np. w postaci groźby.
1.2. Kryminalna bezprawność czynu
Bezprawność czynu oznacza niezgodność z prawem powszechnie stanowionym. Niezgodność z prawem w postaci zarówno działania jak i zaniechania, jest sprzeczna z ustalonymi zakazami lub nakazami. W efekcie zaliczanie pewnych czynów do kategorii czynów
A. Zoll, Kodeks karny, część ogólna, s.45
Monteskiusz, O duchu praw, Kęty, 1997, s.169.
13 rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 11 lipca 1932 r. kodeks karny, Dz. U.
1932 nr 60 poz. 571.
11
12

726

bezprawnych nie dokonuje się w sferze faktów, ale wartości aktualnych dla danej grupy społecznej, dlatego podlegają one zmianom w
zakresie przepisów prawa. Nieodłącznie ze słowem „bezprawny”
wiąże się pojęcie „legalny”. Każdy czyn w świetle prawa można ocenić za pomocą tych dwóch pojęć. Jednakże niektóre zachowania będą
legalne pomimo odbiegania od treści norm sankcjonujących, także
wtedy gdy zagrożone są one sankcją nieważności np. sporządzenie
testamentu własnoręcznego na maszynie.
Na potrzeby niniejszej publikacji należy rozróżnić bezprawność ogólną od bezprawności kryminalnej. Bezprawność kryminalna
oznacza sprzeczność z przepisami prawa karnego. W efekcie zachowanie sprzeczne z zakazami karnymi może być uznane za bezprawne kryminalnie. Natomiast Andrzej Zoll określa bezprawność jako
sprzeczność z całym porządkiem prawnym. „Prawo karne w zasadzie w ogóle nie odpowiada na pytanie, jakie zachowania są bezprawne. Na takie pytania odpowiadają inne dyscypliny prawne.
Prawo karne odpowiada jedynie na pytanie, jakie zachowania są
karalne”. Jednakże, ja uważam że należy odróżnić od ogólnego pojęcia bezprawności bezprawność kryminalną, gdyż na gruncie prawa
karnego warunkuje ona odpowiedzialność karną. Podobne stanowisko w tym temacie zajmuje A. Marek –„Jednym z warunków przestępności czynu jest jego karna bezprawność z normą prawa karnego. Bezprawność jest cechą zależną od treści obowiązujących przepisów prawa karnego.(…) W ogólnym znaczeniu bezprawność oznacza sprzeczność czynu z normą prawa, w zależności od tego, jaka
norma zostaje naruszona, mówimy o bezprawności cywilnej, administracyjnej itp.”14. Podobnie do omawianego zagadnienia odnosił
się Władysław Wolter- „Pojęcie bezprawności występuje we wszystkich dziedzinach prawa operujących zakazami. Stąd mówiąc o bezprawności cywilnej (bezprawie cywilne), bezprawności administracyjnej (bezprawie administracyjne) oraz bezprawności z punktu widzenia prawa karnego (bezprawie karne czy kryminalne”)15. Dokonanie podziału bezprawności na kryminalną czy administracyjną nie
wyczerpuje w pełni omawianego pojęcia. Występują w prawie kar14
15

A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007, s.163.
W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s.101-102.
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nym także sytuacje, w których czyn wypełnia wszystkie znamiona
zakazu karnego, a ostatecznie może nie być uznany za kryminalnie
bezprawny. Odwołam się tutaj do Władysława Woltera, który uważa iż, „Czyn, aby był przestępstwem, musi być przedmiotowo bezprawny, czyli sprzeczny z obiektywnym porządkiem prawnym. Taka sprzeczność musi być wynikiem tego, że urzeczywistnienie czynu
musi być niezgodne z wyrażonym w ustawie karnej zakazem czy
nakazem, przy braku okoliczności, która wyjątkowo odbiera danemu czynowi charakter czynu niedozwolonego”16. Z kolei Igor Andrejew zadaje pytania: „Czy fakt, że czyn konkretny jako zdarzenie
odpowiada ustawowym znamionom czynu zabronionego alboinaczej mówiąc-je wyczerpuje, jest jednoznaczny z bezprawnością
tego zdarzenia? Czy przeciwnie-wyczerpywanie ustawowych znamion czynu wcale nie dowodzi bezprawności zdarzenia (czynu)
konkretnego? Czy ten, kto pozbawia wolności innego człowieka,
czyli postępuje zgodnie z opisem zachowania zawartym w art. 165
paragraf 1 k.k., już przez to dopuszcza się czynu zabronionego (bezprawnego), a więc czy o bezprawności nie decyduje sam fakt tej
zgodności?”17. W opisanych powyżej przypadkach występuje bezprawność formalna określonego w ustawie zdarzenia. Dla zaistnienia takiej sytuacji wymagane jest jedynie spełnienie przesłanek znamion danego czynu zabronionego. Jednakże, aby można było
stwierdzić, że dany czyn jest kryminalnie bezprawny to nie może
zajść żadna z okoliczności wyłączających bezprawność. Ponadto
określony czyn może nie być kryminalnie bezprawny, a stanowić
czyn społecznie szkodliwy. Zgodnie z poglądami A. Marka „(…)
fakt braku społecznej szkodliwości czynu wypełniającego znamiona
określonego typu czynu zabronionego nie uchyla sam przez się jego
bezprawności, gdyż jest ona cechą normatywną”18. Do kwestii bezprawności odniósł się także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 listopada 2004 r., zgodnie z którym „Powszechnie przyjęte twierdzenie, że przestępstwem może być tylko czyn bezprawny oznacza (…)
tylko tyle, że czyn wypełniający znamiona przestępstw nie jest nim,
W. Wolter, op.cit., s. 121.
I. Andrejew, Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie, Warszawa 1988, s.142.
18 A. Marek, Prawo karne-zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997, s.93 i n.
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jeżeli z innych przepisów (często są to przepisy z innej dziedziny
prawa, np. prawa cywilnego lub administracyjnego) wynika, iż zachowanie sprawcy jest w pewnym stopniu zalegalizowane. Nie
oznacza to natomiast, że w odniesieniu do każdego typu przestępstwa wymaga się, by istniał pozakarnoprawny zakaz określonego
zachowania się, który to zakaz dopiero przepis karny wzmacnia,
przez ustanowienie zagrożenia karą”19.
Podsumowując należy stwierdzić, iż czynem kryminalnie
bezprawnym jest czyn objęty formalnym zakazem prawnym i nieobjęty kontratypem. W efekcie musi wystąpić koniunkcja bezprawności w sensie formalnym oraz braku okoliczności wyłączającej bezprawność. Odnosząc się do wcześniejszych rozważań należy
także podkreślić, że nie każda bezprawność będzie miała charakter
kryminalny. Pojęcie bezprawności ma charakter szerszy i obejmuje
także bezprawność cywilną czy też administracyjną. Natomiast
bezprawność w rozumieniu prawa karnego ma węższe znaczenie ,
które stanowi podstawę dla określenia odpowiedzialności karnej
sprawcy czynu zabronionego.
1.3. Społeczna szkodliwość czynu
Po raz pierwszy w polskim systemie prawa karnego pojawiło
się pojęcie społecznej szkodliwości czynu w kodeksie postępowania karnego z 1949 r. Później w 1950 r. zostało użyte sformułowanie
„społecznego niebezpieczeństwa czynu”. W polskiej doktrynie
prawa karnego nadal powstają różnice na temat rozbieżności w
znaczeniu przedstawionych zwrotów. Pojęcie społeczna szkodliwość czynu stanowi swoistą klauzulę generalną. Ustawodawca nie
określa tego pojęcia, wskazuje jedynie w art. 115 paragraf 2 k.k.
okoliczności, które są brane pod uwagę przez sąd przy ocenie
stopnia społecznej szkodliwości czynu. Dokonując wykładni językowej tego pojęcia można stwierdzić, iż odnosi się ono do czynów
charakterze negatywnym, które naruszają dobra prawne lub interes
społeczny. Powstała w wyniku takiego zachowania szkoda może
mieć charakter materialny, psychiczny jak i duchowy. Dobór znamion przestępstwa na gruncie polskiego kodeksu karnego jest do19

I KZP 23/04, OSP 2005, nr 6, poz.81.
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konany tak, aby stanowiły one czyny społecznie szkodliwe. Określenie jej stopnia wpływa na granicę odpowiedzialności sprawcy.
Poprzez zastosowanie przepisu art. 1 paragraf 2 k.k. konkretny
czyn pomimo, iż narusza przepisy ustawy, nie jest przestępstwem20. Poprzez ten przepis można dokonać odpowiedniej racjonalizacji polityki kryminalnej, w celu uniknięcia zbyt dużego formalizmu w kwalifikacji karnej w stosunku do czynów, które doprowadzają do powstania minimalnej szkody.
Posługując się argumentem ad maiori ad minus należy uznać,
iż skoro nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma, to tym bardziej nie jest przestępstwem czyn, który pozbawiony jest tego przymiotu społecznej
szkodliwości21. Według A. Zolla zasada nullum crimen sine periculo sociali w systemie prawnym opartym na trójpodziale władz odnosi się do ustawodawcy. W związku z tym należy uznać, iż czyny
zabronione pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie
ich popełnienia są co do zasady społecznie szkodliwe, a tylko w
wyjątkowych przypadkach może dojść do odstępstw na podstawie
zmiennych warunków życia społeczeństwa22. W praktyce czyny o
znikomej społecznie szkodliwości stanowią dość dużą liczbę przypadków. Dodatkowo koncentracja wymiaru sprawiedliwości na
takich zachowaniach wprowadziłaby mniejszą możliwość skupienia się na poważnych przestępstwach.
Stopień społecznej szkodliwości czynu stanowi jedną z dyrektyw sądowego wymiaru kary i środków karnych. Na podstawie
art. 59 paragraf 1 k.k. sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środki kompensacyjne, cele kary zostaną spełnione, a społeczna szkodliwość
czynu nie jest znaczna. W efekcie polski ustawodawca posługuje
się dwoma rodzajami społecznej szkodliwości czynu: znikomym
oraz nieznacznym. Niezbędną kwestią jest określenie katalogu

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2004, s.54.
P. Jakubski, Materialny element przestępstwa i jego znaczenie dla wyłączenia
przestępności konkretnego czynu zabronionego, [w:] Prok. i Pr. 2000, nr 12, s.33.
22 J. Zientek, Karygodność i wina jako przesłanki odpowiedzialności w nowym kodeksie karnym, w: Prok. i Pr. 1998, nr 6, s.7-32.
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czynności, które wpływają na stopień społecznej szkodliwości. W
związku z tym polski ustawodawca wprowadził do kodeksu karnego art. 115 paragraf 2, zgodnie z którym „Przy ocenie stopnia
społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej
szkody, sposób i okoliczność popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień
ich naruszenia. Przepisu powyższego nie należy tłumaczyć rozszerzająco. W związku z tym stopień społecznej szkodliwości, nie może zależeć od tego np. kim jest sprawca, ale powinien odnosić się
do cech danego czynu23. Na podstawie art. 115 paragraf 2 sąd ocenia rodzaj oraz charakter naruszonego dobra. W tym kontekście
ważny jest fakt, iż ustawodawca dokonuje wartościowania poszczególnych dóbr prawnych, co wiąże się z odmienną sankcją
karną. Jednakże owo wartościowanie ma charakter abstrakcyjny i
nie determinuje oceny społecznej szkodliwości czynu w konkretnej
sytuacji24. Kolejnym wyznacznikiem stopnia społecznej szkodliwości czynu jest rozmiar wyrządzonej szkody. Jest to efekt wyrządzonego lub grożącego uszczerbku w dobrach prawnych. W efekcie
nie można ograniczać powyższego pojęcia jedynie do przestępstw
skutkowych, gdyż każdy czyn zabroniony narusza lub zagraża
określonym dobrom prawnym. Z kolei sposób popełnienia czynu
zabronionego opiera się na faktycznej realizacji znamion czynu, zaś
wskazanie na okoliczności popełnienia czynu charakteryzują sytuację, w której doszło do przestępstwa, czyli np. czas i miejsce działania lub zaniechania sprawcy czynu zabronionego. Kolejną ważna
przesłanką wpływającą na ocenę stopnia społecznej szkodliwości
czynu jest waga naruszonych przez sprawcę obowiązków25. Powyższa przesłanka odnosi się jedynie do czynów zabronionych,
gdzie na sprawcy ciążyły określone obowiązki prawne. Ważnym
elementem jest też zamiar sprawcy, który może występować jako
A. Marek, op.cit., s.269.
P. Daniluk, Społeczna szkodliwość czynu zabronionego, [w:] Leksykon prawa
karnego,, część ogólna, Warszawa 2011, s. 427.
25 P. Daniluk, op.cit., s.132.
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zamiar bezpośredni lub ewentualny. Uważam, że zamiar bezpośredni wiąże się z większą oceną stopnia społecznej szkodliwości
niż zamiar ewentualny, gdzie sprawca nie chce popełnić czynu zabronionego, ale przewiduje taką możliwość i na nią się godzi. Ponadto motywacja sprawcy rozumiana jako emocjonalne lub intelektualne bodźce wpływają na przestępczość zachowania. W zależności od ich oceny, czy są one na korzyść sprawcy czy zasługują na
potępienie, wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie stopnia społecznej szkodliwości. Ostatni kwantyfikator wyraża się w wadze
naruszonych reguł ostrożności oraz zakresu ich uchybienia. Powołane okoliczności mają charakter równorzędny i żadnemu z nich
nie można przyznać roli wiodącej dla oceny stopnia społecznej
szkodliwości. Dopiera analiza konkretnych przypadków pozwoli
na dokonanie takiego wartościowania.
Społeczna szkodliwość czynu jest jednym z kryteriów karygodności zachowania. Nie każdy czyn, który wypełnia znamiona
czynu zabronionego jest karygodny. Dopiero ocena stopnia społecznej szkodliwości czynu warunkuje odpowiedzialność karną.
Ważnym elementem w badaniu stopnia społecznej szkodliwości
czynu jest narażenie na niebezpieczeństwo lub naruszenie dobra
chronionego prawem. M. Cieślak określa ten warunek jako obiektywna antyspołeczność czynu26. Ponadto nie ma społecznej szkodliwości czynu bez dobra prawnego. Dla możliwości oceny stopnia
szkodliwości czynu najpierw należy określić dobro prawne, któremu ten czyn zagraża albo które zostało naruszone w wyniku zachowania sprawcy. Ponadto społeczna szkodliwość czynu warunkuje istnienie przestępstwa. Sąd Najwyższy w wyroku z 25 stycznia 2010 r. stwierdził, iż nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony,
który jest pozbawiony społecznej szkodliwości27. W takiej sytuacji
sprawca czynu nie popełnia przestępstwa analogicznie do art. 17
paragraf 1 pkt. 2 k.k. Natomiast jeżeli czyn wypełnia znamiona
przestępstwa w stopniu znikomym to także nie stanowi on przeM. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowy ujęcia, Warszawa 1995, s.
135 i n.
27 WKN 45/99 OSNKW 2000, nr 5–6, poz. 47.
26
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stępstwa i w stosunku do takich zachowań nie wszczyna się postępowania karnego. Rzadko spotyka się czyny pozbawione społecznej szkodliwości, ze względu na to, iż normy prawa karnego są tak
zbudowane, aby stanowiły podstawę dla czynów ujemnych dla
społeczeństwa, które naruszają dobra prawne.
Społeczna szkodliwość czynu uzupełnia definicję przestępstwa o element materialny zawarty w art. 1 paragraf 2 k.k. Dla
stworzenia pojęcia przestępstwa oparcie się jedynie na art. 1 paragraf 1 k.k. nie będzie warunkowało stworzenia pełnej definicji
przestępstwa, dla której dokładnej analizy potrzeba powołać się na
paragraf 2 i 3 omawianego przepisu. Stwierdzenie społecznej szkodliwości czynu jest rolą ustawodawcy, który tworzy treść poszczególnych typów czynów zabronionych. Jedynie wyjątkową kwestią
istnienia stopnia społecznej szkodliwości czynu zajmuje się sąd na
podstawie art. 1 paragraf 2 k.k. Jednakże sąd musi zawsze dokonywać tej oceny, wymierzając karę w oparciu o art. 53 paragraf 1
k.k. Określenie stopnia społecznej szkodliwości czynu stanowi więc
niezbędną przesłankę za uznanie danego czynu za przestępstwo
oraz w wymierzaniu kary za jego popełnienie28.
2. Pojęcie przestępstwa w prawie kanonicznym
Kościół został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa dla zbawienia ludzi. Bóg powierzył Kościołowi zadanie właściwego prowadzenia wiernych w zgodzie z nauką bożą i przykazaniami, które
mają na celu wskazanie właściwej drogi zbawczej. Grzech ciężki
stanowi istotna przeszkodę w zbawieniu dusz, dlatego Kościołowi
została powierzona władza rządzenia, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym. Pierwszy z nich wyraża się w sakramencie pokuty, gdzie każdy człowiek może otrzymać łaskę odpuszczenia grzechów. Natomiast wymiar zewnętrzny wyraża się
właśnie w prawie karnym Kościoła, gdzie grzech ciężki jest nieodłącznym elementem przestępstwa29.
28 Ł. Burchard, Kategoria poczytalności oraz winy w kanonicznym i polskim prawie
karnym, Warszawa 2013, s. 165-168.
29 M. Myrcha, Problem grzechu w karnym ustawodawstwie kanonicznym, [w:] PK
29/1986, nr 1-2, s.44.
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2.1. Bezprawie kryminalne
Zgodnie z kanonem 1321 paragraf 1kodeksu kanonicznego30
dla wymierzenie kary w Kościele konieczne jest przekroczenie
ustawy lub nakazu prawnego, które jest ciężko poczytalne na skutek winy umyślnej lub nieumyślnej. Przestępstwo w takim ujęciu
narusza ład społeczny. Stosownie do paragrafu 2 kanonu 1321-„
Kara ustanowiona ustawą lub nakazem wiąże tego, kto rozmyślnie
przekroczył ustawę lub nakaz; kto zaś uczynił to wskutek zaniedbania należytej staranności, nie jest karany, chyba że ustawa lub
nakaz inaczej zastrzega”. Dla popełnienia przestępstwa niezbędne
jest istnienie odpowiedniej kary, choćby miała ona charakter tylko
nieokreślony. Natomiast w świetle kodeksu naruszenie ustawy,
która nie posiada określonej sankcji karnej jest bezprawiem kryminalnym, jeśli zostaną spełnione przesłanki z kanonu 1399 kodeksu
kanonicznego-poza wypadkami przewidzianymi w tej lub w innych ustawach, zewnętrzne naruszenie prawa Bożego lub kanonicznego, tylko wtedy może być ukarane sprawiedliwa karą, gdy
domaga się tego szczególna ciężkość przekroczenia i przynagla
konieczność zapobieżenia zgorszeniom lub ich naprawienia. Wskazany powyżej przepis nie stanowi wyjątku od zasady legalizmu,
gdyż dla zaistnienia przestępstwa wystarczy naruszenie ustawy
zagrożonej sankcją karną. W efekcie naruszenie prawa bożego lub
kanonicznego, kiedy ma charakter szczególnie ciężki i powoduje
zgorszenie, co stanowi bezprawie kryminalne. Podstawa do ukarania sprawcy są cechy obiektywne związane z otaczającą podmiot
rzeczywistością. Wiąże się to ze szczególną rolą Kościoła, który ma
wskazywać właściwe drogi dla ludu bożego i dbać o ład moralny
w społeczeństwie. Zachowanie, które powoduje zgorszenie narusza
ustalony porządek i utrudnia pójście właściwą ścieżką31.
Zgodnie z kanonem 1401 ust. 2 określony czyn może być także przestępstwem kościelnym jeśli bezpośrednio narusza normy
prawa świeckiego, a w sposób pośredni burzy porządek społeczny.
30 Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli pp. II promulgatus, tekst polski Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.
31 J. Syryjczyk, Pojęcie przestępstwa w świetle kodeksu prawa kanonicznego Jana
Pawła II, [w:] Prawo kanoniczne 28, 1985 r., nr 1-2, s.85-90.
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W takim przypadku Kościół może rozpatrywać takie czyny pod
kątem winy oraz wymiaru kary kościelnej. Do powyższej kwestii
odniósł się papież Innocenty III, który stwierdził, iż Kościół ma
prawo do rozpatrywania spraw natury cywilnej ze względu na popełnienie grzechu przez osobę ochrzczoną. Można stwierdzić, iż
przestępstwem w rozumieniu prawa kanonicznego jest bezprawie
kryminalne, które narusza prawno-społeczny porządek Kościoła
oraz zasady moralne.
2.2. Zewnętrzność czynu przestępnego
Do elementów obiektywnych przestępstwa w ujęciu prawa
kanonicznego należy zewnętrzne naruszenie ustawy lub nakazu
karnego. Wiąże się to zasadniczo z łacińską premią: Nullum crimen
sine action, które pozostaje aktualna do dnia dzisiejszego32. Akty
wewnętrzne nie podlegają odpowiedzialności karnej na gruncie
prawa karnego kanonicznego. W. Świda uważa, iż „ Przestępstwo
polega na zewnętrznym zachowaniu się, a nie na samej myśli”33.
Dodatkowo zwrot ex terna violatio zakłada odpowiedzialność karną jedynie człowieka. W związku z tym zewnętrzne działanie
człowieka staje się określonym ruchem o podłożu psychofizycznym. Spośród wykonywanych ruchów spod odpowiedzialności
karnej należy wykluczyć te o charakterze bezwarunkowym, odruchy instynktowne czy dokonywane pod przymusem fizycznym.
Postać ex terna violatio oznacza akt człowieka chciany, przez niego
zamierzony, przez osobę która świadomie dąży do wyznaczonego
celu. W związku z powyższym myśli człowieka, jego stany psychofizyczne związane z planami, które nie są uzewnętrznione nie są
podstawą odpowiedzialności karnej. Obecnie przyjmuje się, iż
uzewnętrznione zachowanie to takie, które można spostrzec za
pomocą zmysłów zewnętrznych takich jak np. wzrok czy słuch.
Jednakże zewnętrzność czynu wyrażona w kanonie 1321 paragraf 1
stanowi przeciwieństwo aktu wewnętrznego i zarazem nie wyklucza działania utajonego. W konsekwencji dojdzie do zewnętrznego

32
33

J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele, część ogólna, s.101.
W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1978, s.36.
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naruszenia ustawy karnej, nawet wtedy gdy nikt nie dostrzeże
działania bezprawnego34.
Jednakże od tej zasady występują także wyjątki. Zgodnie z
kanonem 1330, przestępstwo, które polega na oświadczeniu albo na
innym ujawnieniu woli, doktryny lub wiedzy, należy uważać za
niedokonane, jeśli nikt nie spostrzegł tego oświadczenia lub ujawnienia. W efekcie można dokonać podziału przestępstw na publiczne oraz tajne. Pierwsze z nich polega na rozgłoszeniu określonej informacji w danym środowisku lub istnieje możliwość szybkiego rozgłoszenia takiej wiadomości. Z kolei z przestępstwo tajne
nie zostało rozgłoszone, a ponadto nie występuje nawet takie zagrożenie. F. Coccopalmiero wyróżnia także przestępstwo potencjalnie publiczne, które znane jest tylko niewielu osobom i mogą
stać się publiczne przez ich ogłoszenie. Z kolei T. Pawluk dokonuje
podziału przestępstw na: tajne, publiczne oraz notoryczne, których
nie można ukryć ani usprawiedliwić, dlatego nie trzeba ich udowadniać35.
Każdy czyn bezprawny narusza porządek Kościoła i ma charakter społecznie szkodliwy. Sprawca czynu poprzez określony akt
woli zrywa więź łącząco go z Kościołem, a jednocześnie z Chrystusem oraz całym ludem bożym, do których należą wszyscy
ochrzczeni. Dodatkowo swoim zachowaniem narusza porządek
wspólnoty wierzących, a często też powoduje zgorszenie dla ludzi.
Te działania przynoszą negatywne skutku także dla samego
sprawcy, który sam pozbawia się tej silnej łączności z Bogiem.
Wprowadzony w Kościele porządek prawny nie jest odrębny od
prawa moralnego. Ustalenie zasad prawnych jest wyrazem moralności człowieka. Z punktu widzenia moralnego za złe czyny, czyli
grzechy ponosimy odpowiedzialność przed Stwórcą. Natomiast na
gruncie prawa moralnego oraz prawodawstwa za każdy czyn o
charakterze przestępczym należy osobę ukarać za pomocą wymiaru sprawiedliwości działającego w oparciu o przepisy prawa. W
efekcie na gruncie prawa kanonicznego przestępstwem jest tylko
ten grzech, który narusza ten ustalony zewnętrzny porządek.
34
35
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J. Krukowski, F. Lempa, Sankcje w Kościele, s.123.
T. Pawluk, Prawo kanoniczne, s.71.

Grzech jest bowiem nie tylko obrazą Boga i zerwaniem z nim więzi,
ale także szkodą wyrządzoną Kościołowi poprzez rozerwanie naturalnych więzów łączących człowieka z Bogiem. W związku z tym
grzechu podlegają odpowiedzialności w zakresie wewnętrznym,
nie są zaś podstawą do karania na gruncie prawodawstwa karnego
Kościoła.
Ponadto zgodnie z kanonem 1321 paragraf 1 tylko czyn zewnętrzny i społecznie szkodliwy podlega karze tylko wtedy, gdy
jest ciężko zawiniony. Czy oznacza to poczytalność kryminalna czy
prawno moralną? Dla zaistnienia przestępstwa niezbędna jest poczytalność moralna. Wiąże się to z założeniem, iż porządek prawny
jest elementem ładu moralnego. W związku z tym porządek moralny jak i prawny może być naruszony przez czyny ludzkie dokonane w sposób zawiniony. Ponadto stanowisko Kościoła jest niezmienne jeśli chodzi o odpowiedzialność karną za czyny człowieka
szkodliwe z punktu widzenia moralnego i prawnego, a dodatkowo
moralnie zawinione jako grzech ciężki. U źródeł powstania przestępstwa leży wina w postaci umyślnej lub nieumyślnej, które stanowią poczytanie prawno-kryminalne. Na gruncie prawa kanonicznego należy potwierdzić, iż bez winy nie ma odpowiedzialności karnej. Za poczytalnego można uznać sprawcę czynu, który
miał wolność działania i świadomość popełnianych czynów. Wina
umyślna polega na dobrowolnym przekroczeniu prawa. W kodeksie prawa kanonicznego jest ona określona jako qui legem vel praeceptum deliberate violavit. Określenie zamiaru i jego wypełnienie
realizuje się w woli popełnienia przestępstwa. Zły zamiar polega
na świadomości przekroczeniu ustaw prawno-karnych oraz na
wolności w podjętym działaniu. Wiąże się to ze stanem emocjonalnym obejmującym świadomość określonego stanu rzeczy i wolą
zmierzającą do urzeczywistnienia wcześniej założonego celu. Ponadto świadomość ta wystarczy, iż obejmuje sam fakt przestępności czynu, gdyż nieznajomość sankcji prawnych nie powoduje braku poczytalności prawnej. Z kolei przestępstwa nieumyślne podlegają karze, jeżeli przewiduje taką odpowiedzialność ustawa karna
lub nakaz karny. W konsekwencji zasadą jest karalność za winę
umyślną, a tylko w określonych przypadkach także za winę nieumyślną. W kodeksie prawa kanonicznego wprost można odnaleźć
737

określenie winy nieumyślnej jako zaniedbanie należytej staranności, określone w paragrafie 2 kanonu 1321. Wyróżniamy także winę
nieumyślną w postaci lekkomyślności, gdzie sprawca liczy się z
określonym skutkiem swojego czynu, ale zakłada że ten skutek
może nie nastąpić36.
Zakończenie
Analiza elementów przestępstwa zarówno w ujęciu polskiego
prawa karnego jak i prawa kanonicznego pozwala na określenie
granic wolności człowieka. Postępowanie każdego z nas jest ograniczone przez obowiązujące ustawy karne lub nakazy prawne, których złamanie wiąże się z wprowadzeniem odpowiednich sankcji
karnych o charakterze przymusowym. Właściwa znajomość przepisów prawa materialnego karnego, w jego części ogólnej jak i
szczególnej pozwala na uniknięcie konsekwencji popełnienia czynów niezgodnych z prawem stanowionym, jak i prawem moralnym, czego konsekwencją jest także grzech ciężki i zerwanie więzi
z Bogiem. Struktura przestępstwa według polskiego kodeksu karnego przedstawia się następująco:
a) czyn człowieka,
b) kryminalnie bezprawny,
c) społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy
d) zawiniony.
Z kolei na gruncie prawa kanonicznego przestępstwo to:
a) czyn ujawniony na zewnątrz, który narusza porządek
prawny, czyli powoduje obiektywne bezprawie kryminalne, a
ponadto jest aktem społecznie szkodliwym,
b) wina moralna wyrażona w postaci grzechu ciężkiego,
c) wina prawna występująca w postaci winy umyślnej bądź
winy nieumyślnej.
Streszczenie
Pojęcie przestępstwa stanowi podstawę dla określenia odpowiedzialności karnej podmiotu. Przypisanie sprawcy przestępstwa
winy po spełnieniu przesłanek określonych prawem wpływa na
36
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J. Syryjczyk, op. cit., s. 90-95.

zagrożenie nałożeniem sankcji karnych, które mają charakter
przymusowy i ograniczają wolność człowieka. Ich funkcjonowanie
jest niezbędne dla utrzymania ładu w społeczeństwie. Naruszenie
norm moralnych oraz ustaw kościelnych powoduje zerwanie więzi
człowieka z Bogiem, czego przyczyną jest grzech ciężki. Właściwe
rozumienie pojęcia przestępstwa pozwala na uniknięcie możliwości popełnienia czynu zabronionego oraz związanych z przekroczeniem granic prawa sankcji natury zarówno duchowej jak i zewnętrznej.
Summary
The concept of crime is the basis for determining the criminal
liability of the entity. The assignment of the offender guilty after
fulfilling the conditions laid down by law affects the risk of the imposition of criminal penalties, which are compulsory and restrict
the freedom of man. Their functioning is necessary to maintain of
order in society. Violation of moral and ecclesiastical laws breaks
the relationship of man with God, of which the cause is a grave sin.
Proper understanding of the concept of crime to avoid the possibility of the offense and of exceeding the limits of the law sanctions the
nature of both the spiritual and external.
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Leszek Mysiewicz

Wpływ massmediów na proces budowania wartości dzieci
Wstęp
Przykładem szeroko oddziaływującym na proces kształtowania wartości dzieci jest telewizja. Niektórzy twierdzą, że daje ona
możliwość poznania niezwykłych zakątków świata, których jeszcze
nie zdołali zobaczyć i poznać. Oprócz tego motywuję odbiorców do
działania oraz dociekania w wielu interesujących sprawach dotyczących niezwykłych zjawisk. Opierając się jednak na opinii wielu
badaczy massmediów, można stwierdzić, że telewizja niesie za sobą również negatywne konsekwencje. Najbardziej podatnym widzem na ujemny wpływ telewizji jest niewątpliwie dziecko. Przekaz telewizyjny może nieść za sobą następujące skutki oddziaływania: agresję, mniejszą wrażliwość na przemoc i brutalność, lęki,
nieprawidłowe odczytywanie wartości czy też bezrefleksyjne postrzeganie świata. Dlatego teżistotnym aspektem, jest kontrola rodziców, tłumaczenie skomplikowanych sytuacji i wydarzeń, przedstawionych w animowanych serialach. Współcześnie, każdy powinien posiadać zdolność poruszania się w globalnej przestrzeni.
Dzieci, jako odbiorcy i użytkownicy otaczającej technologii, nie
powinny być wykluczone np. z oglądania ulubionych a zarazem
topowych wśród rówieśników kreskówek. Mogłoby to prowadzić
do ostracyzmu. Złotym środkiem w tej sytuacji jest kontrola odbieranych przez najmłodszych treści przez ich rodziców. Powinni
tłumaczyć dzieciom niekiedy trudne i skomplikowane wątki poszczególnych bajek czy też programów telewizyjnych. Z pewnością
pozwoli to na prawidłowe wyselekcjonowanie najistotniejszych
wartości a tym samym prawidłową interpretację przekazywanych
dzieciom doświadczeń aksjologicznych.
Wartości
Definicja wartości używana jest we współczesnym świecie
stosunkowo powszechnie w różnych kontekstach. Wyróżnić można
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między innymi wartości moralne, materialne czy też estetyczne. Za
M. Ejsmontem można powtórzyć, że słowo wartość odnosi się do
wyobrażenia względnej intencjonalności idei oraz przedmiotu1.
„Wartości odgrywają doniosłą rolę stabilizatorów życia zarówno
indywidualnego, jak i zbiorowego, nadają sens ludzkiemu funkcjonowaniu – im bardziej je cenimy, tym bardziej muszą być chronione”2. Osoba swoim postępowaniem może pokazać jakie wartości
uważa najbardziej. Poszczególne zachowanie może ukazać sens
życiu jednostce oraz wyznaczyć drogę ku sięgnięciu najwyższych
wartości.
J. Szczepański pojęcie wartość definiuje w sposób następujący.
Stanowi ona dowolny przedmiot materialny, instytucję bądź ideę,
przedmiot realny lub wymyślony w stosunku do którego osoby lub
zespoły osób przyjmują postawę poszanowania, nadają mu istotną
rolę w życiu a tym samym dążenie do jego osiągnięcia odczuwają
jako priorytet”3.
B. Dymara twierdzi, że poszukiwanie wartości i postępowanie
według nich jest naturalną potrzebą każdego człowieka. W dążeniu
do osiągnięcia porządku umysłu i serca, trafia się na wiele
przeszkód, wśród nich wyszczególniła bariery powiązane z
nadmiarem lub brakiem informacji4. Dziecko także pożąda
doświadczyć przeżycia aksjologicznego, a bodźce do tego czerpie z
wielu źródeł, nie tylko z najwęższego kręgu najbliższych osób czy
instytucji, ale także z mass mediów, czyli telewizji, internetu, radia
itp. Im więcej bodźców będzie docierać do dziecka, tym większy
nacisk będzie odczuwało, aby rozpatrywać je wszystkie jako
znaczące sygnały. Lecz nie każdy impuls jest pozytywny, w

M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media Wartości Wychowanie, wyd. Impuls, Kraków 2005, s. 75.
2 Tamże, s. 75
3 J. Szczepański za M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media Wartości Wychowanie,
wyd. Impuls, Kraków 2005, s. 75.
4 B. Dymara, Poszukiwanie ładu umysłu i serca, czyli życie według wartości [w:] Dziecko w świecie wartości pod. red. Bronisławy Dymary, Impuls, Kraków 2010, s. 36.
1

742

szczególności
w
natłoku
przekazywanych
danych
w
5
massmediach .
„Środki masowego przekazu dostarczają odbiorcom wartości,
często przyjmowanych bezkrytycznie, częściowo za sprawą potęgi
obiektywu”6. Ludzie korzystając z massmediów, a najczęściej oglądając telewizje, bardzo często przyjmują wszystkie informacje i
przekazy jako prawdę, co niekoniecznie musi się zgadzać z rzeczywistością. Różnego typu manipulację bardzo często występują
w massmediach. Dlatego, kolokwialnie mówiąc, są one uważane za
czwartą władzę w państwie.
A. Kozłowska uważa, że badanie wpływu massmediów na
dziecko winna być realizowana dwuaspektowo. Po pierwsze uwagę należy poświęcić na efekt wychowawczy, który osiągnęły treści
dostarczane przez massmedia, po drugie zauważyć dyspozycje,
które wyznaczone zostały rodzicom, Kościołowi i państwu. Każde
dziecko powinno być właściwie przygotowane na przyjęcie wiadomości, które pochodzą z mediów, na skutek tego, iż początkowo
odbierają je bezrefleksyjnie i bezkrytycznie. Autorytatywnych
wzorców postrzegania i rozumienia realnego świata powinni dostarczać im przede wszystkim rodzice. Rodzina „powinna też
wspomagać kształtujące się u dziecka możliwości poznawcze, poprzez wyrobienie u dziecka krytycznego stosunku wobec massmediów, podkreślenie nierealności świata medialnego, dostarczanie
pozytywnych wzorców zachowań”7.
Środki masowego przekazu przedstawiają dane sytuacje i informacje we właściwy sobie sposób wybiórczo i selektywnie. Widz,
jako odbiorca determinuje dobór realizowanych przez różnego rodzaju media treści. Wiąże się to z chęcią identyfikacji audytora do
określonego bohatera, przedstawionego w poszczególnych publikatorach. Zjawisko te A. Kozłowska opisuje jako wykreowanie kulA. Murzyn, Media i świat wartości jako szansa i zagrożenie dla wartości dziecka,
[w:] Dziecko w świecie wartości, pod. red. Bronisławy Dymary, Impuls, Kraków
2010, s. 170.
6 A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Warszawa 2006, s. 261.
7 A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Warszawa 2006, s. 158.
5
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tury narcyzmu i konsumpcji”8.” Normy selektywności, narcyzmu i
konsumpcji często są w konflikcie z moralnym rozwojem”9. Stanowi to zasadny pogląd, gdyż selekcja informacji na te, które w żaden
sposób nie intensyfikują do myślenia, nie sytuują nas w sytuacji
problemowej, w ręcz przeciwnie, pomagają utożsamiać się z kimś,
nie pomagają rozwojowi a tym samym stanowią sprzeczność. Massmedia odgrywają znaczący wpływ na rozwój świadomości człowieka, z reguły prezentują obecną sytuację czy też mało drażliwy
temat odnoszący się do moralności, niewprowadzający nowych
bodźców do refleksji a tym samym złudnie wzbogaca poznawczą
naturę.
Wpływ telewizji na rozwój dzieci
Współczesny obraz dzieciństwa generują wszechobecne massmedia – a w tym telewizja. Niewątpliwie wpływa ona na rozwój
relacji społecznych, kultury, wychowania, edukacji oraz innych
czynników dotyczących dzieci. Spędzanie wolnego czasu przed
telewizorem, powoduje u dziecka pewnego rodzaju osamotnienie.
Zdaniem J. Izdebskiej „niewłaściwych zachowań związanych z korzystaniem z mediów w rodzinie”10. Dzieciństwo realizowane w
taki sposób ma charakter indywidualny, wybrakowana została
przestrzeń relacji z rówieśnikami, zastąpiona wchodzeniem w
świat irracjonalny. Dlatego też, J. Izdebska określiła to mianem „telewizyjnego dzieciństwa”. Wykonywanie obowiązków służbowych
przez rodziców, przybierających niekiedy formę wyjazdów, wieloetatowości czy jakiejkolwiek pracy dodatkowej, sprawia, że kontakty z dzieckiem są ograniczone11.Takie relacje skutkują tym, że
dziecko same zmuszone jest radzić sobie w sytuacjach związanych
z problemami szkolnymi, rówieśniczymi oraz organizacją swojego
wolnego czasu. J. Izdebska nakreśliła właściwy schemat, Cechy dzieciństwa w kontekście zagrożeń. Odnosi się on w wielu przypadkach

Tamże, s. 161.
Tamże, s. 160.
10 J. Izdebska, Dziecko w świecie mediów elektronicznych, Wyd. Uniwersyteckie
Trans Humana, Białystok 2007, s. 211.
11 Ibidem.
8
9
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do zagrożeń dotyczących relacji lub ich braku, co z pewnością ukazuję jak duży wpływ na kontakty międzyludzkie ma telewizja.
Oglądanie telewizji może stanowić dla dzieci próbę wypełnienia pustki emocjonalnej. Towarzyszą temu różne uczucia uzależnione przede wszystkim od rodzaju oraz typu rodziny. Odbiór
treści telewizyjnych przez dziecko pochodzące z rodziny niepełnej,
może wywoływać u niego smutek, opuszczenie czy przygnębienie.
W patologicznych rodzinach natomiast, szczególnie w tych, w których występują problemy alkoholowe, oglądanie telewizji może
być zakłócane częstymi awanturami oraz przemocą fizyczną. Zdezintegrowane w sferze emocjonalnej rodziny niedostarczające dziecku poczucia bezpieczeństwa, opieki i miłości wychowują dzieci,
które szukają tych uczuć w telewizji. Dzieci, telewizją kompensują
sobie brak stałych, codziennych spotkań z najbliższymi, pustkę
domu rodzinnego a także brak miłości ze strony bliskich osób12.
Przekaz telewizyjny nie niesie za sobą samych negatywnych
cech, które przedstawione zostały w powyższym tekście. Współczesne dzieciaki, wychowujące się na przestrzeni XXI wieku, są w
większym stopniu mobilne, przygotowane w sposób globalny i
medialny do wymogów aktualnej rzeczywistości. Zatem ich rozwój
intelektualny, jeśli chodzi o sferę mediów, jest inny a tym samym
wyższy niż rówieśników poprzednich pokoleń. Nowe wartości,
zachowania, doświadczenia, które są wprowadzane w życie kilkulatków pochodzą teraz nie od rodziców, najbliższych czy wykreowanych autorytetów, ale biorą się przede wszystkim z telewizji,
internetu oraz innych mediów13. Ograniczenie możliwości korzyJ. Izdebska w swoim schemacie wymieniła również: rozleniwienie społeczne i indywidualne, dominacje telewizji i innych mediów elektronicznych wśród
innych sposobów spędzania wolnego czasu, ograniczenie czasu lub redukcja
zajęć hobbystycznych, zwiększenie czasu na korzystanie z telewizji, ograniczenie
czasu na zabawy ruchowe i sportowe, bierne, bezkrytyczne, przedmiotowe poddawanie się oddziaływaniom mediów, ograniczenie lub redukcja zajęć związanych z uczestnictwem w kulturze wyższej, zajęciach pozaszkolnych, konsumpcyjne przyjmowanie przesłania z telewizji, podporządkowanie organizacji dnia
mediom oraz wypełnienie życia dziecka zachowaniami agresywnymi, które zostało dokładniej opisane w dalszej części.
13 J. Izdebska, Dziecko w świecie mediów elektronicznych, Wyd. Uniwersyteckie
Trans Humana, Białystok 2007, s. 218.
12
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stania z jakichkolwiek mediów bądź ich całkowity zakaz, pozbawiłyby je umiejętności, które są w tym czasie wymagane: zdolności
poruszania się w globalno – wirtualnej przestrzeni oraz mobilności,
obecnie mająca miano powszedniej. Uniemożliwienie dziecku egzystowania w kontakcie z mediami mogłoby ukierunkować je na
wykluczenie z grona rówieśników lub znacznie pomniejszyć jego
wiedzę na temat aktualnych wydarzeń. Jednak w dawkowaniu
różnego rodzaju środków stanowiących masowe media, niezbędna
jest rozwaga rodziców lub opiekunów.
Już w latach 60 XX wieku rozpoczęto badania mające na celu
zdiagnozowania wpływu przemocy przekazywanej za pomocą telewizji przekładającej się na agresywne zachowania u dzieci. Początkowo zaciekawienie badaczy tą tematyką było ogromne, z czasem zainteresowanie sukcesywnie malało. Jak dowiedziono, wynikało to ze stopniowego wyczerpania badanej tematyki oraz założenie, że problematyka została już w pełni wyczerpana14. Badania
przeprowadzone przez J. Izdebską w 2004 – 2005 roku odnosiły się
do obserwacji agresywnych zachowań dzieci przez rodziców. Połowa badanych osób uważała, że ich dzieci zapamiętują agresywne
zachowania przedstawione w bajkach, a ok 43% badanych wykorzystuje je w codziennym życiu. Dzieci posługują się wulgarnymi
słowami w stosunku do innych, krzyczą i wyzywają, przy czym
zachowują się bardzo głośno w towarzystwie rówieśników a także
stosują przemoc15.
Inne badanie, przeprowadzone przez M.I. Singersa, w którym
udział brało 2200 uczniów w wieku od 8 do 11 lat, po uwzględnieniu wszystkich towarzyszących i potencjalnych zmiennych, wykazały, że dzieci, oglądające najwięcej telewizji charakteryzowały się
wyższymi wskaźnikami w testach lęku i depresji. Kolejne badania,
przeprowadzone przez J.W. Hamiltona wskazały, że są relatywne
powiązania pomiędzy ekspozycją na treści audiowizualne a występowaniem koszmarów sennych u dzieci i młodzieży. Niektóre z
14 M . Desmurget, Teleogłupianie, Wydawnictwo czarna owca, Warszawa 2012,
s. 253.
15 J. Izdebska, Dziecko w świecie mediów elektronicznych, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007, s. 179 – 180.
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respondowanych osób miały tak wysoki poziom lęku, że konieczne
było objęcie ich opieką psychiatryczną. U dzieci, które w sposób
niekontrolowany czasowo i jakościowo, oglądają telewizję występują między innymi takie objawy: ataki paniki, strach przed samodzielnym wchodzeniem na szczyt schodów, konieczność spania
przy zapalonym świetle lub syndromy stresu16.
Telewizję od innych mediów (radio, internet) różnicuję wiele
cech, między innymi: zdolność przyciągania uwagi, orientacja wizualna, skróty myślowe, złożoność prezentacji, która objawia się
natłokiem obrazów i dźwięków, oraz zawartość emocjonalna.
Środki wyrazu w telewizji są to: ruchomy obraz, słowo oraz muzyka. Dla dzieci jest to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu i
przyswajania nowych informacji. Główną rolę w przekazywaniu
względnie wartościowych informacji mają programy informacyjne,
naukowo-popularne, historyczne, przyrodnicze oraz cykliczne
programy edukacyjne dla dzieci. Informacje, przekazywane taką
drogą, są przez dziecko zapamiętane chociaż jest to wiedza fragmentaryczna uzyskana tylko z jednego źródła i podana z jednej
perspektywy. Telewizja pozwala zobaczyć miejsca, które są obserwowane tylko przez nielicznych, na przykład szczyty najwyższych
gór, nieodkryte dżungle lub dna oceanów. W intymnej atmosferze,
którą daje mała przestrzeń pokoju i w wygodnej pozycji dziecko
może zobaczyć najniebezpieczniejsze zakątki świata. Twórcy programów poprzez odpowiedni montaż, uporządkowanie, nadanie
pewnym zdarzeniom i zjawiskom określonego znaczenia, pozwalają dziecku szybciej i o wiele łatwiej przyswajać wiedzę. Różnorodność treści, które są przekazywane przez media, mogą w dzieciach
rozbudzić nowe zainteresowania i rozwinąć te już powstałe wcześniej17. Pasje, które mogą być kształtowane poprzez uczestnictwo w
zajęciach pozaszkolnych ulegają redukcji ze względu na likwidację
wielu warsztatów w szkołach, wysokie kwoty, które trzeba zapłacić
za dodatkowe specjalistyczne lekcje. Pogarszające się warunki eko16 M . Desmurget, Teleogłupianie, Wydawnictwo czarna owca, Warszawa
2012, s. 286.
17 J. Izdebska, Dziecko w świecie mediów elektronicznych, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007, s. 128.
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nomiczne zmuszają rodziców do rezygnacji z rozwijania pasji swoich dzieci poza domem, a tę rolę może przejmować telewizor18.
Oglądanie telewizji przez najmłodszych, może powodować u
nich budowę pasji życiowych a także ich rozwój. Może ukazywać
prawidłowe, pozytywne relacje i wzorce zachowań wśród rówieśników, w społeczeństwie a w szczególności we własnej rodzinie.
Powołując się na J. Gajdę, można dodać „odpowiednie dobrane
seriale telewizyjne mogą wpływać dodatnio na niwelowanie negatywnych cech zachowań – przezwyciężyć egocentryzm, wyrabiać
postawę życzliwości wobec innych , w sumie przyspieszyć społeczny rozwój dziecka”19.
Podsumowanie
Pomimo coraz większej świadomości na temat negatywnego
wpływu telewizji na świat dziecięcej wyobraźni, większość producentów programów telewizyjnych nie dostrzega problemu w emitowaniu bajek, kreskówek i animacji pełnych agresji, przemocy
oraz innych negatywnych zjawisk. Lęki wywołane u dzieci przez
tego typu zjawisko objawiają się bardzo różnie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nieznaczna część programów telewizyjnych dla
dzieci a przede wszystkim bajek, nie potrafią wprowadzić odbiorcy
w stan refleksji. Z reguły wątek ulubionych programów telewizyjnych, bajek czy kreskówek, jest na tyle skomplikowany, że odbiorcy – dzieci nie są w stanie w sposób przejrzysty odczytać ich sensu.
Z pewnością odbiór takich treści byłby łatwiejszy, gdyby rodzice
lub osoby sprawujące opiekę, komentowały i tłumaczyły istotę
programu. Interpretacje i percepcja doświadczeń aksjologicznych w
przypadku każdego dziecka jest indywidualną kwestią, o czym
stanowią powyżej przestawione sytuacje.
Telewizja jako jeden ze środków społecznego przekazu, postrzegana jest przez badaczy jako kompozycja negatywnych cech a
także mocno oddziałujące zjawisko na jednostkę – dzieci. Oglądanie telewizji może doprowadzić do: postrzegania, rozumienia, lęku,
Tamże, s. 129.
J. Gajda za J. Izdebska, Dziecko w świecie mediów elektronicznych, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007, s. 128.
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agresji, krytycznego odbioru. Całkowite i nagłe zabronienie korzystania dzieciom z tej formy mediów, również nie jest wskazane,
może nieść za sobą niepożądane konsekwencje. Dzisiejsze czasy
niejako wymuszają na nas konieczność umiejętnego posługiwania
się w globalnej przestrzeni.Mogłoby to prowadzić do ostracyzmu
Na rodzicach ciąży obowiązek kontroli oglądanych treści oraz tłumaczenie zarejestrowanych treści. Dzięki takiej formie współpracy
pomiędzy rodzić – dziecko, będzie ono w stanie wyselekcjonować
najważniejsze wartości a tym samym nie będzie zmuszone do samodzielnego interpretowania przekazywanych doświadczeń aksjologicznych.
Summary
The impact of mass media on the process of building the children
Despite the growing awareness of the negative impact of television on the world of children's imagination, most manufacturers
of TV programs does not see a problem for the snooze fairy tales,
cartoons and animation full of aggression, violence and other negative phenomena. Anxiety caused by children by such a phenomenon manifested very different. This is because, as a small part of TV
programs for children and above all fairy tales, can not enter the
recipient in the state of reflection. As a rule, the topic your favorite
TV shows, fairy tales and cartoons, is so complicated that recipients
- children are not able to clearly read their meaning. Certainly the
reception of such content would be easier if parents or caregivers,
commented and explained the essence of the program. Interpretations and perceptions axiological experience for each child is an
individual matter, which constitute the above staggered situations.
This could lead to ostracism. Television as one of the means of social communication, is seen by scholars as the composition of the
negative features as well, strongly affecting the phenomenon per
unit - children. Watching TV can lead to the perception, understanding, fear, aggression, critical reception. The total and sudden
disallowing use of children with this form of media is also not advisable, it may have some undesirable consequences. Modern
Times somehow forcing us need to craftsmanship in the global
space. Parents have an obligation control viewed content and trans749

lation of recorded content. With this form of cooperation between
labor - child, it will be able to select the most important values and
thus will not be forced to independently interpret the information
provided axiological experience.
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Mateusz Obrębski

Rodzina alkoholowa zagrożeniem w rozwoju dziecka –
studium przypadku
Wprowadzenie
Alkoholizm jest jedną z form uzależnienia. Na zgubne konsekwencje nałogu nie dość, że jest narażona osoba chora to i jej najbliższe otoczenie. Pomocą należy otoczyć nie tylko uzależnionego,
ale i także rodzinę, w szczególności dzieci, które nie są w pełni dojrzałe emocjonalne i ta sytuacja może być dla nich bardzo trudna.
Wychowywanie w takiej rodzinie stanowi szczególne zagrożenie
dla prawidłowego rozwoju młodej jednostki. Alkoholizm jednego
bądź obojga rodziców niszczy beztroskie dzieciństwo, zapewne
odbije się to też na ich dorosłym życiu. Dzięki wielu instytucjom
świadczącym pomoc w takich sytuacjach młode osoby mają szansę
znaleźć wsparcie, pomoc terapeutyczną, ale także i materialną. Dużo jednak też zależy od osobowości dziecka i indywidualnego sposobu radzenia sobie z sytuacją. Wychowanie w rodzinie, gdzie występuję którejś uzależnienie u rodziców na pewno bardzo niekorzystnie wpływa na ich rozwój, zwłaszcza emocjonalny i intelektualny. W rodzinach tych występuje zaburzony system wsparcia i
pomocy.
1. Choroba alkoholowa
Sam w sobie alkohol nie jest niebezpieczny. Jednak bardzo łatwo utracić kontrolę nad piciem, co prowadzi do uzależniania.
Każdy człowiek ma indywidualną tolerancje na dawkę przyjętego
alkoholu. Problem zaczyna się w tedy, gdy nie możemy sobie odmówić. Jest to zaburzenia charakteryzujące się włączeniem alkoholu jako nadrzędnego w strukturze potrzeb, utratą kontroli nad swoim nałogiem1. Już przy pierwszym zażyciu substancji odurzającej
I. Pospiszył, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008 s. 126-156
1

751

(alkoholu, narkotyków, środków nasennych etc.) powstaje tzw. tolerancja na daną substancje, a przy każdym kolejnym zażyciu
wzrasta ona. Przy próbie odstawienia pojawiają się oznaki uzależnienia fizycznego tj. ból głowy, bezsenność, nudności, problemy ze
snem. Powstaje tu tzw.: „błędne koło”, uzależniony sięga znów,
ponieważ chce załagodzić niemiłe dolegliwości. Każda dawka
(nawet najmniejsza) tych substancji niesie nieodwracalne zmiany
adaptacyjne w komórkach i neuronach. Mechanizm uzależnienia
psychologicznego zaś ściśle wiąże się z emocjami. Sięganie po
używki jest wynikiem uczenia się klasycznego bądź instrumentalnego np. po ciężkim dniu sięgam po alkohol, siedząc ze znajomymi
w pubie muszę zapalić. W momencie gdy dochodzi do uzależnienia powstaje wiele zaburzeń samoregulacji oraz przejawiających
niedostosowanie społeczne. Najgorsze jest tzw. „myślenie magiczne” u osób chorych, którzy są pewni, że panują nad swoim nałogiem i nie widzą w tym nic złego2.
Zespół uzależnienia od alkoholu jest chorobą, a nie nawykiem. Jest to stan psychiczny, i w późniejszej fazie fizyczny, spowodowany piciem alkoholu, charakteryzuje się zachowaniami w
których pojawia się przymus picia alkoholu. Osoba chora traci
umiejętności kontrolowania picia, odmówienia sobie, wzrasta tolerancja na alkohol. Prowadzi to do pogorszenia relacji z rodziną,
przyjaciółmi. Na pierwszym miejscu stawiany jest nałóg, co powoduje zaniedbanie swoich obowiązków: w pracy, w domu. Przyczyn
rozpoczęcia picia jest wiele: trudna sytuacja, przejście traumy, picie
dla rozrywki, uwarunkowania społeczne bądź genetyczne. Wyróżnia się cztery fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu. W pierwszej
tzw. wstępnej, powodem sięgania po alkohol są jakieś imprezy/okazje. Jednak osoby dostrzegają, że alkohol przynosi im swoiste odprężenie/ulgę, a więc zaczynają co raz częściej szukać okazji
i towarzystwa z którym mogą się napić. Druga faza to ostrzegawcza, charakteryzująca się lukami w pamięci, poczuciem winy, pojawieniem się głodu alkoholowego. Osoba zaczyna dostrzegać, że
ma problem, więc co raz częściej zaczyna pić w ukryciu. Kolejna
faza to krytyczna. Chory zaczyna tracić kontrolę nad swoim pi2
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ciem, pije dopóki nie doprowadzi się do tzw. odciny. Zaczyna pojawiać się picie rano, na czczo, zbieranie i ukrywanie zapasów alkoholu. Jednostka podejmuje nieskuteczne próby zerwania z nałogiem. Dochodzi do rażących zaniedbań swoich obowiązków. Do
tego wszystkiego dochodzą nieprzyjemne dolegliwości fizyczne:
zapalenia narządów wewnętrznych, spadek popędu seksualnego,
halucynacje itp. W ostatniej fazie- przewlekłej bardzo widoczne są
ciągi alkoholowe. Krótkie okresu w niepiciu są przepełnione objawami zespołu abstynencyjnego. Jednostka poddaje się nałogowi.
Bardzo wyraźne są skutki fizyczne picia. Zachodzą również zmiany w funkcjonowaniu społecznym: zatarcie granic moralności, zachowania przestępcze, obniżenie sprawności intelektualnej, często
rozpad rodziny, utrata pracy. Im wcześniej osoba chora uświadomi
sobie, że potrzebuje pomocy tym większe szanse ma na wyjście z
nałogu3.
Z badań wynika, że w Polsce ok 850 tys. osób jest uzależnionych od alkoholu. Na statycznego Polaka przypada ok 9,75litra
czystego alkoholu. Szacuje się, że co trzecia kobieta jest uzależniona
od alkoholu, a blisko połowa nastolatków sięga regularnie po alkohol. Z powodu alkoholu w Polsce umiera rocznie blisko około 12
tys. osób4.
Mianem „współuzależnionego” określa się osobę z najbliższego otoczenia osoby uzależnionej od alkoholu, narkotyków czy
hazardu itp. Wykazuje one podobne cechy, ponieważ jest uzależniona od swojego partnera, rodzica, dziecka itp. Długotrwała relacja z osobą chorą powoduje wiele cierpienia i przykrych sytuacji.
Osoba współuzależniona w „centrum” stawia uzależnienie bliskiej
osoby- troszczy się, pilnuje, dba, pomaga. Na bok odchodzi jej życie, potrzeby, tłumi swoje emocje. Zjawisko to jest ujmowane bardzo różnie:
o jako chorobę o nieznanej etiologii,

Pospiszył, Patologie … (dz. cyt.) s.126-151
Zespół uzależnienia od alkoholu,
http://komisja.lukow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=66
&Itemid=63 21.05.2015
3
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o zaburzenie emocjonalne, które powstaje wraz postępem
uzależnieniem bliskiej osoby
o zaburzenie osobowości, które kształtuje się w rodzinie z
problemami. Uważa się, że partnerzy osób uzależnionych
wychowywały się w rodzinach dysfunkcyjnych (np. córka
alkoholika wyjdzie za mąż za alkoholika)5.
Od lat ’80 zaczęto zwracać większą uwagę na pomoc osobom
z najbliższego środowiska osoby uzależnionej. Terapia osoby
współuzależnionej jest podobno do tej, co osoby uzależnionej i zaczyna się od uświadomienia sobie problemu :”Tak, jestem osobą
współuzależnioną” . Celem leczenie jest podniesienie samooceny,
nieobwinianie się za nałóg bliskiego. Bardzo ważne jest, żeby osoba
współuzależniona zauważyła, że nałóg to nie jej problem 6.
2. Dziecko alkoholika – rozpoznanie
Już w przedszkolu są widoczne odstępna w zachowaniu dziecka z rodziny alkoholowej od tego z normalnej rodziny. W tym wieku
dziecko nie umie jeszcze kłamać, bezmyślnie naśladuje zachowania
innych. Ważna jest zabawa dziecka, ponieważ odbija ona uczucia i
lęki dziecka. Często jednak wychowawczy przymykają oko na syndromy, uważając, że prace z takim dzieckiem można dopiero podjąć
w późniejszych latach. Za główne oznaki, że coś jest nie tak w rodzinie dziecka uważa się: problemy ze snem, przemęczenie, nadmierna
kontrola potrzeb fizjologicznych, dziwne zachowania przy jedzeniu,
opóźnienie rozwojowe, wątki alkoholowe przy zabawie, osamotnienie, przesadny lęk przed obcymi, oznaki zaniedbania, częste kaprysy,
wybuchy złości. Z wiekiem co raz trudniej jest rozpoznać, że dziecko
wychowuje się w rodzinie alkoholowej, ponieważ do perfekcji jest
nauczone nie mówić o problemach, udawać idealną rodzinę. Bardzo
ważna jest interwencja nauczycieli, wychowawców, pedagogów, ponieważ to może uratować życie dziecko i zmienić jego przyszłość.
Często dzieci alkoholików padają przemocy fizycznej, bądź rażącym
zaniedbaniom, nie mają drugiego śniadania oraz wagarują co może
być wskazówką. Za psychologiczne symptomy wychowywania się w
5
6
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rodzinie alkoholowej dzieci starszych uważa się: odizolowanie od
grupy, zachowania kompulsywne, trudności w nauce i skupieniu
uwagi, kłótliwość bądź nieśmiałość, skłonności do depresji, niepokój,
lękliwość, smutek oraz kłopoty z przystosowaniem się do zmian. Dużą skuteczność odnosi test CAST powstały w 1983 roku, pozwala on
zidentyfikować dzieci z grupy ryzyka. Test składa się z 30 pytań, pozwala praktycznie w 100% zdiagnozować dzieci alkoholików7.
3. Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej
W takich rodzinach występują zaburzenia w komunikacji. Nałóg rodziców również ciągnie do pogorszenia sytuacji materialnej.
Można rzecz, że rodzina alkoholowa to rodzina patologiczna. Zamiast dostarczać wzorów naśladowania, miłości, akceptacji to ukazuje wszelkie zachowania anormalne. Problemy w domu mają
ogromy wpływ na dzieci. Praktycznie wszystko kręci się wokół
choroby jednego bądź obojga rodziców. Dzieci mają skłonności do
idealizować środowiska rodzinnego. Nauczone są nie mówić o
swojej sytuacji- czują się gorsze, winne tej sytuacji. W takich rodzinach istnieje reguła bardzo szczelnego oddzielenia świata zewnętrznego od tego co się dzieje w rodzinie. Obserwuje się dużo
zaburzenia w komunikacji. Dziecku nie wolno mówić o tym co czuje, co myśli, co widzi, co słyszy. Nawet jeśli tylko jedno z rodziców
pije, drugie również jest zbyt impulsywne, obwinia się za sytuację,
nie potrafi zaspokoić podstawowych funkcji rodziny. Dzieciństwo
przepełnione jest lękiem i niepokojem, brakiem poczucia bezpieczeństwa Dzieci często wchodzą w tzw. role. Często dalej w dorosłym życiu trudno im wyjść z nich.
Wyróżnia się głównie cztery role: bohater rodziny, kozioł
ofiarny, stracone dziecko, maskotka. Zazwyczaj prezentuje się je w
takiej kolejny, gdyż ma to związek z kolejnością narodzin:
I. bohater rodziny: prezentuje bardzo dorosłe i
odpowiedzialne zachowanie, często obowiązku jakie bierze na
siebie przekraczają jego możliwości, stara się być we wszystkim
najlepszy, opiekuje się domem, młodszym rodzeństwem
B. Robinon, J. Rhoden Pomoc Psychologiczna dla dzieci Alkoholików, Warszawa
2005, s.48
7
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II. kozioł ofiarny : na nim rozładowywana jest agresja,
obwinia się go za wszystko, nieumiejętnie próbuje naśladować
bohatera, jest zazwyczaj przedmiotem krytyki od strony rodziców,
rodzeństwa, nauczycieli, ciągle sprawiają problemy wychowawcze
i się buntują, bardzo często źle radzą sobie ze swoimi problemamipopadają w alkoholizm, narkomanie
III. stracone dziecko: otrzymuje znacznie mniej uwagi, jest
wycofane z życia rodzinnego, czuje się niekochane i
nieakceptowane, prezentuje postawę wyuczonej bezradności,
dzieci te są bardzo nieśmiałe, niepewne, mają zaniżone poczucie
własnej wartości,
IV. maskotka- zazwyczaj najmłodsze dziecko, traktowany
przez wszystkich jako ktoś delikatny, niedojrzały, wymagający
troski, zazwyczaj są w centrum uwagi, są nauczone, że swoim
zachowaniem (błaznowaniem itp.) mają rozładowywać napięcie,
często padają wykorzystywaniu seksualnemu8.
Każda z tych ról niesie wiele negatywnych konsekwencji w
funkcjonowaniu dziecka. Widać tu przede wszystkim brak miłości i
akceptacji, których tak bardzo potrzebuje młody człowiek. Tak naprawdę to alkohol odbiera im rodziców. Uzależnienie bliskich niesie wiele konsekwencji dla dzieci, nie tylko te emocjonalnopsychiczne, ale i materialne. Bardzo dużo pracy wymaga tzw.
„wyjście z roli”.
Wychowywanie w rodzinie dysfunkcyjnej zostawia piętno w
dorosłym życiu. Jak pisze Mikuła: „Jednym ze skutków dorastania
w rodzinie alkoholowej może być wytworzenie zespołu cech, które
w dorosłym życiu występują w sposób stały wpływając na funkcjonowanie jednostki, nawet w długi czas po tym, gdy opuści ona
rodzinę z problemem alkoholowym. Są one odroczonym skutkiem
przebywania przez długi czas w napięciu i zagrożeniu”.9 Zespół
tych cech nazywany jest DDA. Osoby z takich rodzin w dorosłym
życiu mogą mieć wiele problemów m.in. z stworzeniem własnej
rodziny: nie potrafią zaufać, stworzyć prawidłowych relacji, naA. Pacewicz (red.), Dzieci alkoholików, ja je rozumieć, jak im pomagać, Warszawa 1994, s. 70-80
9 J. Mikuła, Rodzina z problemem alkoholowym, Warszawa 2006, s 26
8
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uczone są same sobie radzić, boją się kolejnego zranienia. Bardzo
często kobiety, których ojciec był alkoholikiem wiążą się również z
mężczyzną uzależnionym. Duże jest również prawdopodobieństwo popadnięcia w jakiś nałóg przez taką osobą10.
4. Formy pomocy
Jak widać pomoc dla dzieci z rodzin alkoholowych jest niezbędna. Ciężko dotrzeć do takiego dziecka, ponieważ jest nauczone
nie mówić o swoich problemach, ma problemy z wyrażaniem
uczuć i emocji, swoje potrzeby odstawia na dalszy plan. Bardzo
ważne jest, żeby małoletni zrozumiał, że alkoholizm to choroba nad
którą rodzic nie panuje. Również istotne jest pokazanie konsekwencji płynących z uzależniania matki czy ojca. Dzieci często czują się pośrednio lub bezpośrednio winne tej sytuacji i samotne w
swoim problemie. Młoda osoba musi wiedzieć, że takich rodzin jest
więcej, a ono nie ma wpływu na chorobę rodziców – to tak jak by
się obwiniało, że mama zachorowała na białaczkę. Dużym problemem jest to, że dzieci często zaprzeczają chorobie bliskich11.
Dzieci z takich rodzin przede wszystkim mogą szukać pomocy w szkołach. Wychowawcy i nauczyciele jako pierwsi mogą zauważyć, że coś się dzieje złego w rodzinie małego człowieka. Ważną tu rolę odgrywa pedagog szkolny, który jest swoistym łącznikiem domu i szkoły. Zaniepokojony sytuacją może zawiadomić
odpowiednie organy. Nauczyciel wychowania fizycznego czy pielęgniarka szkolna mogą zauważyć ślady przemocy fizycznej, niepokojące może też być nagłe pogorszenie w nauce czy absencje lub
występowanie zachowań niebezpiecznych takich jak palenie papierosów czy eksperymentowanie z używkami. Jeżeli istnieje podejrzenie, że w rodzinie może występować problem alkoholowy należy otoczyć dziecko szczególną opieką. W pracy z takim młodym
człowiekiem trzeba być niezwykle cierpliwym i mieć w sobie dużo
empatii. Należy przede wszystkim wprost rozmawiać z dzieckiem,
10 K. Kowalska i In., Zaburzenia psychiczne DDA skutkiem wychowywania w rodzinie alkoholowej, Zielona Góra 2009, s.18-20
11 B. Robinon, J. Rhoden, Pomoc Psychologiczna dla dzieci Alkoholików, Warszawa 2005 s. 211-242
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uświadomić mu, że wiele rodzin ma takie problemy, wskazać instytucje, które świadczą pomoc. Nieoceniona jest tu rola pedagoga
szkolnego czy psychologa. Bardzo ważne jest otoczenie opieki rodzica, który nie pije (najczęściej kobieta). Zmotywować ją to podjęcia odpowiednich działań i wspierać w trudnych sytuacjach.
Przede wszystkim należy również odbyć rozmowę z uzależnionym
na temat jego problemu.
Zdarza się, choć bardzo rzadko, że on też szuka pomocy12. Jeżeli przypuszczenia się potwierdzą, bądź dotrze więcej sygnałów
szkoła musi podjąć interwencje. W praktyce najczęściej kontaktuje
się z kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym bądź dzielnicowym. Odpowiednia i szybka reakcja nauczyciela jest bardzo
ważna, pozwala na szybkie dotarcie do rodziny dysfunkcyjnej,
diagnozę oraz zastosowanie odpowiednich środków pomocy. Należy przede wszystkim chronić młodego człowieka przed zgubnymi konsekwencjami choroby rodziców, a do zadań nauczyciela
oprócz przekazywania wiedzy należy wychowanie i opieka. Odpowiedzialność ta jest zdefiniowana wieloma aktami prawnymi. W
kodeksie karnym możemy znaleźć następujący zapis: „Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie
dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu społecznego
lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat
trzech”13. Istotnym faktem jest, że na nauczycielu (funkcjonariusz
publiczny) ciąży odpowiedzialność karna za niedopełnienie swoich
obowiązków. Regulacja ta zmusza to sumiennego wypełnienia
obowiązków. Niereagowanie na symptomy świadczące o problemach w domu rodzinnym dziecka jest jednym z takich rażących
zaniedbań. Istotne regulacje dotyczące interwencji w momencie
podejrzenia, że dziecko ma trudną sytuacje w domu, znajdują się
również w: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalno-

12 A. Krasowska, G. Rymaszewska, Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka,[w] J.
Zmarzlik, Przemoc w rodzinie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole, Warszawa 2011, s. 30-34
13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997, Kodeks Karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553),
art. 231
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ści wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226 ) czy w
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7
stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 114 ).
Instytucją świadcząca pomoc jest na pewno Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Tam dziecko może zwrócić się o pomoc do
specjalnie przeszkolonej kadry: psychologa, pedagoga, prawnika.
MOPSy i GOPSy to kolejne instytucje, tam pracownicy socjalni podejmą odpowiednie przedsięwzięcia w celu pomocy.14 Zgodnie z
Ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązek tworzenie i finansowania takich miejsc spoczywa na gminie: „prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin”, w szczególności ujęty
jest punkt: „udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”15. W związku z tym organizowane są specjalne świetlice środowiskowe, ogniska, stowarzyszenia zajmujące się opieką na dziećmi z rodzin alkoholowych.
Praktycznie w każdej miejscowości znajdują się poradnie zajmujące
się problemem uzależnień. Udzielają one nie tylko wsparcia chorym, ale także ich najbliższym. Dużą rolę ogrywają grupy wsparcia
organizowane np. przy Kościołach. Istnieje również wiele portali
internetowych, które udzielają informacji o instytucjach świadczących pomoc. Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowia Dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie oferuje pomoc w formie telefonicznej, meilowej w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej16.

Strona Internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zakładka :jednostki organizacyjne, [w] www.mpips.gov.pl, z dn. 5.04.2016
15 Ustawa z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1992 r. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi
zmianami), art 4ust., 1 pkt 2
16 Ogólnopolskie Pogotowie Pomocy Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
linia”, http://www.niebieskalinia.pl/, z dn. 5.04.2016
14

759

Nową funkcją jest asystent rodziny. Do zadań takiego pracownika należy opracowywanie i realizacja planu działań z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów
socjalnych, ale także psychologicznych i wychowawczych. Ma
również motywować rodzinę do własnych inicjatyw i podnoszenia
kwalifikacji. W przypadku problemu alkoholowego do jego zadań
będzie dopilnowanie czy rodzic podjął terapie. Gdy choroba alkoholowa jest zaawansowana decyzją sądu dziecko może zostać skierowane do Placówki Pieczy Zastępczej. Tam są zaspakajane jego
podstawowe potrzeby, ale także prowadzana jest terapia. 17 Otoczona jest również opieką pedagogów i wykwalifikowanej kadry.
Jak donosi raport sporządzony przez NIK na koniec roku 2011 w
placówkach typu socjalistycznego przebywało tylko 3% dzieci nie
posiadających żadnego z rodzica. Reszta dzieci była kierowana decyzją sądu z powodu trudnej sytuacji w domu rodzinnym. Jednym
z głównych powodów był problem alkoholowy (około
90%przypadków) jednego bądź obojga rodziców, co niesie ze sobą
problemy materialne również rodziny. Placówki tego typu mają
obowiązek nawiązania współpracy z rodziną dziecka, w celu jego
powrotu. Systematyczna praca powoduje, że blisko 30% dzieci
wraca do rodziców18.
Jak widać jest wiele instytucji, gdzie dziecko może uzyskać fachową pomoc zarówno materialną jak i psychologiczną. Dziecko
jednak musi pozwolić sobie pomóc. Zwrócenie się o pomoc niesie
ze sobą uczucie wstydu, poczucie bycia gorszym od innych, zmusza również do mówienia o trudnej sytuacji. Praca z takim dzieckiem trudna i pracochłonna.
Bardzo ważna jest praca terapeutyczna z dziećmi z rodzin alkoholowych. Szacuje się, że w około 70/75% odnosi ona skuteczność. Większość programów opiera się na podobnych założeniach:

17 B. Kolczakowski, M. Ratajczak, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy
rodzinie i dziecku, Warszawa 2013, s. 116-141
18 NIK; Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich
współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w
rodzinie; (KPZ-4101-02/2011; Nr ewid. 6/2012/P/11/092/KZD
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1. Alkoholizm to choroba nad którą rodzic nie panuje. (to nie
znaczy, że rodzic nie kocha dziecka, choroba nie pozwala mu zająć
się nim należycie.)
2. W rodzinie alkoholowej każdy doznaje krzywd i urazów.
(zarówno partner osoby uzależnionej, dzieci, chory mimo, że mogą
to dobrze maskować)
3. Takich rodzin jest więcej (dziecko często uważa, że jest
samotne ze swoim problemem, a jego rodzina jest gorsza od reszty)
4. Dziecko samo nie jest w stanie wyleczyć matki czy ojca z
nałogu (należy uświadomić dziecku, że w chorobie rodzica jest
potrzebna pomoc innych dorosłych osób, lub instytucji)
5. Zacząć troszczyć się o siebie, przestawiać stawiać wszystko
wokół alkoholika (Dziecko powinno znaleźć jakąś pasję np. sport,
co pozwoli mu rozluźnić się, odpocząć, czuć się w czymś dobrze).
6. Wyrażenie uczuć na temat picia rodzica (Dużym krokiem
jest otwarcie się na problem i zaczęcie o nim mówić).
7. Próba zwierzenia się z problemu bliskiej osobie
(przyjacielowi, bliskiemu dorosłemu)
8. Dzieci alkoholików są szczególnie podatne na uzależnienia
(wprowadzanie programów profilaktycznych II stopnia).
9. Poznanie i wykorzystanie systemów wsparcia z zewnątrz
(w wielu instytucjach dzieci mogą znaleźć pomoc).
10. Ukazanie praktycznych i skutecznych form rozwiązywania
problemów i radzenia sobie z alkoholizmem rodziców19.
5. Historia Kasi
Kasia urodziła się 22.04.2001 roku w Ostrołęce. Na mocy decyzji Sądu Rejonowego wydziału III ds. Rodziny i Nieletnich dnia
17.05.2013r. została skierowana do Placówki Pieczy Zastępczej
„Korczakówka” w Ostrołęce. Od 11.02.2014 przebywała w Pogotowiu Opiekuńczym po interwencji Policji.
Dziewczynka jest jedynaczką, w domu rodzinnym była zarówno świadkiem i ofiarą przemocy zarówno psychicznej, fizycznej, jak i seksualnej. Rodzina była wydolna finansowo, i stwarzała
pozory „normalnej”. Ojciec Kasi pracował w pobliskim zakładzie
19

B. Robinon, …, Pomoc…, dz. cyt., s.54
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przetwórstwa papierniczego. Matka dziewczynki zajmowała się
redakcją tekstów dla wydawnictwa w domu. Mężczyzna popadł w
nałóg, gdy zaczął mieć problemy w pracy. Nie radził sobie z trudną
sytuacją, zmianami oraz zwolnieniami w firmie. Po pracy zawsze
wychodził na piwo z kolegami. W domu często odbywały się libacje alkoholowe, bądź mężczyzna znikał z kolegami. Matka Kasia
padała często ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej ze strony
mężczyzny. Niejednokrotnie ubliżał jej, ośmieszał przed znajomi i
dzieckiem, bił ją oraz zmuszał do seksu. Świadkiem takich sytuacji
niejednokrotnie była ich córka. Nauczona była zajmować się mamą
i troszczyć się o nią. Oprawca znęcał się również nad dzieckiem.
Kasia rzadziej niż matka była ofiarą przemocy fizycznej, tylko w
momencie gdy stawała w obronie kobiety. Ojciec dopuszczał się
również molestowania córki, wmawiając jej, że to coś normalnego,
że robi to, bo ją bardzo kocha. Od czasu do czasu odwiedzała ich
Babcia, która zabierała wnuczkę na zakupy i dawała jej pieniądze.
Kobieta jednak nie dopuszczała do siebie myśli, że jej syn może
mieć problem z alkoholem, za wszystkie problemy winiła synową.
W szkole dziewczynka nie sprawiała problemów wychowawczych, była spokojna, cicha. Nauczona była, że nie może mówić
nikomu o swojej sytuacji. Nie nawiązywała bliższych kontaktów z
rówieśnikami, ale była lubiana przez uczniów. Nie miała większych problemów z nauką, ale jej oceny były przeciętne. Pierwszym
niepokojącym symptomem były prace plastyczne dziewczynki,
przepełnione ciemnymi barwami, przedstawiające sceny agresji.
Zaniepokojona nauczycielka podjęła próbę nawiązania kontaktu z
Kasią, która zaprzeczyła problemom w domu. Kolejnym niepokojącym symptomem były siniaki dziewczynki, częste złe samopoczucie oraz liczne nieobecności. Szkoła podjęła próbę nawiązania
kontaktu z rodzicami dziewczynki, jednak nieskuteczną. Kasia została otoczona opieką pedagoga i psychologa szkolnego, ale praca z
dzieckiem była bardzo trudna. Z dziewczynką nawiązała lepszy
kontakt jej nauczycielka plastyki, która zainteresowała się jej talentem plastycznym. Podczas zajęć próbowała rozmawiać z Kasią,
która nie chciała jednak mówić o sytuacji w domu, idealizując ją.
Nauczycielka domyślając się problemów Kasi, zostawiła swój numer telefonu uczennicy, zapewniając, że zawsze może się odezwać,
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gdyby działo by się coś złego. Pewnego wieczoru nauczycielka dostała wiadomość tekstową o treści „Ratunku. Kasia”. Niezwłocznie
zawiadomiła policję. Na miejscu okazało się, że pijany ojciec Kasi
dźgnął nożem jej matkę, gdy wytrzeźwiał nie pamiętał nic.
Ojcu dziewczynki zostały odebrane prawa rodzicielskie oraz
został skazany na karę pozbawienia wolności i poddanie się terapii.
Matka dziewczynki po traumatycznych przeżyciach załamała się i
nie jest w stanie opiekować się córką. Kobieta nie potrafiła zareagować wcześniej, ponieważ sama wychowywała się w rodzinie z
problemem alkoholowym. Babcia dziewczynki również nie była
wstanie zaopiekować się wnuczką ze względu na starszy wiek i
chorobę serca. Inni krewni od wielu lat przebywają za granicą, nie
byli świadomi sytuacji. Babcia odwiedza Kasię w placówce, zabiera
na przepustki.
Zachowanie dziewczynki w placówce jest dobre, nie sprawia
problemów wychowawczych. Jest jednak bardzo zamknięta w sobie, nie potrafi nawiązywać relacji. Bardzo dużo czyta książek i słucha muzyki, izolując się od rówieśników. Niechętnie bierze udział
w zajęciach grupowych w placówce. Objęta jest pomocą psychologiczną i terapeutyczną, ale postępy są nieduże. W szkole poprawiły
się jej wyniki w nauce- jest jedną z najlepszych uczennic w klasie,
również jej prace plastyczne odnoszą sukcesy na wielu konkursach.
Podsumowanie
Sytuacja każdej rodziny alkoholowej jest indywidualna. Na
pewno wymaga odpowiedniego zbadania sytuacji. Przede wszystkim musi zostać podjęte leczenie przez osobę uzależnioną. Czasami
jednak najlepszym rozwiązaniem jest odizolowanie dziecka od rodziny, gdy nie ma możliwości pracy z nią. Historie tych dzieci są
przepełnione smutkiem, żalem, awanturami, przemocą. Doświadczają bardzo wielu przykrości od osób, które powinny je kochać.
Nie są również na tyle dojrzałe, aby sobie samodzielnie z tym poradzić. Niezbędna jest pomoc z zewnątrz. Wcześnie zauważony
problem może uchronić przed najgorszym. Studium przypadku
Kasi pokazuje jak choroba alkoholowa jej ojca wpłynęła na jej zachowanie, doświadczyła bardzo dużo cierpienia od najbliższej jej
osoby. Traumatyczne przeżycia wpłynęły na jej zachowanie oraz
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problemy w relacjach. Takie sytuacje niekorzystnie kształtują rozwój dziecka, oraz niestety nie da się o nich zapomnieć.
Streszczenie
Alkoholizm jest jednym z najczęściej spotykanych uzależnień.
Nie jest to tylko choroba uzależnionego, ale dotyczy się całej rodziny, jest szczególnym zagrożeniem dla dzieci. Sytuacja ta jest bardzo
trudna do zrozumienia dla młodego człowieka, który bardzo często
się obwinia. Wychowywanie w takiej rodzinie wpływa na nieprawidłowy rozwój jednostki, zaburzone są relacje i system wartości.
Historie takich dzieci są przepełnione bólem, przemocą, niezrozumieniem i agresją, przykładem jest studium przypadku Kasi (15lat).
Ojciec dziewczynki był uzależniony od alkoholu. Kasia i jej mama
były ofiarami przemocy. Choroba alkoholowa ojca zniszczyła jej
dzieciństwo, które było przepełnione bólem. Obecnie dziewczynka
przebywa w domu dziecka. Kasia jest bardzo wycofana i nieufna,
ma problem z wyrażaniem uczuć- są to skutki wychowywania w
dysfunkcyjnej rodzinie.
Słowa kluczowe: rodzina, alkoholizm, zagrożenie, dziecko,
rozwój, choroba
Summary
Alcoholic family as a threat for children’s development- personality
situation
Alcoholism is one of the most common addiction. It isn’t only
addict’s disease, but all family, it’s a particular dangerous for children.
This situation is difficult for kid, who is blame of parent’s addiction
very often. Growing up in alcoholic family has a negative impact on
children’s development, there are difficult relations and irregular system of values. In stories of these children there is violence, sadness,
incomprehension, aggression, the best example is personality situation of young teenager- Kasia. Her father was addict of alcohol. She
and her mum was victims of violence. Kate is in orphanage now. She
can’t trust people and has got problem with her emotions- these are
fallout of growing up in pathological family.
Key Words: family, alcoholism, threat, child, development,
illness
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Małgorzata Parcheta

Agresja młodzieży nieprzystosowanej społecznie
Określenia dziecko nieprzystosowane społecznie stało się terminem wieloznacznym. Zamiast tych pojęć posługiwano się takimi
pojęciami jak: dziecko z trudnościami, dziecko z zaburzeniami w zachowaniu, dziecko zaniedbane moralnie lub zagrożone moralnie. Nie ma
jednoznacznej definicji niedostosowania społecznego. Autorzy
zajmujący się problematyką niedostosowania społecznego posługują się różnymi jego definicjami, które obejmują albo szeroki zakres
treściowy tego pojęcia, albo przeciwnie-w różnym stopniu zawężają jego obszar znaczeniowy1.
L. Pytka dokonuje klasyfikacji nieprzystosowania społecznego
w cztery zasadnicze grupy definicji. ,,Pierwsza grupa obejmuje definicje objawowe, które odnoszą się do podstawowych i charakterystycznych objawów i skrajnych wskaźników. Druga grupa obejmuje definicje teoretyczne, które wynikają z ogólnej teorii przystosowania lub normalnego funkcjonowania społecznego jednostki.
Trzecia grupa obejmuje definicje operacyjne, które wskazują na
symptomy jak i sposoby pomiaru, posługujące się przy tym konkretnym narzędziem pomiarowym. Czwarta grupa obejmuje definicje utylitarne, które obejmują nieprzystosowanie od strony bezsilności środowiska wychowawczego wobec jednostki sprawiającej
trudności oraz braku dostosowania środowiska do potrzeb i poziomu rozwoju dziecka określanego mianem zaburzonego wobec
którego należy stosować specjalne metody i środki”2..
Definicja podawana przez MEN rozróżnia dwie odmiany zaburzeń- ,,tzw. niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem. Niedostosowani społecznie to dzieci i młodzież, u których na skutek
zaburzeń wewnętrznych lub wpływu niekorzystnych warunków środowiskowych występują utrwalone (powtarzające się) zaburzenia w zachowa1
2
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niu. Zagrożeni niedostosowaniem-to dzieci i młodzież wychowująca się w
warunkach niekorzystnych dla rozwoju psychospołecznego, na który negatywny wpływ wywierają także środowiska wychowawcze jak: rodzina
(własna), grupa rówieśnicza i inne, a także u której rejestrowane przejawy
zaburzeń występują sporadycznie”3.
M. Grzegorzewska osoby niedostosowane społecznie klasyfikuje według kryteriów. ,,Osoby takie charakteryzują: tendencje
społecznie negatywne, odwracanie zainteresowań dla złych czynów, cynizm i brawura, brak życzliwości do drugiego człowieka,
stałe konflikty z otoczeniem najczęściej w stosunku do innych osób,
cudzego mienia, obowiązujących regulaminów, norm, zarządzeń,
negatywny stosunek do własnych czynów i brak umiejętności
współpracy z grupą, kłamanie, zrzucanie winy, brak chęci do nauki
i pracy, życie chwilą, przygodą i awanturą, brak jakichkolwiek hamulców i krytycyzmu, sugestywność, brak umiejętności wyjścia z
trudnej sytuacji, zaburzenia emocjonalne”4. Według D.H Stotta
osoba niedostosowana społecznie: ,,nie działa w swoim najlepszym
interesie, stwarza sobie wiele kłopotów, których nie potrafi rozwiązać, ma reakcje nieprzewidywalne i nieadekwatne do bodźców, nie
ma sukcesów, ma złe samopoczucie i czuje się nieszczęśliwy”5.
O nieprzystosowaniu jednostki w danym obszarze jej społecznego funkcjonowania wnioskuje się na podstawie przejawianych przez nią form i rodzajów zachowania postrzeganych przez
otoczenie społeczne, a zwłaszcza przez tzw: ,,osoby socjalizująco
znaczące". Osobami socjalizująco znaczącymi dla danej jednostki są
te osoby, z którymi wchodzi ona w częste i ważne dla niej interakcje z racji pełnionych przez siebie ról społecznych. Za osoby socjalizująco znaczące uznano: rodziców, kolegów, nauczycieli i wychowawców. Na nieprzystosowanie społeczne składają się te zachowania, które są nieadekwatne, powtarzające się reakcjami na wymagania i nakazy wynikające z pełnionych ról społecznych. Nie-

Tamże, Pedagogika………s.45.
M. Grzegorzewska, Pedagogika specjalna , Warszawa 1964, s. 72.
5 J. Konopnicki, Niedostosowanie społeczne, Warszawa 1971, s. 20-21.
3
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adekwatność przejawia się w łamaniu norm społecznych, prawnych, moralnych i obyczajowych6.
L. Pytka wyróżnia następujące symptomy nieprzystosowania
społecznego: „nieprzystosowanie rodzinne”(NR) - nieprzystosowanie
jednostki do wymogów życia rodzinnego , tzn. jej reakcje na wymagania i oczekiwania ze strony środowiska rodzinnego; „nieprzystosowanie rówieśnicze (koleżeńskie)” (NK) – nieprzystosowanie
dziecka do standardów szkolnej grupy rówieśniczej; „nieprzystosowanie szkolne” (NS) –nieprzystosowanie dziecka do wymogów
szkolnych; „zachowanie antyspołeczne” (ZA) –nasilenie i częstość występowania antyspołecznych zachowań dziecka zaobserwowanych
przez wychowawców lub rodziców; „kumulacja niekorzystnych
czynników socjokulturowych” (SK) – stopień nagromadzenia niekorzystnych czynników socjokulturowych7.
Nieprzystosowanie rodzinne ukazuje w jakim stopniu dziecko związane jest z rodziną oraz jak spełnia wymagania stawiane
mu przez rodziców. Podstawowym czynnikiem, który określa efektywność funkcjonowania dziecka w rodzinie jest przebieg relacji i
komunikacji między rodzicem, a dzieckiem oraz więź emocjonalna.
Prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzystosowania wzrasta,
gdy: jest słaba kontrola rodziców nad czasem, który dziecko spędza
poza domem, słabiej wywiązuje się z obowiązków domowych i nie
słucha poleceń rodziców oraz unika bezpośredniego kontaktu z
nimi, jest mniejsza podatność na perswazje, nagrody i kary, dziecko
przejawia coraz więcej zachowań konfliktowych w stosunku do
najbliższej rodziny: rodziców i rodzeństwa, nie identyfikuje się z
pozytywnymi wzorcami zachowań, częściej naśladuje negatywne
wzorce zachowań8.
Badania zrealizowano w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach. Badaniami objęto uczniów klasy II i III liceum ogólnokształcącego. W badaniach zastosowano następujące narzędzia: kwestionariusz ankiety na temat zachowań agresywnych i przemocowych
6 L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2001, s. 376.
7 L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1995, s. 378-379.
8 Tamże, Pedagogika,. s.380-382.
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w ocenie badanych uczniów, Skalę Self-report w opracowaniu K.
Ostrowskiej. Uzyskane wyniki ukazano poniżej.
Przejawy agresji
W części badań poproszono uczniów o odpowiedź na pytanie: Czy w szkole są uczniowie, których się boisz? Odpowiedzi
twierdzących udzieliło ( 7%) uczniów z klasy III. W ten sposób
można stwierdzić, że zdecydowana większość uczniów czuje się
bezpieczna w środowisku klasy szkolnej. Kolejne pytanie brzmiało:
Z jakimi przejawami agresji miałeś/aś do czynienia? (zob. tab. poniżej).
Tabela 1 Przejawy agresji badanych uczniów
Przejawy agresji

Klasa Klasa Różnica
II
%
III
n= 16 n= 14
N % N %

d) kopanie, bicie

6 38 3

21

17

f) przemoc słowna(przezywanie, wyśmiewanie,
obmawianie, poniżanie)

5 31 5

36

-5

a) znęcanie się nad młodszymi i słabszymi

4 25 1

7

18

g) zastraszanie, grożenie, szantażowanie, dokuczanie

1

6

0

0

6

b) wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy

0

0

1

7

-7

c) wandalizm(niszczenie sprzętu i własności innych
uczniów)

0

0

1

7

-7

e) popychanie, szarpanie

0

0

3

21

-21

Chi-2=1,50; df=4; p<0,68

Z danych zawartych w tabeli 8 wynika, że najwięcej uczniów
(38%) z klasy II oraz (21%) z klasy III miało do czynienia z ,, kopaniem i biciem”, (31%) z klasy II oraz (36%) z klasy III z ,,przemocą
słowną ( przezywaniem, wyśmiewaniem, obmawianiem, poniżaniem),
ponadto (25%) uczniów z klasy II oraz (7%) uczniów z klasy III
miało do czynienia ze ,, znęcaniem się nad młodszymi i słabszymi”.
Sporadycznie uczniowie wskazywali ,, wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy” oraz ,,wandalizm (niszczenie sprzętu i własności innych
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uczniów) po (7%) uczniów z klasy III oraz ,,zastraszanie, grożenie,
szantażowanie, dokuczanie” (6%) uczniów z klasy II.
Z oceny różnic procentowych wynika, że uczniowie z klasy III
[ 21%] spotkali się z ,, popychaniem i szarpaniem”, a więcej uczniów z
klasy II [ 18%] miało do czynienia ze ,, znęcaniem się nad młodszymi i
słabszymi”. Dokonano oceny statystycznej rozkładu częstotliwości
w odpowiedziach badanych uczniów. Z dokonanych wyliczeń wynika, że różnice są nieistotne statystycznie (p<0,68).
Może to wynikać z faktu, iż uczniowie z klasy II są ofiarami
starszych kolegów i częściej dostrzegają problem.
Następne pytanie brzmiało: Kto najczęściej jest agresorem- napastnikiem? (zob. tab. poniżej).
Tabela 2 Opinia badanych uczniów na temat agresorów w
środowisku szkolnym
Klasa II
n= 16

Klasa III
n= 14

N

%

N

%

a) ciągle te same osoby

6

38

8

57

-19

b) częściej chłopcy niż dziewczyny

8

50

2

14

36

c) częściej dziewczyny niż chłopcy

2

13

3

21

-8

d) osoby z zewnątrz

0

0

1

7

-7

Opinie

Różnica
%

Chi-2=3,81; df=4; p<0,15

Z danych zawartych w tabeli 9 wynika, że najczęściej agresorem-napastnikiem są ,, ciągle te same osoby” (38%) uczniów z klasy II
i (57%) uczniów z klasy III, ,,częściej chłopcy niż dziewczyny” (50%)
uczniów z klasy II oraz ( 21%) uczniów z klasy III., ( 13%) uczniów
z klasy II oraz (21%) uczniów z klasy III twierdzi, że ,,częściej dziewczyny niż chłopcy”, tylko (7%) uczniów z klasy III twierdzi, że ,,osoby
z zewnątrz”.
Z oceny różnic procentowych wynika, że więcej uczniów z
klasy II [ 36%] uważa, że agresorem są ,, częściej chłopcy niż dziewczyny”, zaś więcej uczniów z klasy III [19%], że ,,ciągle te same osoby”. Dokonano oceny statystycznej rozkładu częstotliwości w odpowiedziach badanych uczniów. Z dokonanych wyliczeń wynika,
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że różnice są nieistotne statystycznie ( p<0,15). Może to wynikać z
faktu, że agresorem są najczęściej Ci sami chłopcy.
Kolejne pytanie brzmiało: Kogo informujesz, gdy doświadczasz
bezpośrednio przemocy? (zob. tab. poniżej).
Tabela 3 Osoby informowane na temat doświadczanej przemocy
Kategorie odpowiedzi

Klasa II
n= 16

Klasa III
n= 14

Różnica
%

N

%

N

%

d) kolegów

8

50

6

43

7

e) nie mówię o tym nikomu

5

31

7

50

-19

a) wychowawcę

2

13

0

0

13

b) dyrektora szkoły

1

6

0

0

6

c) rodziców

0

0

1

7

-7

Chi-2=0,92; df=4; p<0,82

Z danych zawartych w tabeli 10 wynika, że uczniowie gdy
doświadczają bezpośrednio przemocy najczęściej informują
,,kolegów” (50%) uczniów z klasy II oraz (43%) uczniów z klasy III
lub ,,nie mówią o tym nikomu” (31%) uczniów z klasy II oraz (50%) z
klasy III.
Nieliczna część uczniów z klasy II informuje ,,wychowawcę”
(13%) lub ,,dyrektora szkoły” (6%), zaś uczniowie z klasy III
,,rodziców” (7%). Z oceny różnic procentowych wynika, że więcej
uczniów z klasy III [19%] ,,nie mówi o tym nikomu”, zaś uczniowie z
klasy II informują ,,wychowawcę” [13%]. Dokonano oceny statystycznej rozkładu częstotliwości w odpowiedziach badanych
uczniów. Z dokonanych wyliczeń wynika, że różnice są nieistotne
statystycznie (p<0,82). Może to wynikać z faktu, iż starsi uczniowie
wstydzą się mówić o swoich problemach i wolą je rozwiązywać
sami lub z pomocą kolegów.
Następne pytanie brzmiało: Co robisz w sytuacji, kiedy jesteś
świadkiem zachowania agresywnego? (zob. tab. poniżej).
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Tabela 4 Zachowanie badanych uczniów w sytuacji przemocy
Klasa II
n= 16

Klasa III
n= 14

N

%

N

%

b)włączam się do bójki

8

50

5

36

14

a) nie reaguję

5

31

2

14

17

c) podejmuję próbę załagodzenia konfliktu

3

19

7

50

-31

Zachowanie

Różnica
%

Chi-2=3,46; df=2; p<0,17

Zdanych zawartych w tabeli wynika, że najwięcej uczniów w
sytuacji, gdy jest świadkiem zachowania agresywnego ,,włącza się
do bójki” (50%) uczniów z klasy II i ( 36%) uczniów z klasy III. Niektórzy ,,podejmują próbę załagodzenia konfliktu” (19%) uczniów z klasy II i (50%) uczniów z klasy III, a inni ,,nie reagują” (31%) uczniów
z klasy II oraz (14%) z klasy III.
Z oceny różnic procentowych wynika, że więcej uczniów z
klasy III [31%], ,,podejmuje próbę załagodzenia konfliktu”, zaś uczniowie z klasy II [17%] ,,nie reagują”. Dokonano oceny statystycznej
rozkładu częstotliwości w odpowiedziach badanych uczniów. Z
dokonanych wyliczeń wynika, że różnice są nieistotne statystycznie
(p<0,17).
Może to wynikać z faktu, iż starsi uczniowie przekonali się, że
przemoc nie jest najlepszym sposobem na rozwiązywanie konfliktów, zaś uczniowie z klasy II mogą mieć obawy przed wtrącaniem
się w nie swoje sprawy i wolą się wycofać.
Ostatnie pytanie brzmiało: Co robisz, kiedy inny uczeń czy
uczniowie stosują wobec Ciebie przemoc? (zob. tab. poniżej).
Tabela 5 Reakcje badanych uczniów w sytuacji agresji
Reakcje

Klasa II Klasa III
n= 16
n= 14

Różnica
%

N

%

N

%

b) bronię się, biję, oddaję

13

81

7

50

31

a) idę do nauczyciela i informuję go o sytuacji

1

6

0

0

6

d) ignoruję zaczepki

1

6

2

14

-8
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g) nie robię nic

1

6

0

0

6

c) próbuję rozmawiać i wyjaśniać sytuację

0

0

2

14

-14

e) uciekam

0

0

2

14

-14

f) odchodzę

0

0

1

7

-7

Chi-2=1,93; df=5; p<0,59

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w sytuacji kiedy inni
uczniowie stosują przemoc najwięcej uczniów ,, broni się, bije, oddaje” (81%) uczniów z klasy II oraz (50%) z klasy III, ponadto (6%)
uczniów z klasy II i (14%) z klasy III ,, ignoruje zaczepki”.
Uczniowie z klasy III , próbują rozmawiać i wyjaśniać sytuację”,
,,uciekać” po ( 14%), lub ,,odchodzą” (7%), zaś uczniowie z klasy II
,,idą do nauczyciela i informują go o sytuacji” lub ,, nie robią nic” po
(6%). Z oceny różnic procentowych wynika, że najwięcej osób z
klasy II [31%] ,, broni się, bije, oddaje”, zaś więcej uczniów z klasy III
[14%] ,,próbuje rozmawiać i wyjaśniać sytuację”. Dokonano oceny statystycznej rozkładu częstotliwości w odpowiedziach badanych
uczniów. Z dokonanych wyliczeń wynika, że różnice są nieistotne
statystycznie (p<0,59).
Może to wynikać z faktu, iż starsi uczniowie są bardziej dojrzali emocjonalnie i wolą konflikty rozwiązywać poprzez rozmowę, niż stosując przemoc fizyczną.
Symptomy nieprzystosowania społecznego badanych uczniów
Do oceny przejawów nieprzystosowania społecznego zastosowano Skalę Self-report w opracowaniu K. Ostrowskiej. Badani
oceniali 41 stwierdzeń na skali czterostopniowej za odpowiedź nie
zdarzyło się otrzymywali 0 pkt, podkreślenie odpowiedzi kilkanaście razy oznaczało 3 pkt. Zadaniem badanych uczniów była ocena
symptomów nieprzystosowania społecznego w okresie ostatnich 12
miesięcy. Uczniowie oceniali zachowania świadczące o demoralizacji. Wśród tych zachowań były manifestacje świadczące o popełnieniu czynów karalnych. W tabeli poniżej dokonano oceny poziomu nieprzystosowania społecznego badanych uczniów.
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Tabela 6 Symptomy nieprzystosowania społecznego badanych uczniów
Zachowania

Klasa II

Klasa III

M1

Sd1

Zaczepić i pobić nieznajomą bez powodu

0,13

0,34

0,29 0,83

-0,16

Rozpowszechniać kłamstwa o innych
uczniach

0,44

0,81

0,50 0,65

-0,06

Obrażać i wymyślać innym uczniom

0,50

0,73

0,79 0,70

-0,29

Przymuszać innych do zrobienia czegoś, na co 0,31
nie mają ochoty

0,60

0,79 1,05

-0,48

Bić się z kolegami lub koleżankami

0,38

0,89

0,43 1,09

-0,05

Bić z całą grupą jednego z uczniów

0,31

0,60

0,00 0,00

0,31*

Grozić użyciem gazu, noża, żyletki lub
podobnych narzędzi

0,25

0,77

0,07 0,27

-0,18

Grozić użyciem pistoletu

0,44

0,89

0,07 0,27

-0,37

Używać w czasie bójki ostrych narzędzi

0,25

0,77

0,21 0,58

0,04

Umyślnie potrącać innych

0,69

0,87

0,43 0,65

0,26

Umyślnie przewracać innych

0,56

0,73

0,29 0,61

0,27

Niszczyć ławki, krzesła, wyposażenie szkoły 0,31
lub inne przedmioty w miejscach publicznych

0,48

0,21 0,58

0,1

Grozić nauczycielowi

0,25

0,58

0,14 0,36

0,11

Bić tak silnie, że ktoś odniósł obrażenia ciała

0,31

0,60

0,21 0,58

0,1

Bić już leżącego na ziemi

0,25

0,58

0,14 0,53

0,11

Oszukiwać nauczycieli

1,56

0,96

1,07 1,14

0,49*

Zmuszać do czynności upokarzających, np.
0,25
takich, jakie stosowane są w stosunku do tzw.
„kotów”

0,45

0,29 0,83

-0,04

Używać wulgarnych słów wobec nauczycieli

0,50

0,63

0,71 0,91

-0,21

Uderzyć nauczyciela

0,06

0,25

0,50 1,09

-0,44

Niszczyć rzeczy należące do nauczyciela

0,25

0,77

0,07 0,27

0,18

Zmuszać innych uczniów do kupowania
papierosów, piwa (alkoholu) lub innych
rzeczy za ich pieniądze

0,50

0,89

0,36 0,93

0,14
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M2

Sd2

M1 –
M2

Niszczyć rzeczy należące do uczniów

0,50

0,82

0,29 0,47

0,21

Utrudniać nauczycielowi prowadzenie lekcji

1,06

0,77

0,93 1,00

0,13

Zabierać siłą jakieś przedmioty innym
uczniom

0,31

0,48

0,50 0,85

-0,19

Bazgrać, pisać na ścianach, ławkach, itp.

0,81

0,83

0,36 0,74

0,45

Zaczepiać innych i prowokować do zachowań 0,13
seksualnych

0,34

0,14 0,53

-0,01

Przymuszać do zachowań seksualnych

0,25

0,58

0,07 0,27

0,18

Brudzić i malować niezmywalnymi farbami
ściany, sprzęt, itp.

0,31

0,79

0,14 0,36

0,17

Podpalać piwnice lub inne miejsca w szkole,
albo wokół szkoły

0,06

0,25

0,00 0,00

0,06

Przywłaszczyć rzecz lub pieniądze o wartości
poniżej 10 zł

0,50

0,82

0,00 0,00

0,50**

Przywłaszczyć rzecz lub pieniądze o wartości
od 10 zł do 100 zł

0,38

0,72

0,00 0,00

0,38*

Przywłaszczyć rzecz lub pieniądze o wartości
powyżej 100 zł

0,25

0,58

0,29 0,83

-0,04

Kupić lub dostać rzecz, które pochodzą z
kradzieży

0,56

0,81

0,36 0,63

0,2

Zabrać komuś rzecz lub pieniądze, używając
siły lub grożąc jej użyciem

0,19

0,40

0,00 0,00

0,19

Nie wrócić na noc bez zgody rodziców

1,31

1,14

0,71 1,07

0,6

Uciekać z domu

0,31

0,70

0,14 0,36

0,17

Tak się zachowywać, że rodzice byli wzywani 0,63
do szkoły z tego powodu

0,96

0,29 0,47

0,34

Włamywać się do czyjegoś mieszkania,
piwnicy, strychu, komórki itp. aby sobie coś z
stamtąd przywłaszczyć

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Być zatrzymanym przez policję do
wyjaśnienia

0,31

0,60

0,00 0,00

0,31*

Zażywać narkotyki lub inne środki o
działaniu uzależniającym

0,38

0,72

0,57 0,94

-0,19

Upić się

2,25

0,68

1,93 1,21

0,32
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Uczniowie z klasy II charakteryzują się najwyższym poziomem
zaburzeń w zachowaniu w zakresie następujących symptomów:
1) ,,upić się” ( M1=2,25)
2) „oszukiwać nauczycieli” ( M1=1,56)
3) ,,utrudniać nauczycielowi prowadzenie lekcji” ( M1=1,06)
4) ,,nie wrócić na noc bez zgody rodziców” ( M1=1,31)
Wyróżnić także można zachowanie, które nie wystąpiło w
żadnej z grup
1) ,,włamywać się do czyjegoś mieszkania, piwnicy, strychu, komórki itp. aby sobie coś z stamtąd przywłaszczyć”
Ponadto w klasie III nie wystąpiły: ,,bić z cała grupa jednego z
uczniów”, ,,podpalać piwnice lub inne miejsca w szkole, albo wokół szkoły”, ,,przywłaszczyć rzecz lub pieniądze o wartości poniżej 10 zł”,
,,przywłaszczyć rzecz lub pieniądze o wartości od 10 zł do 100 zł”,
,,zabrać komuś rzecz lub pieniądze, używając siły lub grożąc jej użycie”,
,,włamywać się do czyjegoś mieszkania, piwnicy, strychu, komórki itp. aby
sobie coś
stamtąd przywłaszczyć”, ,,być zatrzymanym przez policję
do wyjaśnienia”
Klasa III charakteryzuje się najwyższym poziomem asocjalności w następujących kategoriach zachowań:
1) ,,upić się” (M1=1,93)
2) ,,oszukiwać nauczycieli” (M1=1,07)
3) ,,utrudniać nauczycielowi prowadzenie lekcji” (M1=0,93)
4) ,,obrażać i wymyślać innym uczniom” oraz ,,przymuszać ich do
czegoś na co nie mają ochoty”(M1=0,79)
Ponadto w obu klasach wystąpiło wiele zachowań, które podlegają odpowiedzialności karnej m.in..: ,,zaczepić i pobić nieznajoma bez powodu”, ,,grozić użyciem gazu, noża, żyletki lub podobnych narzędzi”, ,,grozić użyciem pistoletu”, ,,używać w czasie bójki
ostrych narzędzi”, ,,grozić nauczycielowi”, ,,bić tak silnie, że ktoś
odniósł obrażenia ciała”, ,,bić już lezącego na ziemi”, ,,uderzyć nauczyciela”, ,,przymuszać do zachowań seksualnych”, ,,zażywać
narkotyki lub inne środki odurzające”.
Z analizy różnic pomiędzy średnimi wynika, że klasa II jest
najbardziej zaburzona na tle klasy III pod względem następujących
zachowań: „przywłaszczyć rzecz lub pieniądze o wartości poniżej 10 zł ”
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(M1-M2=0,50), ,, oszukiwać nauczycieli” (M1-M2=0,49),, bazgrać, pisać
na ścianach, ławkach itp.”(M1-M2=0,45),
Natomiast klasa III jest najbardziej zaburzona na tle klasy II
pod względem ,,przymuszać innych do zrobienia czegoś, na co nie mają
ochoty” (M1-M2= -0,48), ,,uderzyć nauczyciela” (M1-M2= -0,44) oraz
,,grozić użyciem pistoletu” (M1-M2= -0,37).
Dokonano oceny statystycznej różnic pomiędzy średnimi w
poszczególnych grupach. Okazało się, że różnice istotne statystycznie dotyczą następujących zachowań:
1) bić z całą grupą jednego z uczniów (p<0,05)
2) przywłaszczyć rzecz lub pieniądze o wartości poniżej 10 zł (
p<0,02)
3) przywłaszczyć rzecz lub pieniądze o wartości od 10 zł do
100 zł ( p<0,05)
4) być zatrzymanym przez policję do wyjaśnienia ( p<0,05)
Wykazane różnice wskazują, że uczniowie z klasy II są
istotnie bardziej nieprzystosowani społecznie pod względem
wymienionych zachowań na tle kolegów z klasy III. Może to
oznaczać, że w szkole podejmowane są oddziaływania
profilaktyczno-terapeutyczne ukierunkowane na zachowanie
uczniów agresywnych.
Zachowania agresywne badanych uczniów wobec najbliższego
otoczenia
Do oceny poziomu stosowania agresji fizycznej i emocjonalnej
oraz wskazania ofiar czynów agresywnych zastosowano
kwestionariusz ankiety Skala Agresor w opracowaniu K. KmiecikBaran. Badani oceniali 20 twierdzeń na skali 0-3, ustosunkowują się
oni do każdego twierdzenia wybierając jedną z czterech
odpowiedzi: 0-nie, 1- rzadko, 2-często, 3-bardzo często. 12
twierdzeń odnosi się do przemocy emocjonalnej, natomiast 8 do
fizycznej. W ten sposób mogli określić zakres stosowanej agresji
wobec; kolegów ze szkoły, kolegów z osiedla, nauczycieli,
rodziców, rodzeństwa, osób obcych. W tabelach poniżej zliczono
częstość odpowiedzi wskazujących na częste lub bardzo częste
stosowanie poszczególnych form zachowań przemocowych wobec
otoczenia. W pierwszej kolejności przedstawiono informacje na
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temat agresji wobec kolegów ze szkoły.
Tabela 8 Zachowania agresywne badanych uczniów wobec
kolegów ze szkoły
Zachowanie

Klasa
II
n=12

Klasa
III
n=14

Różnica
%

N1 % N2 %
Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje

4 25

1

7

18

Wyzywałem i obrażałem

3 19

4

29

-10

Wyzywałem ich od głupków, kretynów, idiotów

2 13

4

29

-16

Podstawiałem im nogi

2 13

2

14

-1

Oczerniałem ich przed znajomymi

1

6

1

7

-1

Groziłem im pobiciem

1

6

1

7

-1

Rzucałem pod ich adresem obraźliwie słowa

1

6

5

36

-30

Posądzałem ich o rzeczy których nie zrobili

1

6

3

21

-15

Zmuszałem ich do przeproszenia osób, które zrobiły 1
im coś złego

6

4

29

-23

Wykręcałem im ręce

1

6

2

14

-8

Rzucałem w nich niebezpiecznymi przedmiotami

1

6

1

7

-1

Rzucałem obelgi pod adresem ich bliskich

0

0

2

14

-14

Ośmieszałem ich przed znajomymi

0

0

1

7

-7

Kopałem ich

0

0

2

14

-14

Spoliczkowałem ich

0

0

2

14

-14

chi2=6,54; df=13; p<0,7

Jak wynika z danych zawartych w tabeli wśród uczniów klasy
II najczęściej występującymi zachowaniami agresywnymi w stosunku do kolegów ze szkoły były:
1) „Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje”(25%)
2) „Wyzywałem i obrażałem” (19%)
Najrzadziej wybierane zachowania to:
1) ,,Oczerniałem ich przed znajomymi” (6%)
2) ,,Groziłem im pobiciem” (6%)
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3) ,,Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa” (6%)
4) ,,Posądzałem ich o rzeczy których nie zrobili” (6%)
5) ,,Zmuszałem ich do przeproszenia osób, które zrobiły im coś złego” (6%)
6) ,,Wykręcałem im ręce”(6%)
7),,Rzucałem w nich niebezpiecznymi przedmiotami”( 6%)
Zachowania, które nie wystąpiły: „rzucałem obelgi pod adresem
ich bliskich”, ,,ośmieszałem ich przed znajomymi”, ,,kopałem ich”,
,,spoliczkowałem ich”
Wśród uczniów klasy III najczęściej występującymi zachowaniami były:
1) ,,Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa” (36%)
2) ,, Wyzywałem i obrażałem” (29%)
3) ,, Wyzywałem ich od głupków, kretynów, idiotów” (29%)
4) ,, Zmuszałem ich do przeproszenia osób, które zrobiły im coś złego” (29%)
Najrzadziej wybierane zachowania to:
1) „Oczerniałem ich przed znajomymi” (7%)
2) „Groziłem im pobiciem” (7%)
3) ,, Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje” (7%)
4) ,,Ośmieszałem ich przed znajomymi” (7%)
5) ,, Rzucałem w nich niebezpiecznymi przedmiotami” (7%)
Dokonano oceny różnic procentowych w odpowiedziach badanych uczniów. największe różnice odnotowano dla kategorii: 1)
w klasie II „Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje” (18%); 2)
w klasie III „Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa” (-30%). W ten
sposób można stwierdzić, że uczniowie klasy II są skłonni do negatywnych emocji, a ich koledzy z klasy III częściej stosują agresję
werbalną. Następnie badani uczniowie oceniali swoje zachowania
agresywne wobec kolegów z osiedla.
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Tabela 8 Zachowania agresywne badanych uczniów wobec
kolegów z osiedla
Zachowania

Klasa
II
n=16

Klasa
III
n=14

Różnica
%

N1 % N1 %
Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje

5 31

0

0

31

Wyzywałem i obrażałem

4 25

2

14

11

Oczerniałem ich przed znajomymi

3 19

1

7

12

Rzucałem obelgi pod adresem ich bliskich

3 19

2

14

5

Ośmieszałem ich przed znajomymi

3 19

1

7

12

Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa

2 13

2

14

-1

Posądzałem ich o rzeczy których nie zrobili

2 13

1

7

6

Wyzywałem ich od głupków, kretynów, idiotów

2 13

0

0

13

Zmuszałem ich do przeproszenia osób, które zrobiły
im coś złego

2 13

1

7

6

Wyrywałem siłą rzeczy, które mieli przy sobie

2 13

0

0

13

Niszczyłem ich rzeczy

1

6

0

0

6

Wykręcałem im ręce

1

6

0

0

6

Daję im do zrozumienia, że są nikim

0

0

1

7

-7

Rzucałem w nich niebezpiecznymi przedmiotami

0

0

1

7

-7

chi-2= 6,04;df=11; p<0,87

Jak wynika z tabeli wśród uczniów z klasy II najczęściej występującymi zachowaniami agresywnymi w stosunku do kolegów z
osiedla były:
1) „Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje” (31%)
2) „Wyzywałem i obrażałem” (25%)
Najrzadziej wybieranymi zachowaniami były:
1) „Niszczyłem ich rzeczy” (6%)
2) „Wykręcałem im ręce” (6%)
Zachowania, które nie wystąpiły to: „daję im do zrozumienia, że
są nikim”, „rzucałem w nich niebezpiecznymi przedmiotami”
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Wśród uczniów klasy III najczęściej występującymi zachowaniami były:
1) „Wyzywałem i obrażałem” (14%)
2) „Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa” (14%)
3) ,,Rzucałem obelgi pod adresem ich bliskich” (14%)
Najrzadziej wybieranymi zachowaniami były:
1) „Oczerniałem ich przed znajomymi ” (7%)
2) „Posądzałem ich o rzeczy których nie zrobili” (7%)
3) ,,Daję im do zrozumienia, że są nikim” (7%)
4) ,,Ośmieszałem ich przed znajomymi” (7%)
5) ,,Zmuszałem ich do przeproszenia osób, które zrobiły im coś złego” (7%)
6) ,,Rzucałem w nich niebezpiecznymi przedmiotami” (7%)
Zachowania, które nie wystąpiły: „odreagowałem na nich swoje
negatywne emocje”, ,,wyzywałem ich od głupków, kretynów, idiotów”,
,,wyrywałem siłą rzeczy, które mieli przy sobie”, ,,niszczyłem ich rzeczy”,
,,wykręcałem im ręce”.
Dokonano oceny różnic procentowych w odpowiedziach badanych uczniów. Największe różnice odnotowano dla kategorii: 1)
w klasie II ,, Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje” (30%); 2)
w klasie III ,,Daję im do zrozumienia, że są nikim” i ,,Rzucałem w nich
niebezpiecznymi przedmiotami” (-7%). W ten sposób można stwierdzić, że uczniowie klasy II są skłonni do negatywnych emocji, a ich
koledzy z klasy III częściej stosują agresję werbalną i przemoc fizyczną. Następnie badani uczniowie oceniali swoje zachowania
agresywne wobec nauczycieli.
Tabela 9 Zachowania agresywne badanych uczniów wobec
nauczycieli
Zachowania

Klasa II Klasa III
n=16
n=14

Różnica

N1

%

N2

%

Posądzałem ich o rzeczy których nie zrobili

2

13

1

7

6

Wyzywałem ich od głupków, kretynów, idiotów

2

13

1

7

6

Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa

1

6

2

14

-8

Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje

1

6

0

0

6
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Wyzywałem i obrażałem

0

0

1

7

-7

Oczerniałem ich przed znajomymi

0

0

4

29

-29

Ośmieszałem ich przed znajomymi

0

0

1

7

-7

chi-2=7,47; df=6; p<0,27

Jak wynika z tabeli nr 16 wśród uczniów z klasy II najczęściej
występującymi zachowaniami agresywnymi w stosunku do nauczycieli były:
1) „Posądzałem ich o rzeczy których nie zrobili” (13%)
2) „Wyzywałem ich od głupków, kretynów, idiotów” (13%)
Najrzadziej wybieranymi zachowaniami były:
1) ,,Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa”(6%)
2) ,,Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje”(6%)
Zachowania, które nie wystąpiły to: „wyzywałem i obrażałem”,
,,oczerniałem ich przed znajomymi”, ,,ośmieszałem ich przed znajomymi”
Wśród uczniów klasy III najczęściej występującymi zachowaniami były:
1) „Oczerniałem ich przed znajomymi” (29%)
2) „Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa” (14%)
Najrzadziej wybieranymi zachowaniami były:
1) „Wyzywałem i obrażałem” (7%)
2) „Posądzałem ich o rzeczy, których nie zrobili” (7%)
3) ,,Wyzywałem ich od głupków, kretynów, idiotów” (7%)
4) ,,Ośmieszałem ich przed znajomymi” (7%)
Zachowania, które nie wystąpiły: „odreagowałem na nich swoje
negatywne emocje”
Dokonano oceny różnic procentowych w odpowiedziach badanych uczniów. Największe różnice odnotowano dla kategorii: 1)
w klasie II ,,Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje”, „Posądzałem ich o rzeczy, których nie zrobili” i ,,Wyzywałem ich od głupków, kretynów, idiotów”(6%); 2) w klasie III „Oczerniałem ich przed znajomymi” (-29%). W ten sposób można stwierdzić, że uczniowie klasy II
są skłonni do negatywnych emocji oraz agresji werbalnej, a ich koledzy z klasy III do przemocy psychicznej.
Następnie badani uczniowie oceniali swoje zachowania agresywne wobec rodziców.
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Tabela 10 Zachowania agresywne badanych uczniów wobec
rodziców
Zachowania

Klasa II Klasa III
n=16
n=14

Różnica
%

N1

%

N2

%

Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje

4

25

1

7

18

Bez zgody, czytałem ich listy

3

19

0

0

19

Oczerniałem ich przed znajomymi

1

6

1

7

-1

Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa

1

6

0

0

6

Posądzałem ich o rzeczy których nie zrobili

1

6

0

0

6

Wyzywałem ich od głupków, kretynów, idiotów

1

6

0

0

6

Ośmieszałem ich przed znajomymi

1

6

0

0

6

chi-2=3,38; df=6; p<0,76

Jak wynika z tabeli wśród uczniów z klasy II najczęściej występującymi zachowaniami agresywnymi w stosunku do rodziców były:
1) „Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje” (25%)
2) „Bez zgody, czytałem ich listy” (19%)
Najrzadziej wybieranymi zachowaniami były:
1) ,,Oczerniałem ich przed znajomymi”(6%)
2) ,,Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa”(6%)
3) ,,Posądzałem ich o rzeczy, których nie zrobili”(6%)
4) ,,Wyzywałem ich od głupków, kretynów, idiotów(6%)
5) ,,Ośmieszałem ich przed znajomymi”(6%)
Wśród uczniów klasy III najczęściej występującymi zachowaniami były:
1) „Oczerniałem ich przed znajomymi” (7%)
2) „Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje” (7%)
Zachowania, które nie wystąpiły: „bez zgody, czytałem ich listy”, „rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa”, ,,posądzałem
ich o rzeczy, których nie zrobili”, ,,wyzywałem ich od głupków,
kretynów, idiotów”, ,,ośmieszałem ich przed znajomymi”.
Dokonano oceny różnic procentowych w odpowiedziach
badanych uczniów. Największe różnice odnotowano dla kategorii:
1) w klasie II ,,Bez zgody czytałem ich listy” (19%); 2) w klasie III
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,,Oczerniałem ich przed znajomymi” (-1%). W ten sposób można
stwierdzić, że uczniowie klasy II są skłonni do czytania listów bez
zgody swoich bliskich, a uczniowie klasy III częściej stosują agresję
psychiczną. Następnie badani uczniowie oceniali swoje zachowania agresywne wobec rodzeństwa.
Tabela 11 Zachowania agresywne badanych uczniów wobec
rodzeństwa
Zachowania

Klasa
II
n=16

Klasa
III
n=14

Różnica

N1 % N2 %
Wyzywałem i obrażałem

7 44

5

36

8

Bez zgody, czytałem ich listy

3 19

0

0

19

Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa

3 19

2

14

5

Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje

3 19

2

14

5

Oczerniałem ich przed znajomymi

2 13

1

7

6

Wyzywałem ich od głupków, kretynów, idiotów

2 13

4

29

-16

Daję im do zrozumienia, że są nikim

2 13

0

0

13

Kopałem ich

2 13

3

21

-8

Podstawiałem im nogi

2 13

2

14

-1

Wyrywałem siłą rzeczy, które mieli przy sobie

2 13

0

0

13

Niszczyłem ich rzeczy

2 13

0

0

13

Spoliczkowałem ich

2 13

0

0

13

Groziłem im pobiciem

1

6

2

14

-8

Posądzałem ich o rzeczy których nie zrobili

1

6

2

14

-8

Ośmieszałem ich przed znajomymi

1

6

2

14

-8

Wykręcałem im ręce

1

6

0

0

6

Opluwałem ich

1

6

0

0

6

Rzucałem w nich niebezpiecznymi przedmiotami

1

6

1

7

-1

Zmuszałem ich do przeproszenia osób, które zrobiły
im coś złego

0

0

3

21

-21

chi-2=13,39; df=15; p<0,57
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Jak wynika z tabeli wśród uczniów z klasy II najczęściej występującymi zachowaniami agresywnymi w stosunku do rodzeństwa były:
1) „Wyzywałem i obrażałem” (44%)
2) „Bez zgody, czytałem ich listy” (19%)
3) ,,Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa”(19%)
4) ,,Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje”(19%)
Najrzadziej wybieranymi zachowaniami były:
1) ,,Groziłem im pobiciem”(6%)
2) ,,Posądzałem ich o rzeczy, których nie zrobili”(6%)
3) ,,Ośmieszałem ich przed znajomymi”(6%)
4) ,,Wykręcałem im ręce” (6%)
5) ,,Opluwałem ich”(6%)
6) ,,Rzucałem w nich niebezpiecznymi przedmiotami” (6%)
Zachowania, które nie wystąpiły: ,,zmuszałem ich do przeproszenia osób, które zrobiły im coś złego”. Wśród uczniów klasy III najczęściej występującymi zachowaniami były:
1) „Wyzywałem i obrażałem” (36%)
2) „Wyzywałem od głupków, kretynów, idiotów” (29%)
3) ,,Zmuszałem ich do przeproszenia osób, które zrobiły im coś złego (21%)
4) ,,Kopałem ich” (21%)
Najrzadziej wybieranymi zachowaniami były:
1) ,,Oczerniałem ich przed znajomymi” (7%)
2) ,,Rzucałem w nich niebezpiecznymi przedmiotami (7%)
Zachowania, które nie wystąpiły: ,,bez zgody, czytałem ich
listy”, „daję im do zrozumienia, że są nikim”, ,,wyrywałem siłą
rzeczy, które mieli przy sobie”, ,,niszczyłem ich rzeczy”,
,,wykręcałem ręce”, ,,opluwałem ich”, ,,spoliczkowałem ich”.
Dokonano oceny różnic procentowych w odpowiedziach badanych uczniów. Największe różnice odnotowano dla kategorii: 1) w klasie II ,,Bez zgody czytałem ich listy” (19%); 2) w klasie III „Zmuszałem
ich do przeproszenia osób, które zrobiły im coś złego” (-21%). W ten
sposób można stwierdzić, że uczniowie klasy II są skłonni do czytania
listów bez zgody swoich bliskich, a uczniowie klasy III częściej stosują
agresję psychiczną. Następnie badani uczniowie oceniali swoje zachowania agresywne wobec osób obcych.
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Tabela 13 Zachowania agresywne badanych uczniów wobec
osób obcych
Zachowania

Klasa II Klasa III
n=16
n=14
N1 %

N2

%

Różnica

Wyzywałem i obrażałem

2

13

2

14

-1

Oczerniałem ich przed znajomymi

2

13

3

21

-8

Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje

1

6

1

7

-1

Posądzałem ich o rzeczy których nie zrobili

1

6

1

7

-1

Wyzywałem ich od głupków, kretynów, idiotów

1

6

1

7

-1

Podstawiałem im nogi

1

6

1

7

-1

Niszczyłem ich rzeczy

1

6

0

0

6

Groziłem im pobiciem

0

0

1

7

-7

Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa

0

0

3

21

-21

Ośmieszałem ich przed znajomymi

0

0

1

7

-7

Kopałem ich

0

0

2

14

-14

Rzucałem w nich niebezpiecznymi przedmiotami

0

0

1

7

-7

chi-2=7,44;df=11; p<0,0,76

Jak wynika z tabeli wśród uczniów z klasy II najczęściej występującymi zachowaniami agresywnymi w stosunku do osób obcych
były: 1) „Wyzywałem i obrażałem” (13%); 2) „Oczerniałem ich przed
znajomymi” (13%); Najrzadziej wybieranymi zachowaniami były: 1)
,,Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje”(6%); 2)
,,Posądzałem ich o rzeczy, których nie zrobili”(6%); 3) ,,Wyzywałem
ich od głupków, kretynów, idiotów”(6%); 4) ,,Podstawiałem im nogi”
(6%); 5) ,,Niszczyłem ich rzeczy”(6%)
Zachowania, które nie wystąpiły: ,,groziłem im pobiciem”,
,,rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa”, ,,ośmieszałem ich
przed znajomymi”, ,,kopałem ich”, ,,rzucałem w nich niebezpiecznymi przedmiotami”
Wśród uczniów klasy III najczęściej występującymi zachowaniami były: 1) „Oczerniałem ich przed znajomymi” (21%); 2) „Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa(21%); 3) ,,Wyzywałem i obraża786

łem” (14%); 4) ,,Kopałem ich” (14%). Najrzadziej wybieranymi zachowaniami były: 1) ,,Groziłem im pobiciem” (7%); 2)
,,Odreagowałem na nich swoje negatywne emocje”((7%); 3)
,,Posądzałem ich o rzeczy, których nie zrobili”(7%); 4) ,,Wyzywałem
ich od głupków, kretynów, idiotów”(7%); 5) ,,Ośmieszałem ich przed
znajomymi” (7%); 6) ,,Rzucałem w nich niebezpiecznymi przedmiotami”(7%). Zachowania, które nie wystąpiły: ,,niszczyłem ich rzeczy”.
Dokonano oceny różnic procentowych w odpowiedziach
badanych uczniów. Największe różnice odnotowano dla kategorii:
1) w klasie II ,,Niszczyłem ich rzeczy” (6%);
2) w klasie III ,, Rzucałem pod ich adresem obraźliwe słowa” (-21%). W
ten sposób można stwierdzić, że uczniowie klasy II są skłonni do
agresji fizycznej, a ich koledzy z klasy III częściej stosują agresję
werbalną. Do oceny poziomu stosowania agresji wobec osób z najbliższego otoczenia zastosowano Skalę „Agresor” w opracowaniu
K. Kmiecik-Baran. Badani oceniali 20 twierdzeń na skali czterostopniowej. Zaznaczenie cyfry „0” oznaczało, że dane zachowanie
nie wystąpiło, a podkreślenie cyfry „3”, że pojawiało się -bardzo
często. W ten sposób rozpoznano przejawów; agresji emocjonalnej
(12 symptomów), agresji fizycznej (8 symptomów).Ze względu na
zróżnicowaną liczbę stwierdzeń w poszczególnych skalach, średnie
arytmetyczne podzielono przez ich liczbę i wyniki wpisano w nawiasach w kolumnie M1 i M2. Im wyższa średnia w nawiasach tym
większy poziom agresji wobec otoczenia.
Tabela 14 Poziom agresji emocjonalnej i fizycznej badanych
uczniów
Rodzaj agresji

Emocjonalna
Fizyczna

Klasa II
M1
40,44
( 3,37)
16,31
(2,04)

Sd1
16,26
11,30

Klasa III
M2
25,07
( 2,09)
8,29
( 1,04)

M1-M2

Sd2
19,81

1,28*

7,68

1,00*

Uwaga; *p<0,05
W grupie badanych uczniów, w klasie II odnotowano najwyższy średni wskaźnik zachowań agresywnych w zakresie agresji
emocjonalnej (M1=3,37).
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W opinii uczniów, wobec wymienionych osób: wyzywali i
obrażali ich, bez zgody czytali listy, oczerniali przed znajomymi,
grozili pobiciem. Rzucali pod adresem tych osób obraźliwe słowa,
rzucali obelgi pod adresem tych osób. Odreagowywali na bliskich
swoje negatywne emocje, posądzali osoby o rzeczy, których nie
zrobili. Wyzywali bliskich od idiotów, kretynów, głupków, dawali
osobom do zrozumienia, że są dla niego nikim. Ośmieszali osoby
przed znajomymi, zmuszali ich do przeproszenia osób, które zrobiły im coś złego. Tymczasem w zakresie agresji fizycznej w tej samej
grupie wskaźnik wyniósł M1 = 2,04.
Z treści stwierdzeń odnoszących się do tej kategorii wynika,
że uczniowie wobec wymienionych osób: kopali, podstawiali nogi,
wyrywali rzeczy, które mieli przy sobie. Niszczyli rzeczy, wykręcali ręce, opluwali. Rzucali w osoby niebezpiecznymi przedmiotami,
policzkowali. Uczniowie klasy III również częściej stosują agresję
emocjonalną (M2=2,09). Tymczasem w zakresie agresji fizycznej w tej
samej grupie wskaźnik wyniósł (M2 = 1,04).
Z oceny różnic pomiędzy odpowiedziami wynika, że
uczniowie klasy II częściej stają się sprawcami agresji emocjonalnej
(M1-M2= 1,28) oraz fizycznej (M1-M2= 1,00). Dokonano oceny statystycznej różnic pomiędzy średnimi w porównywanych grupach.
Okazało się, że uczniowie z klasy II na tle kolegów z klasy III są
istotnie bardziej zaburzeni zarówno pod względem agresji emocjonalnej jak i fizycznej (p<0,0
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu była próba ukazania zachowań
agresywnych młodzieży w okresie adolescencji. Agresja jest w dalszym ciągu poważnym problemem, który dotyka współczesną
młodzież. Jak sobie z nią radzić? W Jaki sposób jej przeciwdziałać?
Niniejszy artykuł jest próbą analizy tego tematu. Próbą rozwiązania tego problemu.
Słowa kluczowe: młodzież, agresja, adolescencja
Abstract
The aim of this article was an attempt to show aggressive behavior of young people in adolescence. Aggression is still a serious
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problem that affects today's youth. How to deal with it? How to
counteract it? This article is an attempt to analyze this topic. An
attempt to solve this problem.
Keywords: youth, aggression, adolescence
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Marta Pietrycha

Wolność w szkole
Wstęp
W literaturze pedagogicznej pojęcie wolność przeżywa od
kilku lat ,,swoisty renesans”1. Mówi się o wolnej szkole, wolności
nauczania, nauczyciele i ucznia. Wypowiedzi na temat wolności w
edukacji stały się odpowiedzią na zniewolone lata. Powstawały
koncepcje usuwające w swych założeniach przymus. Przykładem
jest chociażby liberalizm, którego konsekwencje spotkać można w
postulatach pajdocentryzmu na przełomie XIX i XX wieku. Zatem
jak we współczesnym świecie rozumiana jest wolność? Czy nauczyciel i uczeń jest wolny?
1. Pojęcie wolności
Zdaniem R. Jedlińskiego wolność jest jedną z wartości
społecznych. Stoi ona obok takich wartości jak: patriotyzm,
demokracja, praca, praworządność, tolerancja, solidarność i
rodzina2. Autor pojęcie wolności traktuje na równi z wartościami
społecznymi. M. Karwatowska podaje, iż wolność jest jedną z
podstawowych
kategorii
filozofii,
nauk
społecznych
i
humanistycznych. Można o niej mówić w dwóch aspektach.
Pierwszy aspekt to aspekt psychologiczno – antropologiczny3.
Dotyczy on wolności woli. Drugi z kolei to społeczno – prawny
rozumiany jaki wolność działania.
Zdaniem A. Zawłockiej słowo wolność ma wiele znaczeń.
Wszystkie jednak funkcjonują do określonych ,,wartości filozofii
człowieka, ideologii, postaw, a także w odniesieniu do tradycji
językowej”4. Autorka podobnie jak R. Jedliński nazywa wolność
1 J. Danilewska (red.), Granice wolności przymusu w edukacji szkolnej, Kraków
2001, s. 105.
2 M. Karwatowska, Uczeń w świecie wartości, Lublin 2010, s. 16
3 Tamże, s. 145.
4 Tamże.
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wartością. Zalicza ją jednak nie do demokracji, patriotyzmu czy
tolerancji, a do postaw, ideologii.
Według innych autorów pod pojęciem wolność kryje się
wola5, która kojarzona jest z dążeniem człowieka do dobra. I w tym
kontekście wolność jest przeciwieństwem więzienia, zamknięcia
czy też odosobnienia. Wolność to również stan, w którym
jednostka może sama decydować co chce robić6. Jednostka nie jest
ograniczona zakazami bądź nakazami. W tym oto znaczeniu
wolność
określana
jest
jako
niezależność,
samowola,
samostanowienie. Z kolei J. Majka twierdzi, iż wolność ,,nie może
być rozumiana jako jakakolwiek samowola, gdyż ta musiałaby
zagrozić ładowi oraz pokojowi i prowadziłaby do zniewolenia i
degradacji człowieka”7. Autor krytykuje wolność rozumianą jako
samowolę, która niszczy człowieka.
Wolność jest często przeciwstawiana konieczności8. Bywa
rozumiana jako: autonomia; zdolność do samorealizacji. W tym
kontekście jednostka jest niezależna. Sama podejmuje działania i
decyzje. Cechuje ją subiektywne poczucie swobody.
Wolność to podstawowa wartość i idea nowożytnej
cywilizacji. Traktuje się ją jako atrybut człowieczeństwa. Bowiem
wśród wszystkich żyjących istot na świecie człowiek wyróżnia się
takimi cechami jak: wysoki poziom świadomości oraz wolna wola.
Wolna wola pozwala wyjść człowiekowi w działaniu ,,sferę
warunkową oddziaływaniem instynktów i najprostszych potrzeb
biologicznych”9. Zdaniem K. Obuchowskiego tylko w warunkach
wolności pojawia się możliwość realizacji swoich celów oraz dążeń.
Człowiek wówczas staje się intencjonalny, a więc wolny10.
Jeśli przez pojęcie wolności rozumiemy dobro konsumpcyjne to
nie powinno stanowić ono celu wychowania i programu życiowego.
Natomiast jeśli pod pojęciem wolności kryje się pojęcie zgody na
Tamże, s. 146
Tamże.
7 Tamże, s. 145.
8 S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Bydgoszcz 1999, s. 286 – 287.
9 J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności, Warszawa 2010, s. 46.
10 K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993, s. 107.
5
6
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wszystko, to stanowi ona zaprzeczenie i przeciwieństwo posłuszeństwa. I w tej koncepcji posłuszeństwo jest określane niewolą, ograniczeniem rozwoju, uzależnieniem, pozbawieniem szansy na doskonałość człowieka. Zatem ,,każda absolutyzacja wolności prowadzi nieuchronnie do zagrożenia osobowej godności człowieka”11.
2. Rodzaje wolności
Bardzo często w literaturze przedmiotu przywoływane jest
Heglowskie rozróżnienie wolności. Mówi się o wolności od i wolności do. Wolność od ma charakter negatywny. Oznacza ona ,,brak
przymusu zewnętrznego i brak wewnętrznych ograniczeń działania”12. W tym kontekście ludzie mogą swobodnie dokonywać wyboru swoich celów i charakteru działań. Z kolei wolność do jako
pozytywna związana jest z możliwością wpłynięcia na realizację
swoich celów. Zdaniem T. Szkudlarek wolność do ,,wiązana jest
zwykle z możliwością jakiejś formy samorządu, samokontroli”13.
Przechodząc z kolei do myśli pedagogicznej, wolność negatywna (wolność od) związana jest z uwolnieniem się od wszelkiego
przymusu, z dążeniem do zniesienia wszelkich ograniczeń działania. Ten rodzaj wolności postulowany jest w takich hasłach jak:
,,szkoła wolna od lęku, od manipulacji, od przedmiotowego traktowania, indoktrynacji, kar, przymusu, jednostronności”14.Z kolei
pozytywna – wolność do, opisywana jest w ramach prawa jako
wolność do krytyki, własnej drogi, negocjacji, dialogu, wyboru
ofert, współdziałania, własnych poszukiwań. W tym wymiarze
jednostka pozwala zaistnieć innym w swoim życiu, wpływa społeczeństwo na realizację wybranych przez nas celów. Bowiem jak
twierdzi A. Sajdak ,,ktoś przecież powinien mieć nam coś do zaoferowania, abyśmy sami mogli wybrać”15.

M. Kunicka, Władza, przymus i wolność w edukacji, ,,Opuscula Sociologica”,
2012, nr 1 (1), s. 42.
12 J. Daszykowska, M. Rewera (red.), jw. s. 44 – 45.
13 T. Szkudlarek, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu,
Kraków 1993, s. 178.
14 J. Danilewska (red.), jw. s. 105.
15 Tamże, s. 106.
11
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Idąc za J. Gajda wyróżnia się wolność obiektywną i subiektywną16. To psychologiczne rozróżnienie wolności polega na
uświadomieniu sobie dwóch odmiennych stanów. Pierwszy z nich
to stan bycia wolnym, czyli beingfree, drugi zaś – czuć się wolnym,
a więc felleingfree. W powyższych obszarach wolności realizuje się
,,godność człowieka, jego aktywność i siła moralna”17. Pierwsze
znaczenie wolności oznacza wolność obiektywną, drugie zaś subiektywną.
3. Szkoła
W kręgach pedagogicznych szkoła stanowi istotny obiekt zainteresowań. Zajmuje ona centralne miejsce w systemie wychowania i oświaty. Gdy jednak przejrzymy się zawartości czasopism
bądź telewizji, o szkole mówi się rzadko. Jeśli zostaje poruszony
temat szkoły to słyszymy o przemocy, o konfliktach pedagogów z
rodzicami, o zamieszaniach związanych ze zmianami. Niewątpliwie szkoła zasługuje na poważniejszą debatę. Zasługuje chociażby
ze względu na jej rolę i znaczenie w społeczeństwie. Szkoła zawsze
była i będzie strażnikiem wartości18.
Według A. Radziwiłł szkoła to ,,nauczyciele i uczniowie oraz
zachodzące między nimi relacje, w tym relacje kształtujące się w
toku nauczania i uczenia się, czyli tego co bywa nazywane realizacją programu”19.
Wolność szkoły jest ściśle powiązana z nadzorem pedagogicznym oraz organizacyjnym bądź też brakiem takiego nadzoru ze
strony państwa. Gdy szkoła jest niezależna od finansów państwa,
mają wówczas szanse zaistnieć różne formy samorządności nauczycieli i uczniów20. Formy te wyznaczają rzeczywisty obszar
wolności szkoły. Bowiem jak twierdzi B. Śliwerski szkoła samorządowa w stosunku do państwowej rozbudza wśród wychowanków
i nauczycieli poczucie wartości i uczucia prospołeczne. A posłuJ. Daszykowska, M. Rewera (red.), jw. s. 45.
Tamże, s. 45.
18 B. Muchacka, M. Szymański (red), Szkoła w świecie współczesnym, Kraków
2008, s. 9.
19 E. Jastrun (red.), Dobra szkoła, Warszawa 2004, s. 12.
20 J. Danilewska (red.), jw. s. 121.
16
17
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szeństwo nie jest uznawane za wielką cnotę, by ktoś musiałby się
przeciwstawiać złu czy przemocy21.
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty czytamy, iż ,,szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności,
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”22.
Zdaniem B. Śliwerskiego szkoły winny stać się ,,wyspami
wolności, autonomicznymi wspólnotami kulturowymi z własnym
obliczem i etosem, by dzięki temu zyskać maksymalny efekt kształcenia i wychowania swoich uczniów”23.
Wychowanie w ujęciu współczesnej pedagogiki opera się na
wolności jako na podstawie, w której to ,,proces wychowawczy jest
spotkaniem dwóch wolności, szanuje drugiego człowieka jako takiego, jako wolność. Jeśli neguje ten szacunek, neguje własne działanie,
swój wpływ na drugiego człowieka, ponieważ by doprowadzić go do
działania – tak aby ten akt pozostał autentycznym aktem, to znaczy
by pobudzał go do wolności – trzeba szanować inność i wolność drugiego”24. Człowiek suwerenny w swoich decyzjach posiada szanse
wolnych wyborów i doświadcza przy tym osobistej odpowiedzialności. Z kolei w edukacji najczęściej spotykamy się ze współodpowiedzialnością. Współodpowiedzialność ta związana jest ze społecznym
aspektem procesu wychowania i kształcenia. Występuje ona w momencie dzielenia się ucznia swoją wolnością z innymi25. Przykładem
takiej sytuacji jest chociażby opracowanie zadania czy planu pracy we
współpracy nauczyciela – przewodnika bądź grupy. Poprzez taką
współpracę uczeń godzi własną wolność z autonomią innych, z lekcją.
Uczeń nabiera dystansu do siebie, doświadcza partnerstwa w osiąganiu konkretnego celu.
Warto zaznaczyć, iż podporządkowanie się praw w żadnej
mierze nie pomniejsza wolności człowieka. Bowiem celem prawa
B. Śliwerski, Edukacja autorska, Kraków 1996, s. 229.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425).
23 B. Śliwerski, Jak zmienić szkołę, Kraków 1998, s. 57.
24 M. Debesse, G. Mialaret (red.), Filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne
aspekty wychowania, Warszawa 1998, s. 21 – 22.
25 J. Daszykowska, M. Rewera (red.), jw. s. 139.
21
22

794

nie jest ,,zniweczenie wolności lub jej ograniczenie, lecz jej utrzymanie i rozszerzenie”26. Idąc za Z. Ogonowskim: ,,gdzie nie ma
prawa, tam nie ma i wolności”27. Każdy nasz wybór związany jest z
ryzykiem, ale tylko te aktywne podejmowanie wyzwań pozwala
nam ,,dojrzewać, dochodzić własnej tożsamości, doświadczać poczucia sprawstwa i odpowiedzialności”28. Na tym może polegać
prawdziwa wolność człowieka.
Nie sposób przywołać również krytykę osób na temat wolności w szkole. Według nich szkoła działa w sprzeczności z zasadą
wolności i autonomii. Nauczyciele oraz uczniowie pracują w system totalitarnym, nakazowo – rozdzielczym, scentralizowanym,
jednolitym i jednokierunkowym. System ten sterowany jest odgórnie. Nauczyciele i uczniowie mają niewiele okazji zarówno do dokonywania wyborów, jak i do podejmowania samodzielnych lub
wspólnych decyzji. Ich zdaniem główną postacią szkoły jest nauczyciel, który jest pozbawiony pełnej wolności oraz autonomii.
Wraz z uczniem określani są umysłem zniewolonym. W szkole nie
ma zaufania, odpowiedzialności, aktywności29.
Współcześnie w deklaracjach szkoły spotykamy hasła typu
,,nasza szkoła będzie całkiem inna”30. Twierdzą, że powszechna
szkoła jest zła. Dlatego też nowa szkoła powstaje nie dla kogoś czy
czegoś, lecz bardziej przeciwko komuś, czemuś. Taką koncepcja
realizuje oczekiwania uczniów i ich rodziców. Nowa szkoła – lepsza żywo wpisuje się w kloszową strategię wychowania. Bowiem
rozpina nad dzieckiem parasol ochronny. Hasłami postulowanymi
przez nią są między innymi takie twierdzenia jak: ,,szkoła wolna od
lęku, stresu, przymusu odrabiania zadań domowych, stopni,
wszelkiego, w tym również intelektualnego, wysiłku poza murami
placówki”31. Miłość rodziców w dzisiejszych czasach nacechowana
M. Kunicka, jw. s. 42.
Tamże.
28 J. Danilewska (red.), jw. s. 109.
29 W. Mariański, Wolność i autonomia,
https://osswiata.pl/marianski/2012/08/15/wartosci-w-szkole-3-wolnosc-iautonomia/ (dostęp: 12 kwiecień 2016).
30 J. Danilewska (red.), jw. s. 107.
31 Tamże, s. 107 – 108.
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jest niebezpiecznym oddźwiękiem, są oni nadopiekuńczy i pragną
nieustannie chronić swoje pociechy przed życiem i całym światem.
Nie zdają sobie sprawy z tego, iż krzywdzą je i uwalnia od podejmowania wyzwań.
Zdaniem A. Sajdak nie powinno się przywoływać haseł szkoły bezstresowej. Autorka jawnie krytykuje nowoczesne ujęcia szkoły. Twierdzi, że życie nie jest szklanym i odizolowanym laboratorium, a stres towarzyszy każdemu przy narodzinach śmierci. Jest
on bowiem niezbędnym czynnikiem rozwoju człowieka, dlatego
też doświadczany jest przez całe nasze życie. Zatem jeśli szkoła
,,ma przygotowywać do życia (w społeczeństwie itp.), nie może
unikać stresu – oczywiście na tyle, na ile pozwala dojrzałość emocjonalna dziecka”32. Należy uczyć dziecko radzić sobie z nim i hartować go. Przykładem jest chociażby edukacja matematyczna w
klasach I – III szkoły podstawowej. Na matematyce dzieci znoszą
często przykre napięcia emocjonalne związane z rozwiązywaniem
zadań na coraz to wyższym poziomie, wymagających od nich
większej samodzielności w myśleniu. Dzięki nim dziecko rozwija
się intelektualnie i emocjonalnie. Dlatego też słuszne jest stwierdzenie, że ,,ceną, jaką się najczęściej płaci za poczucie luzu, przyjemności u młodzieży, będącej wynikiem uwolnienia jej od zewnętrznych wymagań, jest obniżenie skuteczności kształcenia”33.
4. Wolność ucznia i nauczyciela
W szkole obszar wolności utożsamiany jest prawem do. I tak
nauczyciele powinni mieć prawo do podejmowania samodzielnych
decyzji wychowawczych i dydaktycznych. Uczniowie z kolei prawo do określenia własnej woli, miejsca w szkole oraz do przekształcania zaoferowanych im ofert edukacyjnych. A rodzice mają
prawo do decydowania o tym, kto, w jakich warunkach i według
jakiego programu będzie uczył ich dzieci34.

Tamże, s. 108.
Tamże.
34 Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Ku pedagogii pogranicza, Toruń 1990, s.
372 – 373.
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Zgodnie z art. 22a Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty nauczyciel ma prawo wyboru ,,programu wychowania
przedszkolnego, programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego”35.
Nauczyciel dodatkowo ma pełne prawo opracowania ,,własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania”36. To
uprawnienie przez wiele lat budziło sporo emocji. Wyłoniły się wówczas dwie tendencje. Jedna ze stron nauczycieli, druga ze strony rodziców. U nauczycieli zauważono szeroką wolność w sferze decyzyjnej. Nauczyciele mogli decydować o wyborze podręczników. Z kolei
rodzice skarżyli się na trudności finansowe w związku z zakupem
nowych podręczników. Ten konflikt został zażegnany wpisem w
ustawie o systemie oświaty, gdzie podręczniki i programy zostaną
zmienione jedynie po wcześniejszym przedstawieniu na radzie pedagogicznej. Rada ta uchwala projekt po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Ustalono również, że w programach i podręcznikach nie można
dokonać zmian przez trzy lata szkolne. Niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna na wniosek rady rodziców
bądź nauczyciela może wnieś poprawki, z tym, że zmian nie można
dokonywać w trakcie roku37.
Zdaniem M. Kunickiej dziecko żyjące we współczesnych czasach pozbawione jest autorytetów, jest wychowywane w duchu liberalnym, a wolność jest dla niego wartością nadrzędną. Od uczniów
nie wymaga się posłuszeństwa i karności wobec dorosłych. Autorka
twierdzi, że dziecko takie wyrośnie na ,,egoistycznego konsumenta,
podającego w wątpliwość wszystko, co dotychczas miało wartość, dla
którego aksjologiczną triadę stanowić będzie: obojętność, bylejakość i
relatywizm”38.
Nauczyciel musi podporządkować się podstawie programowej i trzymać się ściśle ustalonego harmonogramu. Jedynie pole

35 M. Osuch, L. Bojarska, Prawa człowieka w szkole. Niezbędnik aktywnego rodzica,
Warszawa 2008, s. 90.
36 Tamże.
37 Tamże, s. 91.
38 M. Kunicka, jw. s. 39.
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wolności pojawia się w momencie wyboru metod, form i sposobów
prowadzenia zajęć139.
Według W. Okonia zakres nauczycielskiej wolności sprowadza się do ,,wyboru systemu kształcenia czy wychowania, dyktowanego znajomością współczesnych kierunków pedagogiki i psychologii, pluralizmu światopoglądowego, swobody stosowanych
metod i środków oraz form organizacyjnych kształcenia i wychowania, możliwości choćby ograniczonego wpływania na dobór
bądź modyfikację treści edukacji, wreszcie swobody podejmowania
inicjatyw innowacyjnych w obrębie pracy szkolnej i pozaszkolnej”40. W koncepcji M. Montessori dochodzi do zmiany ról pomiędzy dzieckiem, a nauczycielem. To nauczyciele mają za zadanie
przygotować środowisko i otoczenie, w którym uczeń może stać się
w pełni wolny. Rolą nauczyciela jest więc towarzyszenie oraz inspirowanie dziecka swą dyskretną aktywnością41.
Mówiąc o wolności nauczycieli warto zaznaczyć, iż ich wolność w głównej mierze zależy od nich samych. Jak słusznie zauważył B. Śliwerski są nauczyciele, którzy okres pełnej wolności wykorzystują do tworzenia własnych rozwiązań w szkołach. Tworzą oni
własne programy nauczania. Są nauczyciele, którzy tworzą nowoczesną pedagogikę szkolną. Zatem oferują pomoc dydaktyczną poprzez różnego rodzaju gry. Projektują zabawy, materiały do rozwoju logicznego myślenia, a także gry planszowe, które to ułatwiają
lepsze poznanie i zrozumienie siebie oraz bliskich. Zmieniają oni
oświatową rzeczywistość. Taki system wspomaga samodzielnego i
wolnego ucznia. Łączy zabawę z formami samokontroli i samooceny. Dziecko nie ma zewnętrznego przymusu pisania sprawdzianów czy egzaminów. Poprzez twórczość nauczyciela dziecko osiąga zamierzone cele42.
Inną koncepcje wolności nauczyciela podaje B. Śliwerski. Autor ten mówi o indywidulanej wolności jednostki ludzkiej. Zda-

J. Daszykowska, M. Rewera (red.),jw. s. 134
W. Okoń, Rzecz o edukacji nauczycieli, Warszawa 1991, s. 186.
41 J. Danilewska (red.), jw. s. 125.
42 B. Śliwerski, Nauczyciele wolności, http://sliwerskipedagog.blogspot.com/2011/01/nauczyciele-wolnosci.html (12 kwiecień 2016).
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niem B. Śliwerskiego przez wolność nauczyciela rozumiemy jego
samoistne myślenie i samodzielne podejmowanie działań pedagogicznych oraz autoedukacyjnych. Przy czym, działania te nie mogą
naruszać stanu wolności pozostałych osób i są nastawione na
,,kontynuację własnej istoty oraz tożsamości osób w zasięgu jego
wpływów”43. B. Śliwerski swoją ideę wolności osobistej oparł na
braku kolizji z wolnością drugiego. Twierdzi, że nauczanie i wychowanie jest spotkaniem dwóch wolności. Dlatego też wolność
nauczyciela zawsze będzie uwikłana w kontekst społeczny. Uwikłanie to będzie urzeczywistniać się ,,w sytuacjach dzielenia się
wolnością, uznawania obszaru wolności drugiego, ewentualnych
negocjacji co do zakresu swobody każdego uczestnika w realizacji
określonych zadań”44. Nauczyciel sens swojego zawodu wypełnia
w codziennych spotkaniach z uczniami. W czasie nauczania i wychowania nauczyciel winien kierować się ,,podstawowymi wartościami wolności i wyboru – własnymi, uczniów oraz ich rodziców”45. Zadanie to jest o tyle trudne, że sam nauczyciel uwikłany
jest w warunki współczesnego świata. Dodatkowo przeżywa on
dylematy ,,własnej nauczycielskiej wolności ograniczonej władzą
zwierzchnią, polityką lub ideą, ideologią szkoły, pokonując niejednokrotnie organiczności własnego Ja”46.
W szkole nauczyciele nie muszą pracować tak jak tego oczekuje MEN. Jak słusznie zauważa B. Śliwerski: ,,nie musimy wdrażać rozwiązań, które są generowane przez urzędników pod hasłem
standardów jakości kształcenia, czyniąc edukację przeciętną, dostosowywaną do wzorów, planów, za którymi kryje się m.in. chęć ułatwienia sobie sprawowania państwowego nadzoru nad procesem
kształcenia czy rozliczania nauczycieli z pracy tak, jakby z założenia byli leniwi, wypaleni czy niezdolni do jakiegokolwiek zaangażowania”. Bowiem jedyne co obowiązuje nauczycieli to przestrzeganie oświatowego prawa i podstawy programowej. Reszta tak

43 W. Prokopiuk (red.), Rozwój nauczyciela w okresie transformacji, Białystok
1998, s. 112 – 113.
44 J. Daszykowska, M. Rewera (red.), jw. s. 143.
45 Tamże.
46 Tamże.
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naprawdę zależy od nauczycieli, od ich wyobraźni, kreatywności i
powołania. Nie dotyczy to tych wychowawców, którzy swój zawód
traktują jedynie jako zawód, pracę a nie służbę. To oni nie odczuwają wolności w szkole. Najważniejsze w relacjach nauczyciela i
ucznia jest przemyślane podejście metodyczne, kultura osobista i
dusza.
Nauczyciele mają możliwość kreowania edukacji w sposób
wolny od istniejących standardów i schematów. Rozporządzenie
MEN stwarza ,,szansę wolności, by nauczyciel szkoły publicznej
nie musiał zagłuszać swojego sumienia czy maskować poczucie
winy z racji narzucanego mu z zewnątrz obowiązku realizowania
w niej czegoś, co jest wbrew jego osobistym kompetencjom czy
uznawanym wartościom, co nie wynika z własnego wykształcenia i
samokształcenia profesjonalnych kompetencji. Jak ktoś nie chce
posługiwać się istniejącymi na rynku podręcznikami szkolnymi,
może je opracować samodzielnie, a nawet może kształcić dzieci bez
podręczników”. Nauczyciele w dzisiejszych czasach mają dostęp
do wielu źródeł wiedzy. Zatem powinni oni ,, wyzwalać się w realizacji zadań edukacyjnych, zdobywać i utrwalać swoją wolność
wewnętrzną, czyli wolność w wyborze i realizacji zamierzonych
celów, która sama w sobie powinna być zdolnością do przeciwstawiania się uciskom zewnętrznym”. Bowiem nikt z zewnątrz nie
obdarzył ich wolnością. Nauczyciele sami muszą podejmować wysiłek w tym kierunku.
Zdaniem A. Sajdak filarem koncepcji szkoły ,,należy uczynić
zasadę respektowania pedagogicznej wolności nauczyciela i związanej z nią osobistej odpowiedzialności za kształcenie i wychowanie nowej generacji”47.
5. Ograniczenie wolności
Zdaniem J. Ratzinger ,,ograniczeniem wolności jest wolność
drugiego człowieka”48. Kardynał uważa, że wolność nie jest
wartością absolutną. Wiąże się ona z innymi wartościami. Bowiem
wraz z prawdą i odpowiedzialnością służy godności ludzkiej. Jak
47
48
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Tamże.
Tamże, s. 25.

słusznie zauważa J. Ratzinger ,,nieograniczona wolność niszczy
wiele więzi społecznych, staje się antywartością”49. Wolność ma
swoje granice i dlatego też nie może niszczyć ,,dobrego imienia
oraz godności drugiego”50. Gdy mówimy o wolności w wydawaniu
opinii, nie powinniśmy ją utożsamiać z wolnością kłamania i
niszczenia praw innych.
Każdemu człowiekowi przysługuje wolność, która osiągana
jest przez nią w jakimś stopniu. Jeśli zostanie ograniczona, jej konsekwencje odczuwa szczególnie boleśnie. Bowiem ograniczenie
wolności to inaczej ,,odbiór jednego z podstawowych praw ludzkich”51. Szczególnie dotkliwe są te ograniczenia, od których zależy
,,możliwość korzystania z wielu innych możliwości i praw”52. Takie
oto kluczowe znaczenie ma edukacja, gdyż brak dostępu do niej,
brak możliwości kształcenia prowadzi w głównej mierze do degradacji osobowości, zmniejsza szanse na znalezienie pracy, znalezienie odpowiedniego partnera, czy też stwarza groźbę wykluczenia
jednostki z kultury oraz wartościowego życia społecznego.
Ograniczenie wolności i konieczność stosowania przymusu
tylko z pozoru mogą wydawać się proste. Bowiem w istocie sprowadzają się do wkraczania w podmiotowość jednostki, mając przy
tym wymiar subiektywny. Rozpoznawanie tych subiektywnych
granic podmiotowości wychowanka oraz respektowanie ich nawet,
wtedy gdy stosuje się przymus, stanowi ,,konstruktywny warunek
prawdziwie humanistycznego wychowania”53. Szkoła jest również
miejscem, gdzie uczniowie mają za zadanie uczyć się rozpoznawać
granice podmiotowości innych osób. Jak słusznie zauważa J. Danilewska zachodzić to może tylko w warunkach pełnego poczucia
wolności z jej wspomnianymi wyżej ograniczeniami. Wynika to
bowiem z przyjętego aksjomatu: ,,kto nie jest wolny, nie jest zdolny
uznać wolności drugiego”54.

Tamże.
Tamże.
51 J. Daszykowska, M. Rewera (red.), jw. s. 46.
52 Tamże, s. 46.
53 J. Danilewska (red.), jw. s. 7.
54 Tamże.
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Według A. Sajdak absolutna wolność jest mrzonką. Bowiem
jak twierdzi autorka ,,wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą jakiekolwiek kontakty społeczne, a przecież edukacja właśnie się na
nich opiera, mamy do czynienia z różnorodnymi ograniczeniami
wolności”55.
6. Wnioski
Wolność rozumiana jako dobro wyższe jest podstawą
,,kształtowania kontaktów między nauczycielem a uczniami i nim a
grupą w duchu respektowania wzajemnej suwerenności i samodzielności”56. Podbudowanie pozytywnej wolności dozą negatywnej, jest szansą ukształtowania się wolności umysłu u wychowanka
i nauczyciela. Bowiem wolność najbardziej pożądana przejawia się
w niezależności, indywidualności myślenia, pomysłowości.
Filarem koncepcji szkoły należy zatem uczynić zasadę respektowania tejże pedagogicznej wolności nauczyciela. To nauczyciele
są odpowiedzialni za kształcenie i wychowanie nowej generacji.
Streszczenie:
Obecnie w literaturze przedmiotu sformułowanie – wolność
szkoły przeżywa swoisty renesans. Mówi się o wolności nauczyciela i ucznia. Tematyka ta jest o tyle żywa, że poruszana była już na
przełomie XIX i XX wieku. Powstały wówczas liczne koncepcje
usuwające w swych postulatach przymus na rzecz wolności i swobody. Zatem jak we współczesnym świecie rozumiana jest wolność? Jakie są ograniczenia?
Niniejszy artykuł porusza kwestie wolności w szkole. Definiuje pojęcie wolności i szkoły. Przedstawia rodzaje wolności. Charakteryzuje szkołę. Opisuje wolność nauczyciela i ucznia. Mówi o
ograniczeniach.
Słowa kluczowe: wolność, szkoła, nauczyciel, uczeń.
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J. Daszykowska, M. Rewera (red.), jw. s. 138.
Tamże, s. 140.

Summary:
Freedom in school
School freedom is undergoing a renaissance. There is talk of
teacher and student freedom. The subject is so rife, that it was first
touched upon at the turn of the 19th and 20th centuries. During
that time, numerous concepts were created to remove the compulsion for freedom and liberty. How is the concept of freedom understood in the world today, and what are it’s limitations?
This article addresses the issues of school freedom. It defines
both concepts and shows the different types of freedom. It characterizes school and describes the freedoms of both the student and
the teacher, along with it’s constraints.
Keywords: freedom,school, teacher, student.
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