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WSTĘP
Zasada praworządności oznacza, że organy administracji działają na
podstawie przepisów prawa. Praworządność oznacza przestrzeganie
prawa w sferze jego stanowienia i stosowania. Postulat przestrzegania
prawa jest kierowany wyłączanie do organów władzy publicznej. Działanie na podstawie prawa oznacza zasadne, zgodne z prawem, stosowanie prawa. Organ stosując prawo musi zgodnie z prawem procesowym i
materialnym ustalić swoją zdolność prawną i właściwość danego rodzaju spraw. Działanie na podstawie prawa oznacza działanie na podstawie
obowiązującej normy prawnej, a prawidłowe ustalenie normy prawnej
powoduje ustalenie prawidłowych następstw. Rdzeniem państwa prawnego jest zasada praworządności. Aby państwo mgło zostać uznane za
praworządne, wystarczy, że przestrzegają w nim organy władzy państwowej i lokalnej.
W płaszczyźnie normatywnej wystąpiły dwie tradycje: anglosaska i kontynentalna. W tradycji anglosaskiej akcentowany jest aspekt
negatywny praworządności, pojmowanej jako obrona obywatela
przed despotyzmem i arbitralnością władz państwowych. W tradycji
kontynentalnej, akcentowany jest aspekt pozytywny praworządności,
rozumianej jako zobowiązanie organów władzy państwowej do ścisłego działania w myśl norm prawnych i na posługiwaniu się prawem w oddziaływaniu na zachowanie się poszczególnych obywateli.
Pojęcie praworządności, według dominującego stanowiska nauki
prawa, dotyczy wyłącznie przestrzegania prawa przez organy władzy
publicznej, natomiast nie odnosi się do zachowań obywateli. Wiąże
się ono z kwalifikacją prawną władczych działań organów władzy,
zarówno w sferze stanowienia, jak i stosowania prawa.
Określenie praworządności budzi wiele dyskusji i polemik. Zasada praworządności ma zapewnić obywatelom poszanowanie przyznanych im przez ustawę praw oraz chronić przed arbitralnością
organów państwowych. Praworządność jest powszechnie uznaną
zasadą we wszystkich państwach demokratycznych. Konstytucja RP
formułuje ją w art.2, według którego Rzeczypospolita Polska jest
demokratycznym państwem prawnym. Oznacza to, że każda aktywność organu państwowego musi być oparta na odpowiednich przepi5

sach, państwo nie może działać bez prawnego upoważnienia. Ma to
zabezpieczyć jednostce poszanowanie przyznanych praw i ochronić
ją przed ewentualną arbitralnością organów administracyjnych.
Na straży przestrzegania zasady praworządności stoją specjalne
instytucje. W Polsce są to m.in. Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik
Praw Obywatelskich, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny. Instytucje te nadzorują działania organów państwa i nakazują ich
zmianę i naprawienie szkód, gdy dostrzegą naruszenie przepisów.
Specyficznym instrumentem prawnym zapewniającym praworządność są określone procedury postępowania przed sądami w sprawach
cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych. Zapewnia
to obywatelom poszanowanie ich praw.
Podkreśla się, że za praworządne można uznać państwo, w którym nie tylko przestrzega się prawa, ale i prawo spełnia pewne postulaty natury aksjologicznej. Takie podejście wiąże się ze zmiennością historyczną, geograficzną czy kulturową norm leżących u podłoża stanowienia prawa, które mogą być odmienne w zależności od
przekonań filozoficznych, politycznych, religijnych czy moralnoświatopoglądowych. Można jednak wyróżnić pewne uniwersalne
zasady (przyjmowane także w polskiej doktrynie prawa), że prawo
powinno być równe dla wszystkich obywateli, deklarować podstawowe wolności i prawa człowieka i obywatela, zawierać gwarancje
ich realizacji. Innymi słowy, choć formalne przestrzeganie prawa jest
warunkiem koniecznym, prawo nie może być oderwane od swoich
społecznych funkcji, celów i ważnych społecznie wartości. Zgodnie
z zasadą praworządności państwo prawa powinno: działać w granicach prawa, realizować zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa, gwarantować pewność prawa, gwarantować prawo obrony obywatela przed sądem, realizować zasadę Lex severior retro non
agit (prawo nie działa wstecz).
Wszyscy teoretycy zgadzają się, że praworządność to ścisłe
przestrzeganie prawa, spory dotyczą natomiast problemu: przez kogo: przez organy państwa czy też również przez obywateli; jakiego
prawa, czy każdego prawa, które spełnia wymogi formalne i obowiązujące w danym kraju, czy też prawa, które zawiera określoną treść,
które chroni pewne wartości.Za przyjęciem węższego pojęcia praworządności, które ograniczałoby ten problem jedynie do działalności
organów państwa, przemawiają względy metodologiczne. Łączenie
6

ze sobą dwóch zagadnień, przestrzeganie prawa przez organy państwa i przez obywateli, które mimo że pozostają ze sobą w zależności, różnią się jednak bardzo w swym zakresie, mogłoby doprowadzić do niezbyt szczęśliwego zatarcia granic pomiędzy nimi.
Znacznie poważniejszy i trudniejszy jest spór dotyczący drugiego zagadnienia, ścierają się tu ze sobą dwie koncepcje: praworządności formalnej i materialnej. Koncepcja praworządności formalnej
wiąże pojęcie praworządności z działaniem organów państwowych
zgodnie z obowiązującym prawem. Określa się ją jako ,,organizowanie i wykonywanie działalności państwa (we wzajemnych stosunkach organów państwa oraz w stosunku organów państwa do obywateli) na zasadzie przepisów prawa”. Dotyczy to nie tylko organów
stosujących prawo (na co kładzie się często główny nacisk), ale i
organów ustawodawczych, a więc procesu tworzenia prawa. Praworządność formalna obejmuje również spełnienie określonych warunków formalnych zarówno w procesie tworzenia, jak i stosowania
prawa, jak np.: nadanie organom państwa określonych kompetencji,
w granicach których mogą one jedynie działać.
Z kolei koncepcja praworządności materialnej kładzie nacisk na
treść prawa i uzależnia praworządność nie tylko od przestrzegania
prawa i spełnienia określonych warunków formalnych, ale i od włączania określonych wartości do obowiązujących przepisów. Zarzuty
wysuwane przeciw koncepcji praworządności formalnej podkreślają
niebezpieczeństwa związane z uznaniem za praworządne działań
takich państw, jak np. państwo faszystowskie czy też inny reżim
niedemokratyczny. Kontrargumenty obrońców tej koncepcji polegają
na stwierdzeniu, że w tego typu państwach nie były zachowane
ogólnie przyjęte warunki formalne zarówno w procesie tworzenia,
jak i stosowania prawa.
Mając na względzie istnienie rozbieżności między ideałami praworządności a faktami braku ich realizacji w rzeczywistości, należy
przyjąć sensowność wyróżniania odpowiednich gwarancji, dzięki
którym można znaleźć środki sprzyjające realizacji tych ideałów. Do
materialnych gwarancji praworządności zalicza się stabilność porządku organizacji życia społecznego, politycznego i ekonomicznego, w którym naruszanie przez organy państwowe praw i wolności
należnych człowiekowi staje się mało prawdopodobne. Przez gwarancje formalne praworządności należy rozumieć pewne mechani7

zmy kontroli nad przestrzeganiem prawa przez organy państwowe
tak w toku stanowienia prawa jak i stosowania go w życiu. Do tego
typu gwarancji należą: a) zasady i cechy ustroju pastwa (trójpodział
władzy, swoboda działania opozycji politycznej, zagwarantowanie
podstawowych praw i wolności należnych każdemu człowiekowi);
b) gwarancje legislacyjne dotyczące sposobu tworzenia prawa; c)
gwarancje procesowe związane ze stosowaniem prawa.
Fundamentalną ideą państwa prawnego jest sprawowanie władzy
przez jego konstytucyjne organy. Organom tym nie wolno podejmować rozstrzygnięć o dowolnej treści i w dowolnej formie. Władza
państwowa ma być sprawowana na podstawie upoważnień udzielonych przez konstytucję w granicach przyznanych tam kompetencji
bez naruszania innych norm składających się na porządek prawny w
państwie. Praworządność polega na tym że wszystkie organy państwowe przestrzegają prawo. Praworządność nie polega na przestrzeganiu norm prawa przez obywateli. Praworządność najlepiej
pojmować jako cechę zmienną, która w różnym natężeniu występuje
w ustrojach politycznych. Są ustroje – choćby totalitarne – pozbawione praworządności. Demokratyczne państwo prawne nie może
poprzestać na przestrzeganiu wymogów praworządności czysto formalnej, ale powinno respektować wymogi praworządności materialnej. Organy państwowe i inne jednostki organizacyjne stosujące
prawo w imieniu państwa nie mogą więc trzymać się tylko litery
prawa, ale dążyć do osiągania określonych wartości ludzkich.
Niniejsza monografia zawierająca pięć rozdziałów tematycznych
nieco szczegółowiej obrazuje zagadnienie praworządności w różnych
jej aspektach. Oprócz tego znalazły się w niej teksty, które w sposób
pośrednio związane są z praworządnością. Zapewne czytelnik znjadzie dla siebie wiele interesujących materiałów, które pomogą mu
nieco szerzej i głębiej spojrzeć na zagadnienie praworządności. Teksty autorstwa głównie młodszych pracowników są – może się wydawać – jeszcze zbyt oparte na małym doświadczeniu. Jest to jednak
mylna ocena, gdyż autorzy rzeczywiście jako młoda kadra naukowa
bardzo krytycznie a zarazem obiektywnie dokonują analizy pewnych
treści, pojęć, rzeczywistości, instytucji, metod, co czyni publikację
jeszcze bardziej interesującą.
Ks. Jan Zimny
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Część I
ZAGADNIENIA OGÓLNE
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Arkadiusz Polański (UŚ)
System źródeł prawa w Polsce
I. Zakres regulacji systemu źródeł prawa w Konstytucji z 2
kwietnia 1997 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku
jest pierwszą – przełomową Konstytucją, w której została ustanowiona zasada tzw. dualizmu systemu źródeł prawa, opierająca się na
podziale źródeł prawa o charakterze powszechnie obowiązującym
oraz o charakterze wewnętrznie obowiązującym.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż kwestia odnosząca się do prawotwórstwa pojawia się w Konstytucji pierwszy raz, jako względnie
uporządkowany fragment ustroju państwa, zgromadzony w rozdziale
III Konstytucji. Oznacza to o wartości i uwadze, jaka została poświęcona temu zagadnieniu przez ustrojodawcę. Należy podkreślić, że
przepisy dotyczące źródeł prawa znajdują się również poza wspomnianym rozdziałem III Konstytucji. Przepisy te mają zarówno charakter ogólny jak np. art. 9 który deklaruje, że „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”, jak też o
charakterze bardziej szczegółowym – artykuł 213 ust. 2 gdzie kompetencja wydawania rozporządzeń przysługuje także Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, chyba że dotyczą spraw indywidualnych,
wtedy zaś podejmuje uchwały. Najistotniejszym zagadnieniem dla
tej problematyki są przepisy odnoszące się do kontroli legalności
legislacji, usytuowane w rozdziale VIII Konstytucji dedykowanym
sądom oraz trybunałom1.
Odnosząc się do nowych rozwiązań przyjętych w konstytucji dotyczących źródeł prawa można wymienić także znajdującą się w
artykule 8 ust. 2 Konstytucji zasadę bezpośredniego obowiązywania
Konstytucji oraz określoną w art. 178 ust 1 - zasadę podporządkowania sędziów Konstytucji i ustawom2.
Tytułowy system źródeł prawa w Polsce to system określający
hierarchię stosowania pod względem ważności aktów prawnych
1
2

M. Grzybowski (red.), Prawo Konstytucyjne, Białystok 2008, s.113.
Ibidem, s.113.
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obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Hierarchię
aktów prawnych w Polsce określa już wyżej wymieniona Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Dzięki hierarchicznej budowie źródeł prawa można stwierdzić, że normy prawne
zawarte są w aktach wyższego lub niższego szczebla. Skutkiem takiego pozycjonowania aktów prawnych jest przede wszystkim zmienianie czy też uchylanie aktów znajdujących się na danym stopniu
aktami równorzędnymi lub znajdujących się na wyższej pozycji3.
Hierarchia ta wpływa również na sprawne funkcjonowanie państwa
polskiego, reguluje także życie społeczne, prawne jak i polityczne.
Zawarte w Konstytucji artykuły 87 i 234 odpowiednio dotyczą źródeł prawa powszechnie obowiązującego, zaś artykuł 93 i 142 odnosi
się do źródeł prawa wewnętrznie obowiązującego.
II. System źródeł prawa powszechnie obowiązującego.
Artykuł 87 znajdujący się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, stanowiący katalog zamknięty wskazuje należące do źródeł prawa powszechnie obowiązującego akty
prawne. Konstytucja - wymieniona jako pierwsza posiada najwyższą
moc prawną we wspomnianej hierarchii źródeł prawa. Znajdujące się
bezpośrednio poniżej Konstytucji ustawy – konkretyzują jej postanowienia. Rezultatem takiego układu jest „nakaz uszczegóławiania
regulacji konstytucyjnych i zakaz wydawania norm sprzecznych z
ustawą zasadniczą”4. Na niższym szczeblu znajdują się ratyfikowane
umowy międzynarodowe. Kolejnymi po powyższych są rozporządzenia wykonawcze do ustaw, oraz na obszarze działania organów,
które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Dodatkowo art. 234
uzupełnia powyższy zbiór o rozporządzenia z mocą ustawy.5 „Charakter powszechnie obowiązujący mają również uchwały organizacji
międzynarodowych, o ile tak stanowią umowy międzynarodowe
konstytuujące daną organizację (art. 91 ust. 3)”6. Układ ten potocznie

3

Ibidem, s.113.
Z. Witkowski (red.), Prawo Konstytucyjne, Toruń 2013, s. 26.
5
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
nr 78, poz. 483).
6
M. Grzybowski, op. cit., s.114.
4
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określany jest jako piramida obrazując hierarchię systemu źródeł
prawa w Polsce.
1. Konstytucja
Konstytucja jest pierwszym i najważniejszym źródłem prawa
powszechnie obowiązującego we wcześniej omawianej hierarchicznej strukturze. Stosowana jest bezpośrednio chyba, że jej zapisy stanowią inaczej (art. 8 ust. 2), oznacza to również, że zawarte są w niej
konkretne normy. Posiada ona najwyższą moc prawną w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 8 ust.1. Stanowi ona fundamentalny
oraz ustrojodawczy, o najwyższej mocy akt państwa w systemie
źródeł prawa. Z omawianego aktu cały system państwowy czerpie
swoją legitymację gdyż posiada ona w swoim zapisie ogół norm
prawnych, które regulują ustrój państwa Polskiego7. „Wskazuje się
szczegółowo następujące kwestie: władztwo państwowe i zasady
jego sprawowania, system prawa oraz samookreślenie konstytucji w
jego ramach, status prawny jednostki, stosunki własnościowe, organizacja aparatu państwowego, zagadnienia zewnątrz państwowe oraz
zmiana konstytucji. W taki sposób zakreśla się tzw. współczesny
standard regulacji konstytucji, czyli te materie, które najczęściej
regulowane są we współczesnych konstytucjach”8. Konstytucja posiada trzy klasycznie opisujące ją cechy szczególne, które wyróżniają
ją spośród innych ustaw. Pierwszą szczególną jej cechą jest jej nazwa i wyjątkowy tryb uchwalania – przez suwerena w referendum
zaś tekst sporządziło Zgromadzenie Narodowe - oraz możliwość jej
zmiany jej postanowień. Kolejną cechą jest posiadanie szczególnej
treści, która dotyczy całokształtu treści ustrojowych (obszaru regulacji) jednocześnie regulując wyłącznie podstawowe zagadnienia
ustrojowe odsyłając do innych ustaw. Ostatnią trzecią wyróżniającą
cechą jest jej siła derogująca – czyli najwyższa moc prawna dająca
możliwość uchylania aktów sprzecznych z Konstytucją.
Rozdział I Konstytucji zawiera podstawowe zapisy dotyczące
funkcjonowania wszystkich organów władzy publicznej jak i organów administracji publicznej wskazując, że organy te działają na
podstawie i w granicach prawa. Bardzo ważnym zapisem zawartym
7
8

Z. Witkowski, op. cit., s.31.
Ibidem, s. 31-32.
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w art. 10 ust. 1, dla sprawnego funkcjonowania państwa jest wyodrębnienie władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej
określanej, jako trójpodział władzy. Zgodnie z art. 10 ust.2 władzę
ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, zaś władzę sądowniczą – sądy i trybunały. Przez Konstytucję regulowana jest także
działalność samorządu terytorialnego, który bierze udział w sprawowaniu władzy publicznej wykonując niezastrzeżone przez postanowienia Konstytucji lub ustawy - zadania publiczne.
2. Ustawa
Jest to akt prawny o najwyższej po Konstytucji mocy prawnej,
stanowiący podstawę wszystkich stosunków prawnych w państwie.
To akt normatywny określany jako pierwotny mogący regulować
zagadnienia nie objęte jak dotąd regulacją normatywną jak też znosić
aktualnie obowiązujące i podejmować nowe regulacje. Nie dotyczy
on także konkretnych osób, sytuacji, zaś wskazuje ogólne przykłady
zachowań. Zawarte w Konstytucji przepisy wzmocniły wartość
ustawy w funkcjonowaniu prawa i przyjęły pewne zasady, że obszar
praw, wolności oraz obowiązków obywatelskich jak też organizacja i
kompetencje organów państwowych regulowane są wyłącznie w
drodze ustawy. Przepisy te wskazują również szeroki katalog spraw,
które regulować może tylko ustawa oraz określiły szczególny tryb
uchwalania – Sejm, Senat, Prezydent. – wyłączność ustawowa parlamentu.
„Z zasad demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) oraz podziału władz (art. 10 Konstytucji) wynika, iż w zakresie
ustawodawstwa jedynym prawodawcą powinien być parlament. Idea
monopolu ustawodawczego parlamentu została zrealizowana dalszymi postanowieniami Konstytucji - rozdział IV poświęcony Sejmowi i Senatowi zawiera regulację trybu ustawodawczego. Jedynym
wyjątkiem od tej zasady jest instytucja rozporządzeń z mocą ustawy,
stanowionych przez Prezydenta RP w przypadku stanu wojennego
(art. 234 Konstytucji)”9.
Ustawy charakteryzują się zasadą nieograniczonego zakresu
przedmiotowego w każdych sprawach, które można prawnie uregu9
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lować. Jako, że ustawą można regulować dowolne kwestie to ustawodawca winien jedynie zachować jej normatywne usposobienie i
zgodność z aktami posiadającymi wyższą moc prawną. Zasada ta
jednak została wyjątkowo ograniczona w stosunku do spraw związanych z trybem pracy i organizacją izb parlamentarnych (dot. regulaminów Sejmu, Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego)10.
Druga zasada dotyczy wyłączności ustawy. Zasada ta określa
sfery, które muszą zostać uregulowane ustawą. Zasada powyższa
częściowo utraciła swe typowe znaczenie gdyż wszelkie normy klasyfikowane do „systemu prawa powszechnie obowiązującego muszą
być wydawane w formie ustawy lub z jej upoważnienia (odrębnie
należy traktować umowy międzynarodowe i akty normatywne pochodzące od organizacji międzynarodowej)”11.
3. Ratyfikowane umowy międzynarodowe
Ratyfikowane umowy międzynarodowe to następne w kolejności
po ustawach akty prawne. Pojęcie ratyfikacji oznacza sposób wyrażenia ostatecznej zgody oraz dotyczy stricte umów międzynarodowych. Tego typu zgoda wyrażana jest przez upoważniony do tego
organ państwowy. Tak zwany dokument ratyfikacyjny stanowi dowód dokonania aktu ratyfikacji i gdy umowa ta jest umową dwustronną – wręcza się go stronie, zaś jeśli jest to umowa wielostronna
to składa się go u depozytariusza. Stronami tejże umowy są najczęściej państwa, aczkolwiek mogą to także być organizacje międzynarodowe.12 Standardy dotyczące umów międzynarodowych zostały
określone w konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów w Wiedniu
22 maja 1969 roku. Umowy te mogą przybierać różne nazwy takie
jak np. – konwencja, traktat czy układ.
Zgodnie z art. 91 Konstytucji ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw staje się częścią krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej
stosowanie uzależnione jest od wydania ustawy. Może tez mieć
pierwszeństwo stosowania przed ustawą o ile taka zgoda została
10
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wyrażona w ustawie w przypadku, gdy nie można jej pogodzić w
zapisami ustawy. W przypadku, gdy wynika to z ratyfikowanej przez
Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio,
mając pierwszeństwo w przypadku zderzenia z innymi ustawami13.
Jak już wyżej wskazałem umowy międzynarodowe dzielą się na
dwustronne i wielostronne. Odnośnie ich zgodności z Konstytucją
uprawnionym do orzekania w tym zakresie jest Trybunał Konstytucyjny. W Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacja może przebiegać w
trojaki sposób. Pierwszy sposób to tzw. „mała ratyfikacja” polega
ona na tym, że Prezes Rady Ministrów informując wcześniej Sejm o
zamiarze złożenia tego typu wniosku, przedkłada go Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej – w tym przypadku zgoda parlamentu nie
jest wymagana. Następnym sposobem jest „duża ratyfikacja” gdzie
dopiero po uzyskaniu zgody wyrażonej przez parlament – Prezydent
ratyfikuje tego typu umowę14. Zgodnie z art. 89 Konstytucji odnosi
się to do pięciu sytuacji dotyczących:
1. pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
2. wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w
Konstytucji,
3. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
4. znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
5. spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja
wymaga ustawy.
Ostatnią - trzecią możliwością jest ratyfikacja na podstawie artykułu 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli umowy te
przekazują organom międzynarodowym część kompetencji organów
władzy państwowej, wtedy możliwość przysługuje Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu niezbędnej zgody wyrażonej
w postaci ustawy podjętej kwalifikowaną większością głosów przez
Sejm i Senat albo uchwalone w wiążącym referendum ogólnokrajowym. Decyzję odnoszącą się do wyboru trybu wyrażenia zgody na
ratyfikacje umowy międzynarodowej przez Prezydenta Rzeczypo13
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spolitej Polskiej podejmuje Sejm mocą uchwały - bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
liczby posłów15.
„Konstytucja stanowi także, iż Polska może, na podstawie umowy międzynarodowej, przekazać organizacji międzynarodowej lub
organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Taka umowa międzynarodowa
może zostać ratyfikowana dopiero za uprzednią zgodą udzieloną
przez Parlament. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację takiej
umowy jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, oraz przez Senat, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów”16.
4. Rozporządzenia z mocą ustawy
Rozporządzenia z mocą ustawy znajdują się wyjątkowo na identycznym szczeblu z ustawami. Rozporządzenia te wydawane są wyłącznie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady
Ministrów w stanie nadzwyczajnym – wojennym, wówczas, gdy
Sejm nie ma możliwości zebrania się na posiedzenie, jednakże mimo
to podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Sejmu – już
bez udziału Senatu17.
5. Rozporządzenia
Rozporządzeniami są akty znajdujące się na szczeblu poniżej ratyfikowanych umów międzynarodowych zgodnie z art. 87 ust. 1
Konstytucji. Jako że znajdują się poniżej ustaw to posiadają wobec
nich właściwości wykonawcze. Regulują jedynie zagadnienia prawa
uregulowane uprzednio w drodze ustawy. Swoboda wydawania rozporządzeń przez dane podmioty jest ograniczona do zakresu wskazanego w ustawie. Rozporządzenia wydawane mogą być wyłącznie
15

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. nr 78, poz. 483).
16
http://www.prawo24.pl/a/ratyfikowane-umowy-mi%C4%99dzynarodowe,
(17.04.2014).
17
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozporz%C4%85dzenie_z_moc%C4%85_ustawy,
(17.04.2014).

17

przez organy do tego uprawnione w Konstytucji m.in. przez Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Radę Ministrów i jedynie w oparciu
o uzasadnienie zawarte w ustawie. Ogłoszenie w Dzienniku ustaw
jest warunkiem do wejścia w życie rozporządzenia18.
6. Akty prawa miejscowego
Akty prawa miejscowego wskazane są w Konstytucji, jako źródła prawa powszechnie obowiązującego w art. 87 ust. 2. Akty prawa
miejscowego zgodnie z treścią art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej ustanawiane są przez organy samorządu terytorialnego oraz
terenowe ograny administracji rządowej na podstawie i w granicach
upoważnień nadanych w drodze ustawy i obowiązują na obszarze
działania wymienionych organów. Akty prawa miejscowego wydawane przez organy samorządu terytorialnego mają charakter regulacji ustroju wewnętrznego jednostek19. Są to ponadto przepisy mające
charakter wtórny pokrewny z rozporządzeniami. Akty te ustanawiane
są przede wszystkim w sprawach wymagających uregulowania w
statucie, szczególnego trybu i zarządzania mieniem należącym do
powiatu, porządkowych oraz trybu i zasad wykorzystywania obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej należących do powiatu20.
7. Układy zbiorowe pracy.
Układy zbiorowe pracy są to źródła prawa mające poniekąd charakter konsensualny, wymienione są w art. 59 ust. 2 Konstytucji.
Kształtują one normy wiążące w relacjach pomiędzy pracodawcami
a pracownikami w zakładach pracy danego rodzaju. Mimo iż układy
zbiorowe pracy traktowane są jako źródła prawa to w doktrynie są
dostrzegalne spory odnośnie uznania ich za źródła prawa powszechnie obowiązujące a zwłaszcza za akty prawa wewnętrznie obowiązującego – z uwagi na to częściowo wyłamują się z zasady dualistycznego systemu źródeł prawa. Istotnym faktem jest to, iż układy zbiorowe pracy nie mogą zawierać w swoim zapisie uregulowań mniej
18
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korzystnych wobec pracownika niż tych ustanowionych w aktach i
ustawach wydanych na ich podstawie21.
III. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego.
W przeciwieństwie do poprzednio omawianych, źródła prawa
wewnętrznie obowiązujące posiadają katalog otwarty wymieniając
niewyczerpująco źródła prawa wewnętrznego.
Artykuł 93 zawarty w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odnosi się do aktów prawa wewnętrznie obowiązującego, które obowiązują wyłącznie jednostki organizacyjne będące podległymi organowi wydającemu tego typu akty, dlatego też określane są jako akta
posiadające charakter wewnętrzny. W związku z tym najistotniejszą
ich właściwością jest ograniczona ilość odbiorców22.
Akty prawa wewnętrznie obowiązującego posiadają m.in. cztery
niezwykle ważne cechy:
1. ograniczony obszar potencjalnych odbiorców,
2. akty te obowiązują jedynie określone jednostki - w żadnym
wypadku nie mogą one dotyczyć jakiegokolwiek podmiotu, który nie
podlega organowi, który wydał tego typu akt. Nie mogą również być
podstawą wydania decyzji względem osób prawnych, obywateli a
także innych podmiotów23.
3. akty prawa wewnętrznie obowiązującego mogą być wydawanie na podstawie ustawy, w której przyznano kompetencje określonemu organowi do wydawania tego typu aktów. Przepis ustawy powinien być odpowiednio wyodrębniony oraz określać organ mający
kompetencje do wydania tego aktu, formę a także zakres przedmiotowy podlegający uregulowaniu24.
4. zależność – podporządkowanie opisywanych aktów w stosunku do prawa powszechnie obowiązującego zgodnie z art. 93 ust. 3.
Jeśli dana materia została uregulowana w drodze aktów prawa powszechnie obowiązującego to wówczas nie wydaje się aktów prawa
wewnętrznego. W momencie zderzenia wspomnianych systemów,
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Trybunał Konstytucyjny uchyla akty prawa wewnętrznie obowiązującego, zaś sądy odmawiają ich zastosowanie25.
Konstytucja w zawartym w niej art. 93 ust. 1 wyraźnie wskazuje,
jakiego typu akty należą do systemu prawa wewnętrznie obowiązującego, a są to Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa
Rady Ministrów26, dodatkowo artykuł 142 Konstytucji wskazuje, że
są to również zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej27.
1. Uchwała Rady Ministrów
Jest podstawowym przejawem działalności tego organu, tak jak ma to
miejsce w przypadku organów kolegialnych. Z uwagi na to, iż nie
wszystkie uchwały Rady Ministrów są aktami normatywnymi, to tylko te
odpowiednio zatytułowane jako „Uchwała Rady Ministrów” i odpowiednio ponumerowane dokumenty należą do aktów normatywnych. Wyróżnia się dwa rodzaje uchwał ze względu na podstawę prawną:
1. uchwały Rady Ministrów wydawane na postawie zawartego w
art. 93 ust.2 Konstytucji upoważnienia ogólnego, np. Uchwała Nr
190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy
Rady Ministrów M.P. 2013 poz. 979,
2. uchwały Rady Ministrów wydawane na podstawie upoważnień
ustawowych, np. uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego wydawana na podstawie
art. 69 ust. 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim28.29
2. Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów
Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów to podstawowa forma
„rozstrzygnięć premiera (innymi są decyzje i postanowienia wydawane w toku postępowania administracyjnego)”30.
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Tak jak poprzednio omawiane – muszą być prawidłowo zatytułowane, poprzez zawarcie w tytule tego aktu terminu „zarządzenie” i
odpowiednio ponumerowane. Są wydawane wyłącznie na postawie
ustawy zgodnie z art. 93 ust. 2 Konstytucji. Aktem tego typu może
być zarządzenie premiera np. w sprawie nadania statutów określonym w tym akcie jednostkom administracji rządowej. Odnośnie zarządzeń wydawanych przez poszczególnym ministrów – dotyczą ich
te same wymogi formalne31.
„W przypadku aktów prawa wewnętrznego mamy do czynienia z
systemem otwartym zarówno w aspekcie podmiotowym, jak i
przedmiotowym. Kompetencję do wydawania takich aktów ma każdy organ władzy publicznej, upoważniony do tego ustawowo. Oczywiście, niezbędne jest, by w stosunku do upoważnianego organu
istniały jednostki organizacyjnie mu podległe”32.
IV. Ogłaszanie aktów normatywnych.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w zawartym w niej art. 88
ust. 1 określa warunek jaki musi być spełniony aby wymienione w
tym zapisie akty weszły w życie. Aktami tymi są ustawy, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego, a warunkiem wejścia w życie
jest ich ogłoszenie33. Warunek wejścia w życie umów międzynarodowych jak również tych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie jak i innych określa art. 88 ust.3. Odnośnie zasad i
trybu ogłaszania aktów normatywnych, Konstytucja w swoim art. 88
ust. 2 odsyła do ustawy. Ustawą, do której odnosi się Konstytucja
jest ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 roku (Dz. U. z 2007 r., Nr 68,
poz. 449)34.
Zasadą jest, że wejście w życie aktu normatywnego upływa po
czternastu dniach od jego ogłoszenia. Termin ten może być zmieniony przez sam akt – zawarty jest wtedy odpowiedni termin w samej
31
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treści aktu. Może być to termin znacznie dłuższy niż 14 dni, mianowicie nawet kilkuletni który często stosowany jest wtedy gdy jest to
uzasadnione szczególnymi potrzebami (np. przygotowywaniem odpowiednich środków technicznych – przykładowo komputeryzacją
rejestrów czy też zmianami organizacyjnymi w urzędach itp.). Istnieją również wyjątki wynikające z praktyki konstrukcyjnej – Trybunał
Konstytucyjny uznał, że ze względu na zasadę zaufania obywateli do
prawa wyprowadzoną z zasady demokratycznego państwa prawnego,
przepisy zmieniające sferę podatkową muszą zostać ogłoszone co
najmniej miesiąc przed wejściem w życie - przed początkiem roku
podatkowego35. Termin krótszy dopuszczalny jest zaś tylko w uzasadnionych przypadkach, a jeżeli wymaga tego ważny interes państwa a zasady demokratycznego państwa nie kolidują w tej sytuacji,
wtedy dniem wejścia w życie aktu może być dzień jego ogłoszenia w
dzienniku urzędowym36.
Istnieje też możliwość wydania aktu normatywnego, który wywierać może skutki już przed jego datą ogłoszenia, jeżeli zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie
a w szczególności, gdy powiększa on sferę praw i wolności, a nie
obowiązków, wyjątkiem są względy sprawiedliwości społecznej37.
Rozporządzenia mogą być ogłaszane w okresie od dnia ogłoszenia określonej ustawy, a przed dniem jej wejścia w życie. Nie jest
możliwe wejście w życie rozporządzenia przed dniem wejścia w
życia danej ustawy „(możliwe jest to także później, lecz wejście w
życie ustawy przy jednoczesnym braku obowiązujących aktów wykonawczych może uczynić taką ustawą niewykonalną w praktyce do
czasu wejścia w życie aktów wykonawczych)”38.
Przepisy porządkowe zgodnie z zasadą wchodzą w życie już po
upływie 3 dni od daty ich ogłoszenia. Ogłasza się je w drodze obwieszczeń oraz zgodnie ze zwyczajem przyjętym na danym obszarze
jak również w środkach masowego przekazu. Obowiązkowo należy
je również ogłosić w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W sytuacjach szczególnych mogą wejść w życie z dniem ich ogłoszenia,
35
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gdy zwłoka mogłaby wyrządzić nieodwracalne szkody albo poważne
zagrożenia zdrowia, życia czy też mienia39.
Akty normatywne ogłaszane są w dziennikach urzędowych zwanych organami publikacyjnymi.
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się:
• Konstytucję,
• ustawy,
• ratyfikowane umowy międzynarodowe
• rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
• teksty jednolite powyższych aktów,
• rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Radę Ministrów,
Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów oraz Krajową Radę
Radiofonii Telewizji,
• orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw,
• uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra
oraz inne akty prawne. W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej – „Monitor Polski” ogłaszane są:
• zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na
podstawie ustawy,
• uchwały RM i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane
na podstawie ustawy,
• teksty jednolite powyższych aktów,
• orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone,
• umowy międzynarodowe zatwierdzane przez Radę Ministrów,
• uchwały Sejmu i Senatu oraz uchwały Zgromadzenia Narodowego,
• akty urzędowe Prezydenta RP,
39
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• postanowienia Trybunału Konstytucyjnego.
W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski B”, ogłasza się:
• sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości,
• ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne
przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz inne akty prawne,
• informacje,
• komunikaty,
• ogłoszenia i obwieszczenia organów, instytucji i osób, jeżeli
odrębne ustawy tak stanowią.
Organem wydającym Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Monitor
Polski B jest Prezes Rady Ministrów za pomocą Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów i Rządowego Centrum Legislacji.
Ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz kierownicy urzędów centralnych wydają także dzienniki urzędowe.
Ogłasza się w nich przede wszystkim akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez niego urzędów
centralnych40.
W Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, wydawanym przez
wojewodę, ogłaszane są:
• akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy
administracji niezespolonej,
• akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa,
powiatu i gminy,
• statuty związków międzygminnych oraz statuty związków
powiatów,
• akty nadzoru Prezesa RM uchylające akty prawa miejscowego
stanowione przez rządową administrację terenową,
• wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty
prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy rządowe i
organy samorządowe,

40
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• uchwałę budżetową województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa,
• inne akty.
„Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych do aktów prawnych
prawa europejskiego odnosi się natomiast jedynie zdawkowo wart. 1 ust.
3, odsyłając w tym zakresie do przepisów Unii Europejskiej, którymi są:
decyzja ustanawiająca Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich (Dz.
Urz. 017 z 06 października 1958 r.) oraz decyzja 2000/459/WE, EWWiS,
Euratom z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie organizacji funkcjonowania
Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L
183 z 22 lipca 2002 r.). Zgodnie z tymi przepisami, oficjalnym publikatorem prawa europejskiego od wejścia w życie traktatu nicejskiego jest
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Do ogłaszania umów międzynarodowych odnosi się art. 88 ust. 3 Konstytucji, gdzie stwierdzono, iż
„umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w
ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania
innych umów międzynarodowych określa ustawa.” Ową ustawą jest
ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.
U. Nr 39, poz. 443)41. Z regulacji tej wynika, iż ratyfikowane umowy
międzynarodowe są ogłaszane w Dzienniku Ustaw, natomiast pozostałe
umowy międzynarodowe publikuje się w Monitorze Polskim”42.
Streszczenie
Niniejszy artykuł opisuje zasady dotyczące stosowania aktów
normatywnych w Polsce. Tytułowy system źródeł prawa w Polsce to
system określający hierarchię stosowania pod względem ważności
aktów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Hierarchię aktów prawnych w Polsce określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. która stała się przełomową konstytucją, bowiem jako pierwsza w historii Konstytucji RP
zastosowała zasadę dualizmu systemu źródeł, dzięki czemu można
też stwierdzić, że normy prawne zawarte są w aktach wyższego lub
niższego szczebla. Hierarchia ta wpływa również na sprawne funkcjonowanie państwa polskiego, reguluje także życie społeczne,
41

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych
(Dz.U. 2000 nr 39 poz. 443).
42
Ibidem, s.131.
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prawne jak i polityczne. Źródła te dzielą się na źródła prawa powszechnie obowiązującego oraz źródła prawa posiadające charakter
wewnętrzny. Zawarte w Konstytucji artykuły 87 i 234 odpowiednio
dotyczą źródeł prawa powszechnie obowiązującego zaś artykuł 93 i
142 odnosi się do źródeł prawa wewnętrznie obowiązującego, co
zostało szeroko omówione w artykule.
Artykuł ten przede wszystkim omawia zakres konstytucyjnej regulacji systemu źródeł prawa, opisuje zgodnie z hierarchią absolutną
będącą katalogiem zamkniętym akty prawne powszechnie obowiązujące, począwszy od najważniejszego aktu jakim jest Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku z uwagi na jej
szczególny charakter, który cechuje się wyjątkową treścią, formą
oraz mocą prawną znajdując się na najwyższym szczeblu w hierarchii aktów prawnych w Polsce. Następnie szeroko omówione zostały
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia z
mocą ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, układy zbiorowe pracy – te ostatnie posiadają zaś charakter konsensualny, bo
niewątpliwie traktowane są jako źródła prawa zaś w doktrynie pojawiają się wątpliwości co do uznania ich za źródła prawa powszechnie obowiązujące. Kolejno omówione zostały akty normatywne posiadające charakter wewnętrzny obowiązujące jedynie jednostki organizacyjne podlegające organowi wydającemu te akty a także odmiennie niż powyższe, te stanowią katalog otwarty zarówno w
aspekcie przedmiotowym i podmiotowym, są to przede wszystkim
Uchwały Rady Ministrów, Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów
poszerzone o artykuł 142 dodający zarządzenia wydawane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nadto kompetencje do wydawania aktów o charakterze wewnętrznym posiada każdy organ władzy publicznej, który został do tego ustawowo upoważniony.
Niezwykle ważna kwestia związana jest także z ogłaszaniem
powyższych aktów prawnych, a warunek wejścia w życie powyższych aktów prawnych został zawarty w artykule 88 Konstytucji, co
zostało również szeroko omówione w tym artykule.
Summary
The Sources of Law System in Poland
The article describes the rules of the normative act using in Poland. The title system of sources of law in Poland is a system of de26

fining a hierarchy of application concerning the significance of legal
regulations in the Republic of Poland. The hierarchy of legal acts
defines the Polish Constitution of 2 April 1997, which became a
ground-breaking constitution because it is the first Constitution of
Poland, that includes the principle of duality system resources, so
legal standards are contained in the acts of a higher or lower level.
The hierarchy also affects the efficient functioning of the Polish state
and regulates a social, legal and political life. The sources are divided into two groups: universal sources and internal sources. The
Constitution articles 87 and 234 refer to the sources of the common
law and article 93 and 142 refer to the sources of the internal law,
which is widely discussed in the article.
The article mainly focuses on the scope for the constitutional
regulation of the system of sources of law. It describes the hierarchy
of generally applicable laws according to the absolute hierarchy
which is a closed catalogue. The Polish Constitution of 2 April 1997
is the most important legal act. It is at the highest level in the hierarchy of legal acts in Poland because of its specific nature. Its content,
a form and a legal force are unique. Then, the author presents legal
acts, ratified international agreements, legal regulations, enactments
and collective labour agreements. The latter have the consensual
character, because they are undoubtedly treated as the sources of the
law, however, the doctrine does not recognise them as the sources of
the generally applicable law. The article shows the normative acts
which have got only an internal meaning and common regulations,
too. There are mainly the Resolutions of the Council of Ministers,
the Ordinances of the Prime Minister extended by Article 142 adding
an ordinance issued by the President of the Polish Republic. Moreover, public authorities have got the power to issue the regulations of
an internal nature. They have to be statutory authorised to act in this
way. An extremely important matter is also connected with the announcement of the legal acts. The condition of the entry into force of
these acts is contained in Article 88 of the Constitution, which is also
widely discussed in this article.
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Monika Torczyńska UMCS
Kryzys praworządności a kryzys zaufania.
Z perspektywy badacza współczesnej kultury prawnej
Wstęp
Praworządność stanowi pojęcie od dawna kojarzone z demokratycznym państwem prawnym oraz demokratyczną kulturą prawną. W
historycznym rozwoju kultury prawa stanowionego już w XIXwieku akcentowano konieczność „formułowania wymogów praworządności działania aparatu państwowego”1. Postulat ten pozostaje
aktualny również w czasach nam współczesnych, w dobie powszechnej akceptacji praw człowieka i obywatela oraz innych ideałów demokratycznego społeczeństwa. „Idea praworządności […]
jest nawiązaniem do społecznej roli prawa […] i przyczynia się do
rozwoju kultury ogólnoludzkiej poprzez symbiozę kultury prawa i
kultury państwa, kultury życia publicznego z podstawowymi właściwościami kultury danej społeczności (narodu) w ogóle”2.
Celem artykułu jest próba refleksji wokół praktycznej realizacji
idei praworządności w realiach współczesnego społeczeństwa polskiego. Gwarantowana konstytucyjnie praworządność doznaje dzisiaj
wielu naruszeń w wyniku działań świadczących o oportunizmie czy
wręcz nihilizmie prawnym występującym zarówno po stronie rządzących, jak i obywateli. Tego rodzaju zjawiska stanowią wyraźne
symptomy kryzysu praworządności dotykającego polskie społeczeństwo. Kryzys praworządności, jak każdy rodzaj kryzysu ideowego,
generuje – w wyniku dekompozycji ładu prawnego – groźne konsekwencje w każdym wymiarze życia społecznego: politycznym, prawnym, moralnym ect., a w ostatecznym rozrachunku sprowadza się do
wystąpienia powszechnego i głębokiego kryzysu zaufania we wszelkich relacjach interpersonalnych, szczególnie zaś pomiędzy jednostką a władzą.

1

A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 75.
2
J. Bafia, Praworządność, Książka i Wiedza, Warszawa 1985, s. 9.
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1. Praworządność - dwa sposoby jej pojmowania
Zgodnie z obowiązującą konstytucją, polskie społeczeństwo
funkcjonuje w organizacji państwowej, która określana jest jako
państwo prawa. „<<Państwo prawa>> oznaczać powinno poszanowanie idei praworządności. Wynika to […] z logicznego zestawienia
pojęć panowania prawa w państwie uzyskującym poprzez to formułę
<<demokratycznego państwa prawnego>>. Warto […] nawiązać do
głęboko osadzonego w polskiej literaturze problemu praworządności
w sensie formalnym i materialnym”3. Następnie zaś usytuować go w
kontekście standardów współczesnego państwa prawnego oraz demokratycznej kultury prawnej.
W klasycznych ujęciach praworządność rozpatrywana jest w
dwóch znaczeniach: materialnym i formalnym. Znawcy przedmiotu
podkreślają, iż w praktyce życia społecznego nie wystarczy realizacja tylko jednego z proponowanych wariantów praworządności. Reguła praworządności (znajdująca swoje odzwierciedlenie w art. 7
Konstytucji RP) stanowi złożoną kategorię pojęciową, na którą składają się dwie – wzajemnie dopełniające – postacie interesującego nas
zjawiska.
Z prawniczych analiz w zakresie teorii państwa i prawa wynika,
że „praworządność formalna jest zasadą zobowiązującą do przestrzegania prawa (nie bacząc na jego treść), że pojęcie praworządności formalnej obejmuje jedynie wymóg, by organy państwa działały
w granicach kompetencji wyznaczonych przez prawo, by prawo było
przez nie przestrzegane. Można powiedzieć, że […] pojęcie praworządności formalnej obejmuje tylko jeden postulat przestrzegania
prawa przez ciała działające w imieniu państwa”4. Taki sposób definiowania praworządności rodzi natychmiast kilka niebagatelnych
dylematów. Po pierwsze, tak rozumiana praworządność nie wymaga
bezwzględnego dookreślenia jakiego to prawa organy państwa mają
przestrzegać. Niewykluczone tu jest np. prawo tyrańskie, prawo autokratyczne, prawo dyktatury etc. Po drugie zaś, trudno precyzyjnie
ustalić fundament normatywny wyznaczający granicę kompetencji
3

A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, PWN, Warszawa 1995, s. 453.
4
J. Nowacki, Studia z teorii prawa, Kantor Wydawniczy Zakamycze,
Kraków 2003, s. 25.
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funkcjonujących w zgodzie z prawem organów. I na koniec, jak trafnie zauważa J. Nowacki, trzeba wyraźnie powiedzieć, że „problem
nie sprowadza się […] do tego, czy pojęcie państwa prawnego w
sensie formalnym obejmuje wymóg przestrzegania prawa przez organy państwa, gdyż jest oczywiste, że tak, lecz do tego, czy jest to
jedyny wymóg-postulat obejmowany tym pojęciem”5. Z tego powodu nasza uwaga kieruje się w stronę praworządności materialnej.
Praworządność materialna nawiązuje do ideału życia zbiorowego koordynowanego przez akceptowaną władzę, której rządy opierają się na
kanonie ogólnie uznanych i szanowanych reguł prawa, przyjętych w drodze legalnych procedur legislacyjnych. Porównując specyfikę praworządności formalnej i materialnej należy stwierdzić, iż ta pierwsza nawiązuje
do pewnych postulatów o charakterze formalnym (np. jasności, ścisłości
czy niesprzeczności norm), ta druga natomiast akcentuje znaczenie określonych postulatów o charakterze materialnym, które mają być realizowane przez działającą zgodnie z prawem władzę. Inaczej mówiąc, w przypadku praworządności materialnej oczekuje się, że obowiązujące prawo
spełnia konkretne „warunki materialne (gwarantuje podstawowe prawa
obywatelskie, respektuje zasady demokracji i jest w jakimś sensie słuszne)”6. W demokratycznej kulturze prawnej katalog tych warunków osadzony jest w ramach przyjętej aksjologii prawa i wskazany m.in. w konstytucji danego kraju. Praworządność materialna implikuje wymóg nakładany na reprezentantów władzy państwowej, zgodnie z którym mają oni
nie tylko obowiązek działać wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi
normami prawa, lecz również kierować się konstytucyjną zasadą rzetelności swoich poczynań. Biorąc pod uwagę np. reguły rzetelności proceduralnej – kluczowej dla funkcjonowania demokracji – oznacza to, „że jednostka ma prawo oczekiwać od władzy, której zachowanie się ocenia,
czytelności, przejrzystości, poszanowania zasad systemowych gwarantujących ochronę praw człowieka”7.

5

Tamże, s. 25.
L. Morawski, Główne kierunki współczesnej filozofii prawa. Prawo w
toku przemian, Warszawa 2005, s. 322.
7
Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Opracowanie Biura Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2013, s. 20,
6
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W kontekście standardów demokratycznej kultury prawnej oraz
demokratycznego państwa prawnego, materialny wymiar praworządności jest równie istotny, jak jej przejaw formalny, bowiem
„wskazuje […] na sprawę poszanowania prawa będącego nośnikiem
odpowiednich treści, aprobowanego przez społeczeństwo i obywatela systemu wartości […] pojęcie <<państwa prawnego>> powinno
po prostu opierać się na obydwu aspektach rozumienia praworządności, służąc jej pogłębianiu jedynie na zasadzie aprobaty przez społeczeństwo aksjologii leżącej u podstaw porządku normatywnego”8. W
ten sposób dane społeczeństwo i jego członkowie egzystują w stanie
praworządności, co w konsekwencji determinuje społeczny poziom
akceptacji i ufności wobec instytucji oraz organów władzy państwowej, a także poziom uogólnionego zaufania publicznego.
2. Zaufanie i jego znaczenie we wspólnocie demokratycznej
Zaufanie stanowi kategorię pojęciową, która może być rozmaicie
pojmowana. W zależności od przyjętej perspektywy badawczej różnie będzie charakteryzowany przedmiotowy i podmiotowy zakres
zaufania. Jak wyjaśniają zwolennicy psychologicznej koncepcji interesującego nas zagadnienia, „zaufanie jest zarówno uczuciem (stanem afektywnym, towarzyszącym oczekiwaniu przyszłych działań
innych podmiotów), jak i polityczną strategią (metodą radzenia sobie
z faktem, że najważniejsze ludzkie interesy zależą w istotny sposób
od przyszłych działań innych istot ludzkich)”9. Na potrzeby naszych
rozważań warto jednak przywołać inne stanowisko, które posiadać
będzie odpowiednią siłę eksplanacyjną względem problematyki sygnalizowanej w tytule artykułu. Ujęcie psychologiczne zastąpimy
podejściem kulturalistycznym, w ramach którego zaufanie traktowane jest nie jako psychiczne nastawienie czy postawa jednostki, lecz
jako kulturowy zasób wykorzystywany przez podmioty w trakcie
społecznej egzystencji. Badając poszczególne komponenty kultury
danego społeczeństwa (np. sferę polityki, system prawa, dziedzinę
http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/proces_prawotworcz
y.pdf , z dn. 05.03.2014.
8
A. Sylwestrzak, op. cit., s. 453.
9
J. Dunn, Zaufanie [w:] R. Goodin, F. Pettit (red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s. 815.
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wartości), „zaufanie traktuje się jako zjawisko kulturowe, staje się
ono ważnym aspektem społeczeństwa obywatelskiego”10. W kontekście problematyki demokratycznej kultury prawnej termin „zaufanie”
ściśle łączy się z wszelkimi zjawiskami i procesami kojarzonymi z
podnoszeniem oraz umacnianiem „zaufania pionowego”, to jest zaufania do oficjalnych instytucji władzy.
Najprościej rzecz ujmując, zaufanie „to przeświadczenie o niezawodności osoby lub sytemu”11. W pierwszym przypadku mówimy
o zaufaniu interpersonalnym, w drugim natomiast – o zaufaniu
uogólnionym, które następnie można rozmaicie kategoryzować. Należy podkreślić, iż każdy z niżej wskazanych typów zaufania posiada
istotne znaczenie dla kształtowania kapitału społecznego i kulturowego współczesnego społeczeństwa demokratycznego.
Zaufanie interpersonalne dotyczy przedstawicieli najbliższego
kręgu społecznego (np. rodziny lub innych osób dobrze nam znanych), z którymi utrzymujemy kontakty i interakcje nacechowane
bezpośredniością i zażyłością. Zaufanie ze strony danego podmiotu
wobec innych członków wspólnoty jest relacją związaną z przestrzenną bliskością i bezpośrednim zaangażowaniem w ich życie.
Zaufanie interpersonalne (lub osobiste) traktowane jest przez
wielu uczonych jako paradygmatyczne, natomiast inne rodzaje –
jako pochodna tego podstawowego – obejmowane są wspólnym
określeniem zaufania społecznego12. Zdaniem P. Sztompki, podstawowymi typami zaufania społecznego są:
• zaufanie pozycyjne – związane z występowaniem w każdej
wspólnocie określonych ról społecznych oraz wynikających z nich
pozycji społecznych w zbiorowym przeświadczeniu traktowanych
jako godnych (lub niegodnych) zaufania;
• zaufanie grupowe – udzielane przedstawicielom danej grupy
społecznej;

10

P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo
Znak, Kraków 2007, s. 50.
11
G. Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2006, s. 440.
12
P. Sztompka, op. cit., s. 103-104.
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• zaufanie instytucjonalne – adresowane wobec instytucji i organizacji, w ramach których dochodzi do rozmaitych interakcji i działań aktorów społecznych;
• zaufanie konsumpcyjne – dotyczy produktów i narzędzi nabywanych przez uczestników rynku, którzy ufają producentowi lub
dystrybutorowi danego dobra konsumpcyjnego;
• zaufanie systemowe (egzystencjalne) – tutaj obiektem zaufania
są ogólne właściwości systemu społecznego, porządku lub ustroju
danej wspólnoty;
• zaufanie anonimowe – jest pochodną „wiary w człowieka”, a
przede wszystkim w jego atrybuty dające rękojmię do udzielenia
„kredytu zaufania” zupełnie obcym nam osobom.13
W naszych rozważaniach szczególną uwagę poświecimy zaufaniu instytucjonalnemu. Jest to – jak powyżej wskazaliśmy – rodzaj
uogólnionego zaufania społecznego (publicznego) do instytucji, organów władzy lub innych gremiów odpowiadających za jakość i
funkcjonowanie różnorodnych systemów regulatywnych danej
wspólnoty. Ze względu na obrany temat analiz, tutaj koncentrujemy
się wokół instytucji związanych z systemem prawa. Tego rodzaju
„zaufanie jest niezbędne, jeżeli obywatele mają podporządkować się
nierzadko surowym prawom, takim jak prawo podatkowe lub pobór
do wojska”14. Stąd istotne znaczenie należy przypisać uogólnionemu
zaufaniu (bądź nieufności) wobec działań np. rządu, polityków, wymiaru sprawiedliwości, służb publicznych etc., bowiem znajduje ono
swoje konsekwencje w codziennych mniej lub bardziej satysfakcjonujących kontaktach i komunikacji obywatela z władzą oraz w aktywności obywateli uczestniczących w obrocie prawnym. Ten rodzaj
zaufania P. Sztompka określa mianem zaufania proceduralnego –
stanowiącego jedną z odmian zaufania instytucjonalnego. „Jest to
zaufanie do zinstytucjonalizowanych praktyk lub procedur, oparte na
przekonaniu, że ich przestrzeganie przyniesie najlepszy skutek […]
przykłady można zaczerpnąć ze świata polityki: zaufanie do proce-
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P. Sztompka, op. cit., s. 105-111.
R. Hardin, Zaufanie, tłum. A. Gruba, Wydawnictwo Sic!, Warszawa
2009, s. 77.
14
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dur demokratycznych […] zaufanie do właściwych procedur prawnych […]”15.
Odpowiedni poziom społecznego zaufania (zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i proceduralnym) z jednej strony stanowi
fundament wszelkich relacji obywatelskich, z drugiej zaś – łączy się
z efektywnością systemu prawa nadającego tym relacjom ramy i
reguły. Jak wyjaśnia R. Hardin, autor klasycznej pracy o zaufaniu w
społeczeństwie: „powodem, dla którego zaufanie w relacjach międzyludzkich odgrywa tak ważną rolę, jest fakt, iż ułatwia ono współpracę […] przedstawicielom społeczeństwa, którzy nie muszą […]
nawet na dobrą sprawę znać się, ponieważ o ich interesy dba prawo
[…]”16. Ci obywatele żywią zaufanie względem jego efektywności,
poparte przeświadczeniem, że respektowanie norm prawa przez ogół
daje pożądane korzyści, to jest umacnia poziom bezpieczeństwa
prawnego oraz ładu i porządku życia społecznego w ramach danej
wspólnoty.
3. Idea praworządności a zasada zaufania w demokratycznej
kulturze prawnej
W demokratycznej kulturze prawnej ład i porządek społeczny
kształtowany jest – jak wiemy – w oparciu o pewien katalog zasad,
mechanizmów i standardów traktowanych jako fundament organizacji życia społecznego. Generalnie rzecz ujmując, w warunkach demokracji katalog ten konstruowany jest wokół praw człowieka oraz
gwarancji ich przestrzegania we wszelkich relacjach państwa i obywateli. Jedną z najważniejszych zasad bezpośrednio wywodzonych z
praw jednostkowych jest prawo do życia w demokracji, „na którą
składa się zwłaszcza określony poziom praworządności […] Wśród
tych praw jednostki są też prawa dotyczące jakości (standardu) działania organów władz […] i wreszcie, co szczególnie ważne, prawo
do dobrego prawodawcy (zwłaszcza w znaczeniu dostarczania
<<przyzwoitego>> prawa). Uważa się, że szczególnie ważnym elementem konstrukcji demokratycznego państwa prawnego jest zasada

15
16

P. Sztompka, op. cit., s. 107-108.
R. Hardin, op. cit., s. 66.
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zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz
jego wykonywania”17.
W polskim ustroju polityczno-prawnym zasada zaufania do państwa i prawa ma swoje fundamenty w rozdziale pierwszym (w art. 2)
Konstytucji RP. Jest ona odczytywana z ogólnej formuły demokratycznego państwa prawnego. Znawcy przedmiotu podkreślają, iż
zasada ta ma charakter zbiorczy, gdyż tworzy ją szereg innych, bardziej szczegółowych reguł określanych jako „zasady przyzwoitej
legislacji […] np. zasada niedziałania prawa wstecz, nakaz dochowania vacatio legis i stanowienia prawa w taki sposób, by nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywateli […] W przypadku warunku
tego zaufania w postaci pewności prawa […] chodzi o to, aby prawo
i procedury jego realizacji cechowała pewność i rozsądna stabilność
(względna niezmienność)”18. Powyższe konstytucyjne zasady ukazują jednocześnie standardy funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, jak i elementy aksjologii prawa kształtującej poszczególne komponenty systemu prawodawstwa demokratycznego
społeczeństwa. Implikacją obowiązującej aksjologii prawa jest akceptacja założenia, iż zasada zaufania obywatela względem państwa
„równoznaczna jest zasadzie lojalności państwa wobec obywatela
[…] wymaga, najogólniej mówiąc, aby państwo w stosunku do obywatela zachowało pewne reguły uczciwości […] stwarza ona w
szczególności obowiązek kształtowania prawa w taki sposób, by nie
ograniczać wolności obywateli […] Zasada zaufania obywateli do
organów państwa i samorządu wynika z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego i zasady legalności działania organów administracji państwowej”19.
Urzeczywistnienie reguły zaufania jednostki wobec państwa i
prawa bezpośrednio łączy się – o czym już wyżej wspomnieliśmy – z
procesami praktycznej realizacji idei praworządności w ramach działań władzy, która dzięki temu jest aprobowana i darzona zaufaniem
17

J. Oniszczuk, Prawo do dobrej demokracji i zasada zaufania jednostki
do państwa [w:] E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka, Dziesięć lat Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2007, s. 213.
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Tamże, s. 226.
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J. Oniszczuk, op. cit., s. 228.
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ze strony obywateli. Natomiast w dalszej perspektywie przyczynia
się do umacniania kultury prawnej danego społeczeństwa w najszerszym rozumieniu tego pojęcia, to jest w znaczeniu tradycji prawnej,
w jakiej realizowany jest proces tworzenia i stosowania prawa20. Nie
zawsze jednak powyższe procesy przebiegają bez żadnych zahamowań czy perturbacji. Niekiedy doznają one tak istotnych zakłóceń, iż
mówić możemy o wystąpieniu kryzysu.
4. Od kryzysu praworządności do kryzysu zaufania
Problematyka kryzysu na gruncie nauk społecznych analizowana
jest dzisiaj w niezwykle różnorodnych kontekstach. Kryzys jest terminem, który doczekał się w bogatej literaturze przedmiotu wielu
sposobów definiowania i klasyfikowania21, stąd też w tym miejscu
nie ma potrzeby ich szczegółowego charakteryzowania. Najogólniej
rzecz ujmując, kryzys (zgodnie z greckim źródłosłowem) zazwyczaj
pojmowany jest jako przełom lub punkt zwrotny w określonej sferze,
dziedzinie bądź procesie (stąd sformułowania takie jak: kryzys polityczny, kryzys fiskalny, kryzys bezpieczeństwa etc). Natomiast kryzys społeczny, który ze względu na temat naszych rozważań najbardziej nas interesuje, najprościej mówiąc, oznacza „sytuację społeczną o znaczeniu przełomowym dla życia społeczeństwa”22. Zawsze łączy się on z zagrożeniem określonego status quo, co w konsekwencji prowadzi do destabilizacji ładu i porządku społecznego.
Kryzys godzi w podstawowe mechanizmy systemowe danej wspólnoty, burzy podstawy świata społecznego i sprowadza bezpośrednie
zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostek lub grup społecznych23.

20

M. Torczyńska, Kultura prawna a ład społeczny demokratycznego
państwa prawnego [w:] R. Paradowski (red.), Religia. Prawo. Reklama.
Dylematy kultury współczesnej, Media Form, Warszawa 2006, s. 22.
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Por. np. A. Ochocki, Kryzys i filozofia, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1993 lub K. Wielecki, Kryzys i socjologia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
22
K. Wielecki, Kryzys i socjologia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 319.
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M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001, s. 149.
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W socjologii pojęcie kryzysu często przywołuje się na gruncie
teorii zmian i rozwoju społecznego, w nawiązaniu do procesów
transformacji kultury i związanych z tym wyzwań dla współczesnego
człowieka. Szybkie zmiany społeczeństwa i kultury nie przynoszą –
jak wiemy – wyłącznie pożądanych efektów. „Kryzysy jako element
współczesnych zmian cywilizacyjnych […] ściśle łączą się z problematyką zmienności […] Przyspieszone zmiany cywilizacyjne
niosą ze sobą nowy rodzaj zagrożeń […] Coraz częściej mówi się o
społeczeństwach ryzyka […] cechą społeczeństwa ryzyka jest
<<dystrybucja>> niepewności, szkód i zagrożeń oraz trudno
uchwytna <<kumulacja>> szeroko rozumianego chaosu w sferze
mentalnej, materialnej i organizacyjnej”24, a także – co najistotniejsze – w sferze aksjologii i etyki oraz innych systemów normatywnych danej wspólnoty. Chaos aksjologiczny szybko wywołuje daleko
idące negatywne skutki we wszelkich obszarach życia społecznego,
przede wszystkim łączy się z poziomem zaufania wobec współobywateli oraz instytucji publicznych. Zdaniem F. Fukuyamy, zaufanie
to „mechanizm oparty na założeniu, że innych członków danej społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte na
wspólnie wyznawanych normach. Normy te mogą obejmować głęboko zakorzenione wartości dotyczące Boga i sprawiedliwości, ale
także świeckie formy regulacji, np. standardy obowiązujące w danej
profesji lub przyjęte normy zachowania […]”25. Jeśli rządzący nie
sprostają powyższemu założeniu – trudno oczekiwać, iż zostaną oni
obdarzeni zaufaniem ze strony innych podmiotów. Niski poziom lub
zgoła brak zaufania wobec władzy, manifestowany przez obywateli
przy różnych okazjach i na różne sposoby, prowadzić może do kryzysu w najważniejszych obszarach społecznej egzystencji, np. w
polityce, gospodarce czy prawie. W tym miejscu – ze względu na
obrany temat analiz – uwagę poświęcimy tej ostatniej dziedzinie.
Kryzys praworządności jako jeden z możliwych wymiarów kryzysu społecznego może być sytuowany w ramach rozmaitych typologii o różnym zasięgu i poziomie ogólności. Dla naszych analiz
24
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najbardziej wartościowy będzie podział zaproponowany przez L.
Sobkowiaka, który wskazuje kilka aspektów kryzysu, jakiego – w
jego opinii – doświadcza sfera polskiej polityki:
• kryzys kompetencyjny – skutkujący niską sprawnością w zakresie realizacji funkcji sprawowania władzy;
• kryzys przywództwa – związany z erozją pozycji liderów państwowych wynikającą nie tylko z utraty politycznego poparcia, lecz
również z powodu ich autokompromitacji bądź doniesień medialnych na temat nieudolności działań czy konfliktów z prawem;
• kryzys organizacyjny – pojmowany jako słabość lub zanikanie
struktur niezbędnych do skutecznego funkcjonowania określonych
organizacji w społeczeństwie;
• kryzys praworządności – obejmujący dwa zjawiska, to jest
uwikłanie przedstawicieli legislatywy, egzekutywy i sądownictwa w
działania o charakterze korupcyjnym oraz świadome łamanie norm
prawnych przez członków establishmentu politycznego w celu uzyskania korzyści osobistych lub majątkowych;
• kryzys etyczny – objawiający się w brakiem poszanowania
wobec obowiązujących norm moralnych oraz stosowaniem strategii
politycznych dehumanizujących przeciwników politycznych;
• kryzys edukacji politycznej – związany z niedostatecznym poziomem demokratycznej kultury politycznej oraz upadkiem autorytetów i nieufnością wobec reprezentantów sceny politycznej;
• kryzys legitymacji elity politycznej – odnoszący się jednocześnie do całego systemu politycznego oraz państwa26.
Koncentrując swoją uwagę wokół czwartego z wyżej wymienionych wymiarów kryzysu, zacznijmy od dość oczywistej konstatacji,
iż dobie powszechnego dostępu do mass-mediów, każdemu obywatelowi odbierającemu medialne komunikaty dotyczące aktualnych
wydarzeń, znane są (mniej lub bardziej) działania, postawy i rezultaty funkcjonowania przedstawicieli polityki i władzy naszego państwa. Jednocześnie znane są też informacje na temat niegodnych,
26

L. Sobkowiak, Kryzys polskiej elity politycznej [w:] J. Kornaś (red.),
Kryzys Rzeczpospolitej Polskiej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu
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nieetycznych i nielegalnych zachowań politycznych reprezentantów
narodu. Wystarczy przykładowo w tym miejscu wymienić korupcję,
nepotyzm, kolesiostwo, nieuprawniony lobbing, manipulacje przetargowe oraz te związane z obsadzaniem różnorodnych funkcji i
stanowisk. Z tego powodu w zbiorowym przeświadczeniu „elity
polityczne i prawne stają się gremium, które […] kojarzyć się może
nie tylko z aktywnością ustawodawczą czy wykonawczą, lecz również z wszelkiego rodzaju aferami, skandalami […] W obecnych
czasach wydaje się, iż kumulacja zachowań przedstawicieli władzy,
działających na granicy bądź zgoła poza prawem osiągnęła poziom
który, uzasadnia pytanie: <<czy takie zjawiska możemy traktować
jako symptomy kryzysu praworządności?>>”27. Uwzględniając wyżej prezentowaną charakterystykę kryzysu, pojmowanego jako sytuacja przełomowa, groźna dla zasadniczych mechanizmów systemowych państwa oraz dla stabilności, ładu i porządku życia społecznego, wydaje się, iż możemy mówić o wystąpieniu kryzysu praworządności, którego niewątpliwe doświadcza współczesne polskie
społeczeństwo28. Jednocześnie, w socjologicznych analizach coraz
częściej pojawia się także sformułowanie „zanik zaufania” bądź
„kryzys zaufania”. P. Sztomka w swoim dziele na temat zaufania
jako fundamentu społeczeństwa stwierdza, iż „wygląda na to, że
żyjemy w wieku nieufności”29. Natomiast sam „kryzys zaufania”
opisuje jako „chorobę współczesności”30. Jak pokazują badania empiryczne staje się ona permanentną przypadłością naszego społeczeństwa, czego dowodzą wyniki wielu sondaży na temat poziomu
społecznego zaufania choćby do wymiaru sprawiedliwości czy administracji publicznej. Tytułem egzemplifikacji w tym miejscu przytoczymy wnioski z dwóch ogólnopolskich badań.
Badanie CBOS z 2013 roku zatytułowane Oceny instytucji publicznych przynosi informacje na temat społecznego stosunku do
27
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pracy sądów i prokuratury. Sądy są oceniane następująco: pozytywną
ocenę zyskały od 28% respondentów, natomiast negatywnie sądy
zostały ocenione przez 49%. Działalność prokuratury została oceniona dość podobnie, tzn. dobrze ocenił ją co czwarty ankietowany, źle
– niemal co drugi (42% wskazań)31. Przy czym, warto wskazać motywy takiego stosunku obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Pomogą w tym wnioski z kolejnego badania CBOS (również z 2013
roku) zatytułowanego O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu
wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w którym ankietowani wypowiadali się m. in. o negatywnej stronie działalności polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wymieniali tam największe problemy, bolączki sądownictwa, które wpływają następnie na ich ogólną ocenę
władzy sądowniczej. Przywołajmy opinie mogące rzucić światło na
kwestię oceny stanu praworządności i poziomu zaufania do władzy
w naszym społeczeństwie. Wśród różnorodnych wypowiedzi ankietowanych osób odnajdujemy wskazania respondentów mówiących o
tym, że do problemów wymiaru sprawiedliwości trzeba zaliczyć
przewlekłość postępowań sądowych (84% wskazań osób ankietowanych), wydawanie wyroków na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego (58% wskazań), korupcję (54%), naruszanie
przez sędziów przepisów w stosowaniu procedur (42%)32. Taki obraz
sądownictwa zawiera wyraźne symptomy kryzysu w sferze polskiej
władzy sądowniczej. Nie dziwi zatem, iż specjalistyczne analizy
dotyczące tego problemu tytułowane są tak, jak np. zamieszczone w
„Przeglądzie Socjologicznym” artykuły K. Daniel Kryzys społecznego zaufania do sądów33 oraz G. Skąpskiej Prawo w społeczeństwie w
obliczu kryzysu34.
31
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Warszawa 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_044_13.PDF, z dn.
10.03.2014.
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R. Boguszewski, O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu wymiaru
sprawiedliwości w Polsce, komunikat z badania CBOS, Warszawa 2013,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_044_13.PDF,
z
dn.
11.03.2014.
33
K. Daniel, Kryzys społecznego zaufania do sądów, „Przegląd Socjologiczny” 2007, nr 2, s. 61-81.
34
G. Skąpska, Prawo w społeczeństwie w obliczu kryzysu, „Przegląd Socjologiczny” 2007, nr 2, s. 7-31.
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Kryzys praworządności – jak każdy rodzaj kryzysu – odciska
swe piętno na społecznych postawach, aktywności obywatelskiej
oraz interakcjach pomiędzy poszczególnymi członkami wspólnoty,
szczególnie na linii władza-obywatel. Niebagatelną rolę ogrywa on
również w procesach destrukcji poczucia bezpieczeństwa i zaufania
w społecznych relacjach demokratycznego państwa prawnego. Z
tego powodu konsekwencje kryzysu praworządności łączyć możemy
ze skutkami kryzysu zaufania. Kryzys zaufania, zarówno w aspekcie
instytucjonalnym, jak i proceduralnym, również wyzwala bierność,
unikanie współdziałania z władzą, mentalne odrzucenie perspektywy
aktywności podejmowanej dla osiągnięcia „dobra wspólnego”. W
skrajnych przypadkach determinuje ucieczkę obywatela do szarej
strefy lub groźnych, pozaleganych struktur np. typu mafijnego. W
tym kontekście warto przytoczyć wypowiedź R. Hardina, autora
klasycznej pracy dotyczącej znaczenia zaufania dla demokracji i jej
rozwoju, ostrzegającego, iż „upadek obywatelskiego zaufania źle
wróży wielu współczesnym społeczeństwom demokratycznym”35.
Kryzys zaufania ukazuje daleki dystans, jaki musimy pokonać w
drodze do pełnego urzeczywistnienia standardów demokratycznej
kultury prawnej i demokratycznego państwa prawnego. A szczególnie do praktycznej realizacji konstytucyjnej zasady zaufania, która
zobowiązuje władzę do uczciwości i lojalności względem obywateli.
Kryzys zaufania obywatelskiego wywołać mogą skumulowane
wydarzenia w łonie danej wspólnoty (bądź w pewnej sferze życia
zbiorowego) „niszczące kruchą tkankę zaufania: skandale, wykrycie
korupcji na masową skalę, afery gospodarcze, nadużycia władzy
[…]”36. Tego rodzaju sytuacje jasno ukazują, iż pokonanie kryzysu
praworządności i zaufania nie będzie możliwe bez fundamentalnych
przewartościowań w zakresie aksjologii i etyki, jaką kierują się
przedstawiciele współczesnych elit polityczno-prawnych, a także –
co równie istotne – w zakresie aksjologii samego prawa. Chodzi o
ponowne przywrócenie szacunku wartościom, które – stosując określenie L. Fullera – kształtują wewnętrzną moralność prawa.
Według klasycznej koncepcji L. Fullera, gremia odpowiedzialne
za tworzenie oraz wykonywanie norm prawa „muszą stosować się do
35
36
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R. Hardin, op. cit., s. 169.
P. Sztompka, op. cit., s. 379.

pewnych zasad […] te zasady tworzą wewnętrzną moralność prawa i
definiują rozmaite typy prawnych ideałów, do których powinien
dążyć system prawnych reguł […] Wewnętrzną moralność należy
odróżnić od moralności zewnętrznej, czyli od rzeczywistych celów
lub wartości, które starają się promować poszczególne reguły prawne. Fuller rozwija koncepcję praworządności, nie powołując się na
wartości zaczerpnięte z moralności zewnętrznej, które oczywiście
będą się zmieniać […] wyszczególnia on wartości leżące u podstaw
samego pojęcia prawa”37. Wymienia on osiem zasad wewnętrznej
moralności prawa:
• ogólność prawa – łączy się z koniecznością sformułowania
ogólnych standardów zachowania społecznego. Prawo, przy pomocy
owych ogólnych, uniwersalnych reguł może skutecznie sterować
działaniami obywateli, którzy dzięki nim wiedzą jakiego zachowania
w danej sytuacji się od nich oczekuje. Należy pamiętać, iż system
prawny „jest czymś więcej niż szeregiem doraźnych wprawek w
sprawowaniu władzy politycznej”38;
• ogłaszanie prawa – wiąże się z obowiązkiem informowania
obywateli o treści norm, które mają regulować ich aktywność społeczną, w przeciwnym wypadku trudno oczekiwać, aby stanowiły
one kierunkowskaz ludzkich działań. Nie mniejsze znacznie ma założenie, że „prawa publikowane powinny być również po to, by mogły być przedmiotem publicznej krytyki”39;
• prospektywność prawa – oznacza wymóg niedziałania prawa z
mocą wsteczną, chyba że wynika to z konieczności zniwelowania
poprzednich formalnych nieprawidłowości w ramach systemu prawa;
• jasność prawa – stanowi jeden z „najistotniejszych składników
praworządności […] niejasne i niespójne prawo sprawić może, że
praworządność stanie się nieosiągalna […]”40, bowiem niezrozumie-

37

C. Ten, Konstytucjonalizm i praworządność [w:] R. Goodin, F. Pettit
(red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Książka i Wiedza,
Warszawa 2002, s. 509-510.
38
L. Fuller, Moralność prawa, tłum. S. Amsterdamski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978, s. 86.
39
Tamże, s. 89.
40
Tamże, s. 103-104.
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nie mało czytelnych norm jest oczywistą przeszkodą na drodze do
ich respektowania;
• niesprzeczność prawa – wiąże się z obowiązkiem takiego formułowania poszczególnych regulacji, aby ten sam czyn nie był jednocześnie w systemie prawa nakazany i zakazany;
• możliwość wypełnienia nakazów lub zakazów prawa – inaczej
mówiąc, obowiązujące normy prawa nie mogą wymagać od obywateli niemożliwości. Należy podkreślić, iż „prawo, które domaga się
zbyt wiele, może być surowe i niesprawiedliwe”41, zaś przede
wszystkim - nieskuteczne, bowiem będzie niemożliwe do zrealizowania przez obywateli;
• trwałość prawa – wiąże się z koniecznością zachowania
względnej stabilności prawa w dłuższym czasie. Postulat ten zawiera
wymóg, zgodnie z którym „nie należy zbyt często zmieniać prawa.
Trudno stosować się do częstych zmian prawnych i z tego względu
takie prawo nie kieruje ludzkimi zachowaniami”42;
• spójność między prawem a działaniem urzędowym – oznacza
wymóg zachowania zgodności w zakresie poczynań urzędowych
oraz ich podstaw prawnych. „Zgodność ta może zostać naruszona lub
podważona na wiele różnych sposobów: przez błędną interpretację
[…] brak wglądu w to, co niezbędne dla utrzymania integralności
systemu prawnego, przekupstwo, uprzedzenia, obojętność, głupotę,
dążenie do władzy osobistej”43.
Jest oczywistym, iż współczesne działania władzy nie zawsze respektującej powyższe zasady wewnętrznej moralności prawa, jak i
reguły praworządności formalnej czy materialnej, wpisują się w
szerszy kontekst ogólnospołecznego kryzysu towarzyszącego procesom głębokiej transformacji polskiego społeczeństwa ostatnich dekad. Wysiłek kształtowania na nowo tożsamości naszej wspólnoty
nie będzie zakończony sukcesem, jeśli władza skupi się wyłącznie na
materialnych aspektach egzystencji, na osiąganiu doraźnych celów
społecznych, na podnoszeniu wyłącznie ekonomicznego standardu
życia Polaków. Niezbędne są również przeformułowania w zakresie
41

Tamże, s. 122.
C. Ten, op. cit., s. 510.
43
L. Fuller, op. cit., s. 125.
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kultury duchowej, w tym również kultury prawnej ujmowanej jako
jeden z zasadniczych komponentów kultury.
Uwagi końcowe
Szybkie przemiany kulturowe, jakich doświadczamy we współczesnych czasach, oznaczają konieczność stałej adaptacji do zachodzących zmian i wywołanych nimi nowych wymogów egzystencji
społecznej. Jeśli skutki zachodzących przemian w percepcji obywateli jawią się jako niekorzystne, głęboko destabilizujące zbiorowy ład
i porządek, a w konsekwencji zaś naruszające ich poczucie bezpieczeństwa, wówczas przybierają one postać kryzysu lub – w najgorszym scenariuszu – „swoistej traumy […] Wytrącają one podmioty
ze stanu równowagi psychicznej i funkcjonalnej. Silnie oddziałują na
kulturę podmiotów budząc poczucie zagrożenia”44. W takich warunkach szczególnie poważnej deprywacji doznaje poczucie bezpieczeństwa prawnego obywateli, a jednocześnie erozji ulega kultura prawna
naszego społeczeństwa. „Kultura prawna jest fundamentem państwa
(a dziś – państwa prawa) i afirmacją dobrego prawa: wspierającego
postawy i działania ludzi, stabilnego, budzącego zaufanie, stanowiącego oparcie dla obywateli, tworzonego na podstawie należytej techniki legislacyjnej […]45. Do tego dążymy w naszym szybko zmieniającym się państwie i tego oczekujemy od naszych władz. Inaczej
mówiąc, dążymy do stanu praworządności.
Idea oraz stan praworządności nie znajdą swojego urzeczywistnienia bez takich aksjomatów demokratycznej kultury prawnej, jak
legalizm i poszanowanie prawa oraz respektowanie wymogów wewnętrznej moralności prawa. W przypadku działań przeciwnych, t.j.
lekceważenia tych wymogów ze strony rządzących, pogrążamy się w
kryzysie praworządności, co implikuje spadek zaufania do władzy,
zaś w konsekwencji generuje również kryzys społecznego zaufania
do państwa i prawa.
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Streszczenie
Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów idei praworządności oraz zasady zaufania jako fundamentalnych elementów
demokratycznego państwa prawnego i demokratycznej kultury
prawnej. Obecne w polskich realiach symptomy kryzysu praworządności stanowią jeden z najistotniejszych problemów łączących się z
procesami transformacji naszej wspólnoty, która zmierzać pragnie w
kierunku praktycznej realizacji standardów demokratycznego społeczeństwa i kultury. Kryzys praworządności oraz łączący się z nim
kryzys zaufania implikuje – w wyniku dekompozycji ładu prawnego
– negatywne konsekwencje w każdym wymiarze życia zbiorowego:
politycznym, prawnym, gospodarczym etc. Istotnym fragmentem
artykułu są końcowe refleksje dotyczące ewentualnych sposobów
pokonania wyżej wskazanych kryzysów, związanych z koniecznością zmian w zakresie kondycji moralnej reprezentantów władzy, a
szczególnie z rzeczywistym respektowaniem przez nich wymogów
wewnętrznej moralności prawa.
Summary
The crisis of rule of law and crisis of trust - from the perspective
of the researcher of contemporary legal culture
The purpose of this article is to analyze some aspects of the idea
of the rule of law and the principle of trust as fundamental elements
of democratic state ruled by law and democratic legal culture.
Present in Polish realities symptoms of the crisis of rule of law
constitute one of the most important problems connecting to the
processes of transformation of our community which wants to aim
toward the practical implementation of the standards of a democratic
society and culture. The crisis of rule of law and crisis of trust
implies - as a result of decomposition of the legal order - negative
consequences in every aspect of public life: political, legal, economic
etc. An important piece of the article are the final reflections on
possible ways to overcome the above-specified crises, related to the
necessity of changes in the moral condition of the representatives of
authority and especially real respect of requirements the internal
morality of law.
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Joanna Garbulińska-Charchut (AI)
Rola mediów w kształtowaniu współczesnej praworządności
Wstęp
Współcześnie media nadal określane są jako „czwarta władza1”
w kraju na świecie, jako element opiniotwórczy. Funkcja, którą pełnią, nie należy wyłącznie do spełniania misji informacyjnej. Media w
swej sile posiadają pewne narzędzia wieloaspektowej kontroli władzy, zarówno wykonawczej, ustawodawczej, jak i sądowniczej. Bardzo często o winie oskarżonego – choćby w wymiarze ogólnospołecznym - przesądza publikacja prasowa, długotrwałe nagłośnianie
sprawy. Zdarza się, że taka praktyka wywiera wpływ również np. na
urzędnicze postępowanie, czy interpretację procedur i przepisów.
Jest to specyficzny rodzaj presji, nie zawsze postrzeganej negatywnie
przez ogół. Podkreślę, że dziennikarze (internetowi, telewizyjni,
radiowi, prasowi) w różny sposób podchodzą do problematyki naruszania rządów prawa. Wśród nich są zarówno osoby, które np. bezrefleksyjnie kopiują już istniejące newsy, niedążące do rozwikłania
trudnych spraw, ale także te, którze poprzez dziennikarstwo śledcze
przyczyniają się do zdemaskowania przestępców. Obie grupy mają
swoich określonych odbiorców.
Artykuł jest próbą ukazania roli mediów w kształtowaniu współczesnej praworządności, a także określeniem sposobów ich działania.
1. „Czwarta władza” i jej kompetencje
Media pełnią kontrolną funkcję w stosunku do władzy. Jak zauważył
Wojciech Jabłoński – „w demokracji wyznacznikiem tego, czy i w jaki
sposób media zostają dopuszczone do faktów bezpośrednio dotyczących
organizacji politycznej, jest stosowanie się tej organizacji do zaleceń public relations, nie zaś dostępnych przez władzę środków uniemożliwiających dziennikarzom swobodną działalność”2. Jeśli tak się nie dzieje,
wówczas redaktorzy mają zaburzony obraz otaczającej ich rzeczywistości
1

D. Carter, The Fourth Branch of Government, Knopf, New Jork 1959, s. 13.
W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, Wydawnictwo
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2
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i sami – również w pewien sposób nieświadomie, przekazują opinii publicznej błędne informacje.
Równocześnie media są niejako predestynowane do definiowania sytuacji kryzysowych. Część społeczeństwa czerpiąca wzorce
przede wszystkim przy użyciu jednego kanału przekazu, nierzadko
pozbawia się wieloaspektowego oglądu danej kwestii politycznej,
społecznej, ekonomicznej itd. To jest przyczyną nierzadko arbitralnego podejścia człowieka, ukierunkowanego przez określony typ
mediów. Wówczas o postrzeganiu winy danej osoby nie decydują
rzeczowe argumenty, fakty, czy motywy postępowania, ale niejako
narzucone spojrzenie, to, co przekazała telewizja, radio, Internet, czy
prasa. Takie zagrożenie wynika „częściowo z teorii agenda setting, a
częściowo – jak sama „władza” mediów, z powszechnego przekonania, iż media, jako podmioty kontrolujące władzę, mają prawo do
definiowania kryzysów. Ten proces często jest przez dziennikarzy
traktowany jako prawo do pochopnego orzeczenia o winie konkretnej osoby lub instytucji – w przekonaniu mediów, ale niekoniecznie
w świetle faktów – odpowiedzialnej za kryzys”3. To nierzadko łączy
się też z brakiem proponowanych rozwiązań negatywnych sytuacji.
Wówczas można zauważyć ukierunkowanie przekazu na motyw
sensacji.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że „w obrazach rzeczywistości
upowszechnianych przez media zawarta jest bowiem implicite wiedza o tym, kto i z jakim skutkiem ją kształtuje (kto „pociąga za
sznurki”). Taka wiedza jest ważna nie tylko przy wszelkich próbach
krytycznych ocen decyzji podejmowanych przez aktorów działających na scenie społecznej, lecz stanowi także wstępny kapitał informacyjny, w dużej mierze przesądzający bądź to o zajmowaniu przez
zwykłych obywateli aktywnych postaw wobec rzeczywistości, bądź
też o wycofaniu się z życia społecznego i politycznego”4. To ukazuje
długofalowy efekt wpływu mediów, również w kontekście kształtowania postaw wobec nie tylko znaczenia „czwartej władzy”, ale także poszczególnych systemów, opartych na postulacie praworządno3
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ści. Jednostka, która w jakiś sposób poczuje się oszukana, może wycofać się z aktywnego życia społecznego. Jeśli poczuje się bezsilna,
może skanalizować swoją niemoc na innych płaszczyznach własnej
egzystencji.
W przypadku władzy, media mają wpływ na postrzeganie jej
przez społeczeństwo. Prezentowanie sondaży, zapraszanie do studia
określonych osób, nagłaśnianie danych wydarzeń w określony sposób, oddziałuje na korektę polityki danej frakcji lub również zmianę
u steru władzy danej jednostki, czy ekipy rządzącej. Ponadto – również w takich przypadkach, media wyjaśniają społeczeństwu otaczającą rzeczywistość. Jest to nie tylko informowanie o określonych
zdarzeniach, ale także pełnienie funkcji interpretacyjnej w stosunku
do aspektów politycznego otoczenia.
2. Negatywne aspekty roli mediów
Negatywna rola mediów w kształtowaniu opinii publicznej i
praworządności, czyli rządów prawa, łączy się z wielowymiarowymi
aspektami. Pierwszym z nich jest możliwość błyskawicznego upubliczniania informacji. Minusem takiego postępowania jest określone
prawdopodobieństwo przekazania społeczeństwu błędnej informacji,
która powtarzana przez inne media, stanie się wiadomością trudną do
właściwej interpretacji i sprostowania. Ponadto newsy mają ograniczony czas aktualności. Po stosunkowo krótkim czasie, stają się bezużyteczne, przestarzałe. Tylko z określonych powodów część wydarzeń (np. sprawa matki małej Madzi) na długie miesiące znajduje
miejsce w prasie, radiu, telewizji i Internecie.
Również w przypadku części informacji, które są kodowane u
źródła, przy użyciu języka niezrozumiałego dla przeciętnego odbiorcy, dziennikarze chcąc dotrzeć z wiadomością do grupy docelowej
swoich odbiorców, mogą spłycić sens pierwotnego przekazu. Niewłaściwy dobór słów, zwłaszcza przez osoby niebędące specjalistami
w danej dziedzinie, może przyczynić się więc do błędnego oglądu
sytuacji. To może powodować „częste błędy merytoryczne popełnione przez media, nawet, jeśli po pewnym czasie sprostowane, pozostają w istocie niezauważane przez media, nawet, jeśli po pewnym
czasie sprostowane, pozostają jednak w istocie niezauważone przez
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większość masowej publiczności”5. Dzieje się tak szczególnie w
przypadku osób, które interesują się przekazem medialnym głównie
przy okazji większych wydarzeń, przede wszystkim na samym początku procesu komunikowania informacji.
Jako przykład można tu wskazać rodzaj dziennikarstwa śledczego, które według części znawców, przeżywa rodzaj załamania stylu,
formy i samej treści przekazu. Jak zauważył Grzegorz Jakubowski,
„od lat dziennikarstwo śledcze przeżywa w Polsce kryzys. Autorzy
serwują swoim czytelnikom jawne informacje, do których dostęp ma
praktycznie każdy. Jednak sposób w jaki je prezentują ma wzbudzić
tanią sensację”6. To wskazuje na możliwość zarzucenia części redaktorom braku własnych poszukiwań, rzetelności w docieraniu do
prawdy, kreowanie jej w niewłaściwy sposób. To rodzaj swoistego
uproszenia, inspirowanie się już ujawnionymi szczegółami spraw.
Taki model zachowania jest przenoszony na codzienne życie poszczególnych członków społeczeństwa. Jeśli news nie do końca został przekazany w czytelny sposób, jednostka może mieć tendencję
do bezkrytycznego powtarzania go i przekazywania innym osobom.
Takie zjawisko można porównać do tworzenia kolejnej wirtualnej rzeczywistości, w której news nie będzie miał pierwotnego, ontologicznego znaczenia, ale będzie funkcjonował jako system „w którym sama rzeczywistość (to jest materialno-symboliczna ludzka egzystencja) zostaje w całości ujęta w ramy, reprezentacje nie istnieją
wyłącznie na ekranie, za pomocą, którego doświadczenie jest komunikowane, lecz stają się jedynym dostępnym doświadczeniem”7. To
szczególnie trudna kwestia, występująca zwłaszcza w kręgach kulturowych zbiorowisk, określających siebie mianem „społeczeństwa
wiedzy”, gdzie informacja nie tylko jest nośnikiem treści, ale niemal
staje się wyznacznikiem wartości ludzkich dokonań i aspiracji. Równocześnie współczesnym dylematem jednostki jest z jednej strony
nacisk na indywidualizm, a z drugiej – na nierzadko bezosobowy
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przekaz mediów. Oderwanie jednostki od zdarzenia tworzy element
statystyczny, pozbawiony pierwiastka ludzkiego i duchowego.
Równocześnie podkreślę, że w przypadku informowania opinii
publicznej o nadużyciach władzy, czy brakach w rządach prawa,
istnieje ogromne ryzyko przejścia cienkiej granicy rzetelności,
uczciwej, redakcyjnej pracy, a chęcią zwrócenia uwagi odbiorców
poprzez kontrowersyjne doniesienia. Medialne zainteresowania
współczesnego społeczeństwa zostają kreowane poprzez wprowadzanie elementów informacji, opartej na zasadzie sensacji o negatywnym zabarwieniu. Dobry news ma mniejsze szanse na sprzedaż,
ponieważ czytelnicy, widzowie, słuchacze, przez nadmiar złych wiadomości, po pewnym czasie sami poszukują informacji o takim
przekazie. Dlatego – jak zauważyła Marta Niewczas – „dziennikarze
i realizatorzy telewizyjni zdają sobie sprawę z tego, że jedną historię
można pokazać na tysiąc sposobów, nieraz zupełnie przeciwstawnych, zależy to od tego, które aspekty faktów są w danej chwili najbardziej pożądane”8. Taka praktyka odbiega od etycznej zasady rzetelnego, pełnego przekazywania informacji. News kreowany na potrzeby chwili może być swoistą kartą w rozgrywkach np. o władzę,
czy określone wpływy.
3. Pozytywna rola w mediów w kształtowaniu rządów prawa
Działalność mediów, szczególnie dziennikarzy śledczych, niejednokrotnie przyczyniło się do ujawnienia nieprawidłowości m.in.
w interpretowaniu i przestrzeganiu prawa np. przez urzędników różnego szczebla. W praktyce nierzadko zdarza się, że po emisji określonego programu telewizyjnego, sprawa przybiera inne znaczenie,
wydarzenia zyskują inną interpretację i co za tym idzie, również
finalne rozwiązanie.
Jednym z przykładów tego typu programów telewizyjnych, jest
„Sprawa dla reportera”, Elżbiety Jaworowicz. Program jest podzielony na dwie części. Pierwsza to przedstawiony w materiale filmowym obraz newralgicznej sytuacji. Wówczas strona pokrzywdzona
przedstawia swój punkt widzenia. Następnie, po zakończeniu części
8
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reportażowej, prowadząca inicjuje dyskusję w studiu. Sprawa jest
omawiana pod kątem prawnym i społecznym. Wówczas również
dochodzi do konfrontacji obu poróżnionych stron. W pierwszej, reportersko-filmowej, strona poszkodowana przedstawia swój punkt
widzenia. Podczas dyskusji w studio przedstawiony jest społeczny i
polityczny kontekst sprawy. Nierzadko, dzięki pośrednictwu mediów
oraz nagłośnieniu danej sprawy, udaje się ją zakończyć w polubowny
sposób lub z odmiennym skutkiem, niż początkowo zakładano.
Innym tego typu programem jest „Magazyn Ekspresu Reporterów”, w którym przedstawiane są bolączki i ludzkie tragedie, kontrowersyjne decyzje administracyjne, bezprawne działania instytucji,
czy prywatnych osób. Można więc zadać pytanie – dlaczego część
przypadków zachowań jest inaczej interpretowana, zanim zostanie
przedstawiona szerokiej opinii publicznej? Być może decyduje o tym
czynnik ludzki, nieznajomość prawa, jego niewłaściwa interpretacja
lub brak oglądu na wszystkie okoliczności, w których miała miejsce
określona sprawa.
Ważną rolę odgrywa również dziennikarstwo śledcze. Jego zadaniem jest informowanie społeczeństwa o wydarzeniach, którymi z definicji powinny zajmować się np. policja, czy prokuratura. Ujawnianie
afer, przestępstw, nieprawidłowości na szkodę m.in. skarbu państwa,
czy określonych instytucji, to charakterystyczne obszary zainteresowań
tego typu dziennikarstwa. Wśród nieprawidłowości i przestępstw, które
ujawnili redaktorzy, znalazły się m.in.: afera Rywina, rozmowy aresztowanego posła Pęczaka z lobbystą Dochmalem, afera Amber Gold,
FOZZ, czy Afera Taśmowa9. Zagraniczni dziennikarze przyczynili się
do przekazania opinii publicznej informacji na temat Afery Watergate,
Afery Iran – Contras, czy Whitegate.
Równocześnie warto wspomnieć o niektórych problemach
dziennikarzy śledczych, którzy podejmują się rozwikłania i nagłośnienia trudnej sprawy. Według Zdzisława Raczkowskiego „Prokuratury okręgu warszawskiego prowadzą aż 31 postępowań w sprawie
przecieków do prasy lub przeciwko dziennikarzom - za ujawnianie
informacji objętych tajemnicą. Złem nie są afery ujawniane przez
9
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dziennikarzy, lecz to, że wyszły na jaw. Prokuratura wciąż nie chce
przyjąć do wiadomości, że dziennikarze nie są zobowiązani do chronienia informacji, lecz do ich ujawniania. - Chęć represjonowania
dziennikarzy za opublikowanie zdobytych informacji to nieporozumienie. Przecież media są właśnie od tego, by tropić i ogłaszać największe tajemnice władzy - mówi Tomasz Nałęcz, wicemarszałek
Sejmu i szef sejmowej komisji śledczej”10.
4. Rola mediów w kształtowaniu praworządności w opiniach
studentów socjologii
Na przełomie stycznia i lutego przeprowadziłam badania jakościowe wśród studentów III roku socjologii Uniwersytetu im. KEN w
Krakowie. W badaniach opartych na kwestionariuszu wywiadu pogłębionego wzięło udział łącznie trzydziestu studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wywiady zostały zrealizowane
przede wszystkim przy użyciu programu do internetowych wideo
rozmów. Na potrzeby niniejszego artykułu zostały zaprezentowane
najciekawsze odpowiedzi.
Na pytanie: „Jak postrzegasz współczesne media w kształtowaniu praworządności”? Wśród ciekawszych odpowiedzi znalazły się
słowa Martyny (lat 23), która stwierdziła, że „media mają bardzo
duży wpływ na kształtowanie praworządności. Mam tutaj na myśli
przede wszystkim nagłaśnianie spraw, które nie ujrzałyby światła
dziennego, gdyby nie starania dziennikarzy. Niestety, z różnych
przyczyn zdarza się, że część z nich ma później liczne nieprzyjemności, często kończące się postępowaniem sądowym. Mam tutaj na
myśli kwestię naruszenia dobrego imienia danej osoby. Dlatego
m.in. część dziennikarzy nie angażuje się w pełni w demaskowanie
afer. Wielu z nich boi się o swoją, również zawodową przyszłość.
Wpływ na to ma lobby wpływowych osób”11.
Na pytanie: „Jak określasz kondycję mediów informacyjnych”?,
Adam (lat 24) odpowiedział „Media przekazują informacje w sposób
jednostajny. Z jednej strony wciąż najlepiej sprzedają się informacje
tragiczne, z wypadków, klęsk, upadku. Z drugiej – „Teleexpress”
zwyciężył w konkursie bodajże na najlepszy program informacyjny.
10
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Nigdzie jednak nie spotkałem się z próbą komentarza, dlaczego tak
się stało. Myślę, że powodem tego były nie tylko krótkie, skompresowane newsy, ale także wplatanie w nie informacji o pozytywnym
charakterze. Społeczeństwo mając w ofercie bogatą gamę programów informacyjnych i stacji ukierunkowanych na tego typu przekaz,
z wielu stron jest przytłaczane złymi wiadomościami. Są całodniowe
relacje z miejsc tragedii i katastrof, słowne przepychanki władzy itd.
Brakuje pozytywnego, ale wartościowego informowania opinii publicznej o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. Czasem, kiedy na
to wszystko patrzę, mam wrażenie, że żyjemy w świecie nieustannego zagrożenia i tragedii”12.
Na pytanie: „Jakie są największe atuty mediów w kształtowaniu
praworządności”?, Marcel (lat 23) odpowiedział: „Wszystko jest
bardzo względne. Relatywizm w tym przypadku polega na tym, które medium weźmiemy pod uwagę. Pseudo-informacyjne media zarzucają odbiorców sensacyjnymi wiadomościami. Ich celem jest
przede wszystkim zarobek, stawiany ponad rzetelne przekazywanie
wiadomości. Atutem w kształtowaniu praworządności jest przede
wszystkim ujawnianie spraw, które później są przekazywane do prokuratury. O części z nich opinia publiczna nigdy by się nie dowiedziała, gdyby nie działalność dziennikarzy. Redaktorzy śledczy charakteryzują się: konsekwencją, uporem, determinacją, kreatywnością
w ujawnianiu nieprawidłowości13. Julia (lat 24) zauważyła, że
„dziennikarze śledczy, którzy pracują nad różnorodnymi sprawami,
według mnie należą do dziennikarskiej elity. Dlaczego? Nierzadko z
narażeniem swojego dobrego imienia, groźbą rozpraw sądowych, kar
finansowych lub pozbawienia wolności, demaskują różnorodne afery. Rozumiem – jest to ich praca, którą w mniejszym lub większym
stopniu sami wybrali. Jednak mogliby np. uprawiać inny rodzaj
dziennikarstwa, niekoniecznie tak wymagającego”14.
Na pytanie: „Jak w przyszłości będzie wyglądać dziennikarstwo
śledcze”?, Ola (lat 22) odpowiedziała: „moim zdaniem dziennikarstwo śledcze będzie funkcjonowało obok coraz bardziej rozprzestrzeniającego się dziennikarstwa obywatelskiego. W dzisiejszych
12
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czasach ludzie dysponują coraz lepszym sprzętem, umożliwiającym
zapis rozmów, obrazu. Jednak ich wiedza na temat wykorzystania
zasobów ich telefonów, smart fonów, kamerek samochodowych, itd.,
wciąż jest za mała”15.
Przedstawione opinie studentów socjologii stanowią uzupełnienie artykułu. Wskazują na dwojaki podział mediów, zajmujących się
informowaniem opinii społecznej na media ukierunkowane przede
wszystkim na własny zarobek oraz na te, które realizują założenia
dziennikarstwa śledczego. W wypowiedziach młodych osób można
było zauważyć aprobatę dla redaktorów rzetelnie informujących
społeczeństwo o nadużyciach i nieprawidłowościach w interpretacji i
przestrzeganiu prawa. Jednocześnie badani potrafili wskazać na błędy dziennikarskie i negatywne aspekty działalności mediów w
kształtowaniu praworządności.
Zakończenie
Współczesne media odgrywają swoistą rolę w kształtowaniu
praworządności. W artykule zostały ukazane kompetencje „czwartej
władzy”, negatywne aspekty mediów w kształtowaniu praworządności – zarówno w kontekście jednostek nieprzestrzegających prawa,
jak również opinii publicznej, mogącej np. błędnie reinterpretować
wydarzenia. Ponadto w publikacji znalazł się opis pozytywnej roli
mediów w kształtowaniu zachowań związanych z należytym zastosowaniem prawa oraz wypowiedzi studentów socjologii na temat
postrzegania mediów w kontekście zjawiska praworządności.
Streszczenie
Media są określane jako „czwarta władza”. Ich rola nie ogranicza się tylko i wyłącznie do przekazywania aktualnych informacji,
ale również – szczególnie w przypadku dziennikarstwa śledczego –
także oscyluje wokół wykrywania nieprawidłowości w przestrzeganiu prawa i powiadamianie o tym ogółu społeczeństwa. Rolę mediów
w kształtowaniu praworządności można pojmować dwojako – w
sposób negatywny, oparty m.in. na wybiórczym traktowaniu faktów,
podawaniem nie do końca sprawdzonych informacji oraz w pozytywny, w którym dziennikarze mieli wpływ np. na ujawnianie afer i
15
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zachowań naruszających prawo. Artykuł jest próbą ukazania roli
mediów w kształtowaniu współczesnej praworządności, a także
określeniem sposobów ich działania.
Summary
Media are referred to as the "fourth power". Their role is not
only to providing current information, but also - especially in the
case of investigative journalism - also oscillates around the detection
of irregularities in the observance of law and the notification of the
general public. The role of the media in shaping the rule of law can
be understood in two ways - in a negative way, based, inter alia, for
the selective treatment of the facts, the administration is not the end
of the verified information and positive, in which journalists had an
impact on the disclosure of such scandals and behaviors violate the
law. The article is an attempt to show the role of the media in
shaping the modern rule of law, as well as determining how they
work.
Bibliografia
Carter D., The Fourth Branch of Government, Knopf, New Jork 1959.
Castells M., The Rise of Network Society, Blackwell, Oxford 1996.
Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Jakubowski G., Niepokorne dziennikarstwo śledcze, dostępne na
stronie
http://grzegorzjakubowski.natemat.pl/91421,niepokornedziennikarstwo-sledcze, 05.04.2014.
Niewczas M., Kontrowersje szklanego ekranu, w: Media w społeczeństwie informacyjnym, E. Jaska (red.), T. 1, Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2010.
Raczkowski Z., Wolność publikacji – co to takiego, dostępne na
stronie
http://www.aferyprawa.eu/content/afery_przesladowania_dziennikar
skie.html, dostępne w dniu 02.04.2014.
Szpociński A., Wymiary świata społecznego, w: Lokalny, narodowy,
ponadnarodowy wymiar świata kreowanego przez media, A. Szpociński
(red.), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2002.

58

Anna Kazaniecka (UWM)
Możliwości leczenia osób uzależnionych od hazardu
Wstęp
Uzależnienie od hazardu jest coraz gwałtowniej nasilającym się
zjawiskiem. Wobec tej sytuacji powstaje potrzeba tworzenia nowych
placówek oraz nowych form pomocy, które będą odpowiadać specyfice
tego uzależnienia. Obecnie ośrodki terapii uzależnień zajmują się głównie pomocą dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Osoby, które są uzależnione od wykonywania różnego rodzaju czynności najczęściej są leczone wraz z osobami uzależnionymi od różnego
rodzaju substancji psychoaktywnych. Dotychczas nie przeprowadzono
badań w zakresie czynników, które stymulują proces terapii. Nie wiadomo czy taka sytuacja wpływa hamująco czy może jednak dzięki różnicowaniu grupy zwiększa się skuteczność procesu terapeutycznego.
Terapii dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w
pierwszym etapie polega na detoksykacji organizmu chorej jednostki.
Takich działań nie podejmuje się w leczeniu osób uzależnionych od
wykonywania jakiejkolwiek czynności.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jakie są możliwości leczenia osób uzależnionych od hazardu. Przeprowadzone
badania miały na celu ustalić możliwości leczenia tego uzależnienia.
Były one zrealizowane w lutym br. za pomocą wywiadu częściowo
ustrukturyzowanego. Badaniem zostały objęte wszystkie placówki
zajmujące się leczeniem osób uzależnionych (jest ich 52 na terenie
województwa warmińsko - mazurskiego) z czego nie ze wszystkim
udało się skontaktować. W części placówek nie udało się ustalić czy
w ogóle jakakolwiek forma pomocy jest podejmowana ze względu
na niechęć współpracy i wymijające odpowiedzi przedstawicieli
placówki.
Wyniki badania obrazują, że niewielki odsetek badanych placówek zajmuję się leczeniem osób, które są uzależnione od hazardu
jedną z przyczyn takiej sytuacji może być bardzo mała liczba zgłaszających się hazardzistów do tych ośrodków oraz brak odpowiednio
wyszkolonego personelu pracującego w tych placówkach.
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1. Specyfika zjawiska uzależnienia od hazardu- fazy uzależnienia
Leczenie osób uzależnionych od hazardu wymaga zrozumienia
specyfiki tego zjawiska. Jest to rodzaj uzależnienia gdzie nie jest
zażywana żadna substancja psychoaktywna. Jednak wstępne badania
potwierdzają, że podczas wykonywania czynności organizm sam
wytwarza substancje, która powoduje uzależnienie. Dzieje się tak za
sprawą jednego z hormonów oraz zmiany akcji serca. Kortyzol jest
to hormon, który podnosi poziom ważnych substancji neuroprzekaźnikowych takich jak dopamina. Gracze mówią, że podczas gry przechodzi ich lekki dreszczyk wówczas w organizmie uwalnia się znaczna ilość neuroprzekaźników – serotoniny i dopaminy. To właśnie
dzięki ich zwiększonemu wydzielaniu ludzie zaczynają spożywać
substancje psychoaktywne. Gracze zaś odczuwają podobną euforię,
ze względu na to, że organizm sam wytwarza tą substancję1.
Uzależnienie od hazardu jest jednym z uzależnień behawioralnych, które polega na przymusie wykonywania określonej czynności.
Jednostka podporządkowuje swoje życie aby móc podejmować aktywność związaną z grami, aby ponownie poczuć dreszczyk emocji.
Proces gry przebiega według określonego schematu, który polega na
budowaniu napięcia następnie przez wyniki gry następuje rozładowanie tego napięcia. W trakcie całej najczęściej wielogodzinnej gry
ten proces jest wielokrotnie powtarzany. To właśnie on stanowi cel
w podejmowaniu aktywności związanej z grami2.
Proces uzależnienia przebiega w ściśle określony sposób, a co za
tym idzie można wyszczególnić cztery jego fazy. Ostatni etap uzależnienia przebiega wielotorowo, gdyż jest zależny w dużym stopniu
od podjętych decyzji oraz predyspozycji charakterologicznych osoby
uzależnionej. Tak, więc w ostatnim etapie osoba uzależniona może
podjąć decyzje o udanie się na leczenie. Kolejnymi możliwościami
ostatniego etapu uzależnienia jest śmierć z rąk wierzycieli lub podjęcie decyzji o samounicestwieniu się jednostki czyli samobójstwie.
Jedną z możliwości jest też zastąpienie uzależnienia od hazardu inną
czynnością lub substancją, od której jednostka się uzależni. Proces
1

http://www.hazardzisci.org/publikacje/70-zlota-klatka [30.03.14].
Na podstawie badań przeprowadzone za pomocą obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów z osobami uzależnionymi od hazardu, w latach
01.10.2009-30.06.2011.
2

60

leczenia jest bardzo trudny i wymaga wiele poświęceń zarówno ze
strony uzależnionego jak również od jego bliskich osób. Terapia
przebiega według określonych faz, których długość i częstotliwość
występowania jest zależna od motywacji oraz indywidualnych cech
jednostki.
W trakcie trwania uzależnienia od hazardu osoba grająca przechodzi przez różne fazy choroby. Nie mają one ustalonych norm
czasowych, długość każdej z wyszczególnionych faz jest zależna od
indywidualnych cech osobowości i predyspozycji uzależnionej jednostki3. U każdej osoby patologicznie zaangażowanej w hazard mogą
one przebiegać w podobny sposób, ale nabierając indywidualnych
cech jednostki. Początkowo podział faz uzależnienia od hazardu
przedstawił Robert Custer, wyodrębnił on cztery następujące fazy:
1. Faza zwycięstw - polega na okazjonalnym graniu, marzeniach
o wielkich wygranych. Duże wygrane powodują silne pobudzenie
oraz potrzebę częstszych zakładów i wyższych stawek. Gracz wierzy, że zawsze będzie wygrywał, a w przypadku zdobycia dużej wygranej dąży do jej powtórzenia a w sytuacji przegranej dąży do odzyskania utracony pieniędzy.
2. Faza strat - gracz obstawiając coraz większe stawki naraża się
na coraz większe straty, wysokie pożyczki i ciągłe próby odgrywania
się. Hazardzista gra kosztem pracy, rodziny, czasu wolnego. Pojawiają się coraz częstsze kłamstwa, lecz mimo tego grający wciąż
wierzy, że pojawi się jeszcze „wielka wygrana”.
3. Faza desperacji - odsunięcie od rodziny i przyjaciół, utrata pracy, narastające długi i presja wierzycieli popycha do popełniania
przestępstw. Wszystkie te czynniki prowadzą do psychicznego wyczerpania, pojawiają się wyrzuty sumienia, poczucie winny, desperacja, depresja, bezradność, załamanie psychiczne, próby samobójcze.
4. Faza utraty nadziei – pojawia się rozwód, poczucie beznadziejności, myśli i próby samobójcze. W tej fazie występują cztery
wyjścia:
• Samobójstwo /zabójstwo z rąk wierzycieli,
• zgłoszenie do poradni,
• uzależnienie od alkoholu, leków, narkotyków,
3

K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patologie społeczne, Toruń
2009, Adam Marszałek, s.162.
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• szpital lub więzienie4.
Komisja ds. społecznych i gospodarczych skutków nałogowego
hazardu, National Research Council przedstawiła podział w raporcie
odnośnie uzależnienia od hazardu, że uzależnienie od hazardu powinno być rozpatrywane w zależności od stopnia zaangażowania w
grę. Według tego podziału pierwszy poziom dotyczy jednostek, które
nie wykazują żadnego zainteresowania względem gier hazardowych.
Gry wówczas są mało atrakcyjną formą rozrywki, które dla tych
jednostek nie muszą istnieć. Ostatni poziom zaś dotyczy osób, które
są uzależnione od hazardu i nie wyobrażają sobie życia bez podejmowania tego rodzaju aktywności, a całe ich życie jest podporządkowane wykonywaniu tej czynności, wszystko wówczas dookoła
przestaje mniecie znaczenie. Ten podział przedstawia następujące
poziomy:
1. hazard poziomu 0 – brak jakiejkolwiek aktywności związanych z grami hazardowymi,
2. hazard poziomu 1 – granie okazjonalne w celach rozrywkowych, niepowodujące żadnych znaczących szkód,
3. hazard poziomu 2 – hazard problematyczny,
4. hazard poziomu 3 – hazard patologiczny, spełniający co najmniej 5 zachowań spośród wyszczególnionych w DSM-IV5.
Bez względu na przyjęte kryterium dotyczące przebiegu uzależnienia od hazardu, można wyszczególnić w pierwszym etapie poznanie gier, a następnie zainteresowanie się nimi, kiedy wzbudzą ciekawość gracz wówczas poświęca coraz więcej czasu i środków na jej
kontynuację, w ostatnim etapie hazardzista podporządkowuje całe
swoje życia podejmowanej aktywności związanej z grami, wszystko
co go otaczało w trzeźwym życiu przestaje mieć znacznie, liczy się
już jedynie możliwości kontynuacji gry6.

4

Ibidem, s.162.
Ch. F. Wellford (red.), Pathological gambling a critical review,
Waszyngton 1999, National Academy Press, s. 20-21.
6
Na podstawie badań przeprowadzone za pomocą obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów z osobami uzależnionymi od hazardu, w latach
01.10.2009-30.06.2011.
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2. Leczenia uzależnienia od hazardu - fazy procesu terapeutycznego
W trakcie procesu uzależnienia można wyszczególnić określone
etapy czy fazy w trakcie trzeźwienie również można wyodrębnić
określone fazy czy etapy. Jednak proces zdrowienia nie jest jednolicie wzrostowy, gracz na każdym etapie może się cofnąć do początku
tego procesu, zatrzymać lub ulec wahaniom. Zależne jest to jedynie
od zdrowiejącej jednostki. Jeden z podziałów zmiany terapeutycznej
określa następujące etapy:
1. faza wstępna, wówczas hazardzista przyznaje, że gra jednak nie
widzi w tym nic złego, wręcz uważa, że gra stanowi konstruktywne
zajęcie. Na jakąkolwiek informacje dotyczącą problemu z grami reaguje
złością i zaprzeczeniem, problem jest w stanie zauważyć jedynie u innych
graczy potwierdzają to następujące słowa:
Właściwie nie pojechałem pograć tylko pojechałem. Wziąłem ze sobą
kilkaset złotych. Pojechałem popatrzeć na baranów, którzy się topią7.
Osoba na tym etapie nie ma motywacji do podejmowania jakichkolwiek działań w celu zmiany ze względu na to że nie dostrzega u
siebie żadnego problemu związanego z nadmiernym graniem. Leczenie na tym etapie najczęściej jest spowodowane zewnętrznym
naciskiem, wiąże się z dużym oporem hazardzisty i wymaga od terapeuty dostarczenia wiedzy w zakresie uzależnienia i jego mechanizmów, jak również konfrontacji poglądów gracza z opiniami innych
osób.
2. faza zastanowienia hazardzista dostrzega problem związany z
hazardem, planuje podjąć działania związane z zaprzestaniem gry
tylko, ostateczną decyzje o terapii odwleka w czasie. Uzależniona
jednostka poszukuje różnych rozwiązań, które mają na celu
rozwiązać problem np. mogą to być wizyty u hipnotyzera. Próbuje
poradzić sobie z problemem samodzielnie, podejmuje czasową
abstynencję w celu udowodnienia sobie oraz innym, że gry nie
stanowią dla niego problemu. Na tym etapie wciąż odgrywa ważną
rolę edukacja odnośnie hazardu oraz zachęcanie do spotkań z
terapeutą.
3. faza aktywnego przygotowania występuje wówczas duża
determinacja do podjęcia konkretnych działań mających na celu
7
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wyzdrowienie. Jest to efekt kalkulacji zysków i strat związanych z
grą. Ten etap charakteryzuje są deklaracjami i oświadczeniami
związanymi z chęcią podjęcia leczenia. Działania hazardzisty
zmierzają do poniesienia konsekwencji podjętych działań w trakcie
gry. Na tym etapie hazardzista chce podjąć leczenie jest już na nie
gotowy jednak czuje strach, podejmowane działania nie są
całościowe z tą też może pojawić się zniechęcenie, a w konsekwencji
podjęte działania mogą zakończyć się porażką. Ważną kwestią na
tym etapie jest wspieranie hazardzisty w podejmowanych działania,
które powinny składać się z małych możliwych do osiągnięcia
kroków. Ważne jest aby nauczyć gracza, że porażka nie sanowi
przegranej a jedynie jest szansą na nauczenie się czego o sobie oraz
wyciągnięcie wniosków w przyszłości z tej sytuacji.
4. faza działania, akcji - na tym etapie hazardzista podejmuje
konkretne działania, które mają na celu wyzdrowienie. Jest już
gotów ponieść konsekwencje związane z czasem gry, ma
świadomość, że ucieczka od rzeczywistości przyniesie jedynie straty
i wpłynie na pogorszenie obecnej sytuacji. Na tym etapie istnieje
szczególne ryzyko związane z nawrotem choroby, w związku z tym
bardzo ważną kwestią jest wsparcie gracza i uczenie go radzenia
sobie ze stresem i rozładowywania napięcia w konstruktywny
sposób. Warto w tym okresie pokazywać dokonane już zmiany i
utwierdzać hazardzistę w możliwości wyzdrowienia, ważne jest
wówczas ukazanie mu jakie zmiany już zostały dokonane. Wówczas
uzależniona jednostka zaczyna zmieniać styl życia, odnajdując
normalność.
5. utrwalania zmian - na tym etapie hazardzista dokonuje
utrwalenia dokonanych zmian w swoim życiu. Wówczas utwierdza
się w sensowności realistycznego patrzenia się na siebie dzięki
czemu buduje równowagę do wcześniejszy zachowań hazardowych.
Dzięki podjętej terapii hazardzista uczy się spędzać czas w sposób
konstruktywny, wówczas hazardzista również nabywa umiejętności
radzenia sobie z bieżącymi problemami. Jak powiedział jeden z
badanych porównując swoje życie do sprzątania w pokoju: teraz w
nim wietrze i regularnie sprzątam, na początku terapii zamiotłem
wszystkie brudy pod dywan i tam je zbierałam myśląc, że jest czysto
a w czasie kiedy grałem nie dostrzegałem bałaganu jaki panuje w
moim pokoju. Takie zobrazowanie stosunku do problemów
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przedstawia cały proces zmian jakie zachodzą w podejściu
hazardzisty do radzenia sobie ze trudnymi sytuacjami. Początkowo
odzyskana równowaga i kontrola nad własnym życiem nie jest
jednak wystarczająco stabilna aby uchronić przed pojawiającymi się
nawrotami choroby8.
6. zapobiegania nawrotom - polega na zapobieganiu i
wykluczaniu, jak również radzenia sobie z mechanizmami choroby,
na powracając do gry. Nawrót może występować jedynie u osób, u
których nastąpił proces zdrowienia. Samo zachowanie abstynencji od
gry nie stanowi o procesie zdrowienia jednostki. Występuje on na
każdym z etapów zdrowienia, nie zawsze kończy się powrotem do
gry. Jego długość i częstotliwość jest zależna od indywidualnych
cech jednostki9.
Przedstawiony podział etapów procesu terapeutycznego nie ma
określonych norm czasowych, zdrowiejąca jednostka może zatrzymać się na pierwszych dwóch etapach co ma miejsce u większości
osób, które podjęły leczenie, a realizacja kolejnych etapów a miejsce
tylko w wymiarze istotnych dla danej jednostki kwestii, a nie całego
życia. Osoba, która była uzależniona od hazardu najczęściej przez
wiele lat nie jest w stanie przejść procesu terapeutycznego bez ponoszenie porażek. Sukces tego procesu jest związany z ciągłością oraz
co bardzo istotne systematycznością podejmowanych działań, jak
również najczęściej trwa już do końca życia hazardzisty.
Inny podział faz zdrowienia, z którym utożsamiają się osoby
uzależnione od hazardu wyszczególnia następujące faz zdrowienia,
takie jak:
1. odwrotu - trwa od podjęcia próby zdrowienia do około 15 dnia
abstynencji. Występuje wówczas spadek nastroju i aktywności,
rozdrażnienie i niepokój.
2. miesiąca miodowego - trwa od 16 dnia abstynencji do około
45 dnia występuje wówczas poprawa nastroju, wzrost aktywności,
optymizm, racjonalne myślenie.
3. muru - pojawia się między 46 a 120 dniem abstynencji
występuje wtedy poczucie ogólnego dyskomfortu fizycznego i

8
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A. Derwich-Nowak, Patologiczny hazard , Warszawa 2010, Engram, s. 72-76.
Ibidem, s. 103-105.
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psychicznego, spadek nastroju i aktywności, trudności w
koncentracji itp.
W dwóch kolejnych fazach ujawniają, się problemy "przykrywane"
dotychczas przez hazard, dominującym uczuciem jest często znudzenie
swoim funkcjonowaniem „na trzeźwo". Wypracowana droga zdrowia
przez alkoholików składa się z trzech etapów: świadomość, akceptacja,
działanie (Awareness, Acceptance and Action). Hazardziści również
taki podział działań przyjmują w drodze zdrowienia. Polega to na tym,
że hazardzista musi najpierw uświadomić sobie, że jest chory, później
zaakceptować fakt, że jest chory i dopiero wtedy zaczyna działać.
4. przystosowania - trwa od 4 do 6 miesiąca abstynencji
5. rozwiązań - trwa od 6 do 12 miesiąca abstynencji10.
W ostatnich latach zaczęto zwracać uwagę na zależność między
zmianami biochemicznymi w mózgu a przebiegiem procesu zdrowienia, szczególnie w okresie pierwszych miesięcy leczenia. W procesie tym wyodrębnione fazy określają zmiany jakie zachodzą w
zdrowiejącej jednostce hazardziści odczuwają szczególnie fazę miesiąca miodowego ze względu na to, że wówczas odczuwają poprawę
sytuacji finansowej, jak również zwiększenie wolnego czasu i wzrost
pewności siebie. Jest to okres początkowych zmian, które jeżeli nie
zostaną odpowiednio zmotywowane w fazie muru zwiększy się możliwość wystąpienia nawrotu, który zakończy powrotem do uzależnienia.
Następną forma pomocy jest mini program „HALT”, który polega na tym. żeby starać się nie być zbyt:
Hungry –głodnym,
Angry –rozgniewanym,
Lonly – samotnym,
Tired – zmęczonym.
Każdy z tych stanów może doprowadzić do ponownego zagrania. Trzeba żyć w taki sposób, aby nie dopuszczać do skrajności,
które spowodują przerwanie abstynencji11.
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Bardzo istotną rolę w pomocy osobom uzależnionym odgrywają
różnego rodzaju fora internetowe. Stanowią pierwsze źródło wiedzy
o tym gdzie i jak uzyskać wsparcie. W ten sposób hazardzista otrzymuje anonimową pomoc. Jedną z ważniejszych zalet jest jej dostępność przez całą dobę. Miejsce pobytu uzależnionego nie ma znaczenia. Dzięki różnorodnym informacjom w sieci możliwa jest również
selekcja i dobór najodpowiedniejszej formy terapii12.
3. Wyniki badań
Leczenie uzależnienia od hazardu zaczyna się od podejmowania
działań profilaktycznych, pierwsza kampania profilaktyczna miała
miejsce w 2004 roku w Kanadzie. Jej celem było uświadomienie
społeczeństwu zagrożenia związanego z hazardem. Kolejną formą
zapobiegania uzależnieniu od hazardu jest zobowiązanie kasyn do
pomocy osobom uzależnionym. W Szwecji wprowadzono zakaz
wstępu do kasyn osobom grającym nałogowo na okres przynajmniej
roku. Działaniem profilaktycznym było również otwarcie centrum,
które początkowo miało zajmować się jedynie kształceniem osób
uzależnionych od hazardu13. W Polsce działania profilaktyczne są na
poziomie lokalnym a dużych kampanii informacyjnych jest wciąż za
mało.
Możliwości leczenia osób uzależnionych od hazardu na terenie województwa warmińsko- mazurskiego są bardzo ograniczone. Z pośród 52
ośrodków terapii większość osób uzależnionych jest kierowana do ośrodka leczenia uzależnień w Starych Juchach, taki stan rzeczy potwierdzają
również osoby uzależnione od hazardu. Jest to ośrodek, do którego kierowane są osoby nie tylko z terenu województwa warmińskomazurskiego, ale również z całej Polski. Jest w nim realizowany autorski
program terapeutyczny, wypracowany na podstawie wieloletnich, indywidualnych doświadczeń terapeutów w pracy z uzależnionym pacjentem.
Zajęcia są prowadzone w formie spotkań grupowych oraz indywidualnych, co może wpływać na zwiększenie skuteczności procesu terapeutycznego. Ćwiczone są w głównej mierze umiejętności trzeźwego radze-

12

I. Niewiadomska, M. Brzezińska, B. Lelonek, Hazard, Lublin 2005,
KUL., s.187-191.
13
Ibidem, s. 163-168.
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nia sobie z problemami oraz funkcjonowaniem bez podejmowania aktywności związanej z grami.
Kolejnym ośrodkiem, który podejmuje się prowadzenie terapii
osób uzależnionych od hazardu jest ośrodek terapii uzależnienia od
alkoholu i współuzależnienia w Działdowie. Terapeuci w tym ośrodku starają się łączyć w grupie terapeutycznej jak najwięcej osób uzależnionych od hazardu, z pośród tych, które zgłoszą się na terapię.
Hazardziści nie są odsyłani do innych placówek jest prowadzona
terapia zarówno indywidualna i grupowa.
W niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej przychodni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Nidzicy prowadzone są terapie grupowe wraz z osobami uzależnionymi od alkoholu, terapeuci starają się dopasować program do potrzeb danej grupy.
W samodzielnym publicznym specjalistycznym psychiatrycznym zakładzie opieki zdrowotnej oddział terapii uzależnień we
Fromborku Terapeuci zajmują się leczeniem uzależnienia od hazardu. Terapia odbywa się w grupach osób uzależnionych od alkoholu.
Prowadzone są zajęcia indywidualne dla hazardzistów, zajęcia w
grupach są dostosowywane do uzależnienia od hazardu. Przygotowywane są również dodatkowe zajęcia dla osób uzależnionych od
hazardu jednak zgłasza się do tej placówki bardzo mało osób z tym
problemem. Jest to około 3-4 osób rocznie.
Powiatowy szpital oddział terapii uzależnienia od alkoholu w
Iławie podejmuje się leczenia osób uzależnionych od hazardu. Terapia jest wraz z osobami uzależnionymi od alkoholu. Zdążają się sytuacje kiedy osoby będące w grupie wraz z uzależnionymi od alkoholu rezygnują z terapii. Program na spotkaniach indywidualnych
jest dopasowywany do specyfiki uzależnienia od hazardu.
W ośrodek terapii uzależnień "Szansa" w Elbląg terapie są prowadzone wspólnie z osobami uzależnionymi od alkoholu ze względu
na środki jakie ośrodek otrzymuje od NFZ, prowadzone są również
terapie indywidualne. W skali roku zgłasza się do tego ośrodka około
20 osób z uzależnienie od hazardu.
W poradni leczenia uzależnień "Medical Center" w Ostródzie
osoby uzależnione od hazardu leczone są tylko na terapiach indywidualnych ze względu na to, że w łączonych grupowych rezygnują.
Pracownicy ośrodka widzą potrzebę otwierania placówek lub oddzielnych grup tylko dla osób uzależnionych od hazardu.
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Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków i współuzależnienia w Olecku zajmuje się leczeniem uzależnia od hazardu
jednak żadne szczegółowe informacje odnośnie zakresu udzielanej
pomocy nie zostały udzielne.
Jest również kilka ośrodków terapii uzależnień, które podejmują leczenie uzależnienia od hazardu jedynie w sytuacji występowania uzależnienia od alkoholu w innym wypadku osoba uzależniona nie jest
przyjmowana na terapię. Taki stan rzeczy może wynikać z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
które gwarantuje leczenie osób, które są uzależnione. Rozporządzenie
dotyczy głównie uzależnień od substancji psychoaktywnych sytuacja
uzależnień od wykonywania określonych czynności jest wciąż zbyt
mało precyzyjnie określona. Zatrudniony personel w ośrodkach terapii
uzależnieni nie zawsze jest przygotowany do prowadzenia rozmów z
osobami, które są uzależnione i potrzebują pomocy terapeutycznej.
Większa część ośrodków terapii osoby uzależnione od hazardu odsyła
osoby uzależnione do ośrodka w Starych Juchach gdzie jest prowadzona
terapia dla osób z tym uzależnieniem.
Podsumowanie i wnioski
Placówek, które zajmują się leczeniem uzależnienia od hazardu
wciąż jest zbyt mało, zwłaszcza, że skala zjawiska wciąż rośnie.
Hazardziści nie zawsze wiedzą gdzie mogą otrzymać pomoc, a w
pierwszym kontakcie z ośrodkiem terapii uzależnień nie zawsze są
potraktowani w miły i profesjonalny sposób. Były dwie placówki,
które nie były w stanie wskazać gdzie osoba uzależniona od hazardu
może uzyskać pomoc, również nie posiadały informacji czy w ich
ośrodku taka pomoc nie jest udzielana.
W coraz większym stopniu zaczyna dotyczyć ten problem dzieci
i młodzież, dla których wciąż nie powstały placówki, które udzieliłyby pomocy terapeutycznej. Dla dorosłych hazardzistów terapia z
osobami uzależnionymi od alkoholu czy innej substancji psychoaktywnej pomimo podobnych mechanizmów choroby może w początkowej fazie zdecydowanie utrudniać i hamować proces zdrowienia.
Odbywanie w ten sposób terapii utrudnia również prace terapeutyczną terapeucie, który powinien dopasowywać formy terapii do specyfiki tego uzależnienia co nie jest zawsze możliwe na spotkaniach
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grupowych przy uzależnieniach chemicznych i niechemicznych.
Hazardziści podejmujący kolejną próbę terapii rozumieją mechanizmy choroby co ułatwia terapię wśród grupy uzależnionych osób
najczęściej od alkoholu. Hazardziści z dłuższym stażem abstynencji
(powyżej 2 lat) mówią, że nie zawsze ma znaczenie wśród jakiej
grupy osób była realizowana terapia, ale jaki stosunek osoba uzależniona od hazardu ma do zdrowienia.
Warto by było aby powstawały w ośrodkach terapii uzależnień oddzielne grupy dla osób uzależnionych od hazardu lub chociaż żeby grupy
były tworzone dla osób, które są uzależnione od wykonywania określonych czynności. Takie różnicowanie w grupach pozwoli na większe poczucie przynależności i faktu, że po wielu latach zmagań z uzależnieniem
odnaleziono odpowiednie miejsce, gdzie zostanie udzielona fachowa
pomoc. Ważną kwestią są szkolenia dla osób, które mają pierwszy kontakt z osobą uzależnioną aby były w stanie poinformować gdzie odpowiednią pomoc osoba uzależniona może uzyskać.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest określenie jakie są możliwości
leczenia osób, które są uzależnione od hazardu. Od teoretycznej strony
omówione zostały zagadnienia związane z fazami uzależnienia oraz
etapy, z których składa się proces terapeutyczny. Przeprowadzone
badania obejmowały wszystkie placówki zajmujące się leczeniem osób
uzależnionych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.
Realizowane były w lutym br. za pomocą wywiadu częściowo
ustrukturyzowanego. Wyodrębnione zostało 52 placówki z czego nie ze
wszystkim udało się nawiązać kontakt. Wyniki badania obrazują, że
niewielki odsetek badanych placówek zajmuję się leczeniem osób, które
są uzależnione od hazardu. Jedną z przyczyn takiej sytuacji może być
bardzo mała liczba zgłaszających się hazardzistów oraz brak
odpowiednio wyszkolonego personelu.
Summary
The possibilities of gambling addicts treatment
The article aims at outlining the possibilities of treatment for
patients addicted to gambling. Issues relating to the phases of
addiction as well as the stages of the therapeutical process have been
discussed from a theoretical point of view. The research was carried
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out in all institutions providing treatment for gambling addicts
throughout the Warmian-Masurian voivodeship. It was taking place
in February 2014 in the form of semi-structured interviews. 52
institutions were listed, however, not all of them were available for
contact. The results of the research show that only a small percentage
of them provides treatment for patients with gambling addiction. A
small number of gamblers calling in as well as the lack of properly
trained staff may be reasons for the current state of affairs.
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Agnieszka Kaźmierczak (UMCS)
Resocjalizacja osób dotkniętych piętnem patologii
Wstęp
Na wstępie należy zdefiniować samo pojęcie resocjalizacji. Według Małej Encyklopedii PWN [2000, s.690] resocjalizacja jest oddziaływaniem wychowawczym i psychokorekcyjnym na jednostkę
źle przystosowana do życia w społeczeństwie. Co to oznacza? W
procesie resocjalizacji terapeuta, psycholog lub pedagog niweluje lub
przekształca schematy zachowania powstałe w procesie socjalizacji
pierwotnej i wtórnej. Sam proces tego oddziaływania odnosi się do
zwalczania tzw. patologii społecznej. Podgórski określa patologię
jako „ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego czy też rodzaju struktury, który
pozostaje w zasadniczej, nie dającej się pogodzić sprzeczności ze
światopoglądowymi wartościami, które w danej społeczności są akceptowane”1. W tym rozumieniu pojęcie patologii uzależnione jest
od oceny społeczności, w której znajduje się i egzystuje jednostka.
Sztumski analizując poglądy Podgórskiego podaje dodatkowe kryteria uzupełniające powyższą definicję:
1. Występowanie zjawiska „większej zbiorowości”;
2. Brak społecznej akceptacjo dla zachowań tego rodzaju;
3. Wykorzystanie siły i zasobów całej społeczności do
poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją2.
Podczas analizy przedmiotu podejmującej problematykę patologii stwierdzić można, że patologia społeczna określana jest najczęściej jako negatywne zjawisko społeczne, dla którego zaistnienia
konieczne są następujące warunki: naruszenie norm i wartości obowiązujących w danym społeczeństwie; destruktywność zachowania
mierzona skalą potępienia społecznego; występowanie w większej
zbiorowości lub w skali masowej oraz konieczność wykorzystania
zbiorowej siły w celu przeciwstawienia się tego rodzaju problemom3.
1

I. Pospieszyl, Patologia społeczna, Warszawa 2008, s. 24.
Zob., Tamże., s. 20-54.
3
Zob., Tamże., s. 12.
2
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W pierwszej części artykułu poddane zostaną analizie te elementy
opisu patologii. Następnie przedstawione zostaną formy resocjalizacji oraz typy wychowanków w odniesieniu do zachowań patologicznych. W zakończeniu (w świetle poprzednich rozważań) spróbuję
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób typ wychowanka oddziałuje
na proces resocjalizacji?
1. Społeczne wyznaczniki zjawiska patologii
W definicji resocjalizacji podanej powyżej zauważalne jest uzależnienie jej przedmiotu od ludzkich ocen. Jest to bardzo problemowe założenie. Wynika to z paru przyczyn. Po pierwsze bardzo trudno określić
istnienie samego kryterium hierarchii wartości i norm w danym społeczeństwie czy grupie społecznej, a w konsekwencji samych odstępstw
od nich. Problem ten uwidacznia się szczególnie w perspektywie czasu.
Dana grupa społeczna cechuje się pewną dynamiką zachowań, wyznawanych norm i potrzeb. W czasie jej funkcjonowania ulegają one szeregowi zamian i przekształceń. Wartości i normy najbardziej „stabilne” i
uporządkowane wydają się znajdować się na poziomie prawnym. Złamanie lub przekroczenie danego punktu paragrafu kodeksu prawnego
powoduje odpowiednią sankcje prawną. Inaczej jest, gdy jednostka
postąpi w sposób nieodpowiedni na poziomie religijnym, moralnym czy
obyczajowym. Pospiszyl pisze: „Istnieje w historii wiele przykładów na
to, że osoby, które później zyskały uznanie i szacunek, w czasach im
współczesnych okrzyknięte zostały dewiantami, a nawet zapłaciły za
swoje zachowanie i postawy życiem. Giordano Bruno został spalony na
stosie za głoszenie heliocentrycznej teorii wszechświata, chociaż dzisiaj
jest ona jednym z podstawowych twierdzeń astrologicznych niezależnie
od deklaracji światopoglądowych. Przyjęcie w społeczeństwie zasady
równości praw wymagało zakwestionowania porządku feudalnego i
zostało zapoczątkowane jedną z najkrwawszych rewolucji (rewolucją
francuską). Marcin Luter, przybijając swoje tezy na drzwiach kościoła w
Wittenberdze dał początek nowej religii, chociaż w swoich czasach
został okrzyknięty heretykiem”4. Takiego rodzaju przykładów w historii
ludzkości można odnaleźć dużo więcej.
Podczas analizy zagadnienia patologii w procesie resocjalizacji wydaje się, że największym problemem jest relatywizm przedmiotu, który
4
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Zob., Tamże., s. 12.

obejmuje pojęcie patologii. Kwaśniewski, który reprezentuje stanowisko
zbliżone do interakcjonistów twierdzi, że „[…] zjawiska dewiacyjne nie
występują jako byty obiektywnie istniejące. Ich istnienie zależy bowiem
od reakcji ludzi na dane zachowanie. Są wynikiem swoistego rodzaju
umowy społecznej, a miarą prawdziwości tych zjawisk jest ich obecność w świadomości tych, którzy ją oceniają, oraz siła oporu społecznego w przypadku ich wystąpienia”5. Stanowisko przeciwne do Kwaśniewskiego reprezentuje Sztumski. Pisze: „problemy społeczne są faktami społecznymi, tzn. istnieją obiektywnie, czyli niezależnie od metod
ich badań i stanu teorii […] nie tylko znajdują swoje odbicie w świadomości ludzi danego społeczeństwa, ale ponadto wywołują u nich szczególne zaangażowanie intelektualne i emocjonalne wyrażają u nich
szczególne zaangażowanie intelektualne i emocjonalne wyrażające się
w opiniach i postawach”6.
Problemem określenia kryterium dobra i zła w wymiarze społecznym w literaturze podmiotu zajmowało się wielu psychologów,
pedagogów, teologów czy filozofów. Jednym z nich był Kwaśniewski [1992,ss.30-33]. W swoich badaniach wyodrębnił dwa typy dewiacji: pozytywną i negatywną. Pozytywna obejmuje zachowanie, w
którym następuje naruszenie norm, jednak samo ma na celu dobrostan, pomyślność lub rozwój. Ta forma dewiacji cechuje się odstąpieniem od normy powinności; nieegoistycznością w swojej motywacji; jest wyrazem buntu oraz skutkiem jej działania jest pozytywna
reorganizacja. Ta forma dewiacji wyraża się w takich zachowaniach
jak: nonkonformizm, innowacyjność, twórcze myślenie, pozytywne
nieprzystosowanie oraz inne.
Dewiacja negatywna jest zachowaniem niezwykle destrukcyjne.
Wynika z odstępstwa od nakazu obowiązku. To właśnie tego rodzaju
dewiacja jest przedmiotem zainteresowania patologii społecznych.
Mimo, iż w literaturze przedmiotu można odnaleźć szereg kryteriów określających cechy zachowania antymoralnego, to w każdej
społeczności mają one swoje nasilenie i rozmieszczenie. W Polsce w
roku 1988 za najbardziej naganne zachowanie uznawano kazirodz5

Tamże.
J. Sztumski, Czy możemy mówić o „patologii społecznej”?, [w:] T. Sołtysiak (red) Zjawisko patologii społecznej, uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognoza, Bydgoszcz 1995, s. 12.
6
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two, zabójstwo, pobicie chuligańskie oraz gwałt. W roku 2006 r.
zachowaniami najbardziej piętnowanymi społecznie były: gwałt,
pornografia dziecięca, nakłanianie dzieci do prostytucji oraz przemoc
wobec dzieci7. Za postępowanie najmniej naganne w roku 1986 Polacy uznawali: urodzenie nieślubnego dziecka, wyjazd z kraju na
stałe, oglądanie pornografii oraz współżycie seksualne bez ślubu. W
roku 2006 za takie zachowanie uznawane było: współżycie seksualne
bez ślubu; informowanie władz, że ktoś popełnił przestępstwo; rezygnacja z udziału w wyborach oraz uchylanie się od służby wojskowej8. Wartości zmieniają się w czasie. Prowadzi to stwierdzenia, że
przedmiot patologii jakim jest zachowanie destrukcyjne ulega zmianie i gloryfikacji w czasie. Wymaga to określenia kryteriów oceny
tego zjawiska. Rosenhan i Seligman zaproponowali kryteria określające patologię:
1. Cierpienie;
2. Trudność w przystosowaniu;
3. Nieracjonalność, dziwaczność;
4. Wyrazistość, niekonwencjonalność;
5. Dyskomfort obserwatora;
6. Naruszenie ideałów i norm9.
Pospiszyl analizując powyższe określenia pisze: „[...] kryteria,
mimo pewnej deklaratywność, stanowią dość czytelne punkty odniesienia . Na przykład jeżeli „cierpienie” potraktujemy w szerokim
tego słowa znaczeniu (tzn. jako cierpienie zarówno dewianta, jak i
ofiary), to może ono być przyjęte również w patologii społecznej,
zakłada bowiem szkodliwość zachowania oraz brak umiejętności
przystosowawczych. Wszystkie pozostałe kryteria są również łatwe
do przyjęcia w odniesieniu do patologii społecznych, a co najważniejsze jest dość łatwo mierzalne i to niezależnie od konkretnych
norm rozumianych jako pewne wzorce zachowań społecznych”10.
W świetle powyższych rozważań najtrafniejsza i najbardziej oddająca zakres problematyki jest definicja J. Malca „patologią spo7

I. Pospiszyl, Patologie...,,s.12.
Zob., Tamże., s. 14.
9
Zob. D. L. Rosenhan ,M. Seligman , Psychopatologia. t.1, , Warszawa
1994, s. 20-132.
10
I. Pospiszyl, Patologie..., s. 17.
8
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łeczną jest ogół przypadków śmierci, obniżenia poziomu moralnego,
pogorszenie samopoczucia i strat materialnych spowodowanych
naruszeniami reguł prakseologicznych, moralnych i prawnych oraz
postępowaniem autodestrukcyjny”11.
2. Występowanie patologii
W literaturze przedmiotu odnajdujemy wiele teorii wyjaśniających przyczyny zaistnienia patologii. Do najważniejszych z nich
zaliczamy:
1. Teorię anomii, według której dewiacja powstaje w wyniku
niedostatecznej kontroli społecznej;
2. Teoria stygmatyzacji i neutralizacji – dewiacja występuje w
wyniku nadużycia kontroli społecznej;
3. Teoria zróżnicowania powiązań – dewiacja powstaje w wyniku
wyuczonego zachowania;
4. Teoria Hirscha – dewiacja pojawia się w momencie zerwania
się lub zachwiania więzi społecznych;
5. Koncepcja ponownego przemyślenia Ferscha – według tej
teorii zachowanie patologiczne wynika z samego świadomego
wyboru jednostki12.
Pojęcia anomii pierwszy raz użył E. Durkheim. „Anomia jest
stanem, w którym normy tracą znaczenie regulacyjne dla zachowań
człowieka. Przestają odgrywać rolę swoistego drogowskazu w ludzkich dążeniach i działaniu. Dosłownie anomia oznacza „ beznormie”,
ale chodzi tu rzecz jasna o motywacyjną siłę działania norm, nie zaś
całkowity ich brak. W zorganizowanym społeczeństwie nie ma takiej
sytuacji, żeby norm po prostu nie było. Nawet w stanie wojny, chaosu strukturalnego, czy tzw. zdziczenia obyczajów normy i wartości
istnieją (inaczej nie byłoby bohaterów, one tylko przestają być powszechnie ważne i przestrzegane”13.
Ryzyko przynależności danej osoby do grupy dewiantów oraz
stygmatyzacji społecznej wynika z kilku czynników. Pierwszy z nich
wynika z tego, kto naruszył dana normę społeczną – im wyższa po-

11
12
13

Tamże, s. 17.
Tamże., s.17.
Tamże., s.28.
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zycja społeczna, tym większe jest prawdopodobieństwo, że osoba
taka nie zostanie potępiona za swój czyn.
Kolejnym czynnikiem jest samo określenie tego, kim jest ofiara i
sprawca. Przynależność do danej grupy społecznej kształtuje widzenie danego zjawiska. Ofiara ciesząca się dużym autorytetem lub
przynależąca do grupy zabezpieczenia społecznego (np. dzieci) wywołuje repulsywne regulacje społeczne.
Trzecim czynnikiem jest określenie, jakiego rodzaju norma została naruszona oraz w jakim czasie. Zakres oddziaływania społecznego zależy także, od hierarchii wartości uznawanych w danej grupie
społecznej (oddziaływania kulturowego, religii, tradycji itp.).
Ostatnim czynnikiem jest wiarygodność i autorytet osoby oceniającej dane postępowanie. Im większym autorytetem się ona cieszy
w swojej wspólnocie, tym większa wiarygodność jej oceny sytuacji14. Goffman podaje trzy kryteria, według których, jednostka w
danej grupie społecznej, jest „naznaczona” jako dewiant:
1. Stygmaty związane z deformacjami fizycznymi lub
niepełnosprawnością (np. osoby kalekie, z lekkim upośledzeniem
umysłowym);
2. Stygmaty związane z wadami charakteru (np. osoby nadpobudliwe,
egoistyczne, niestałe w uczuciach);
3. Stygmaty plemienne (np. przynależność do danej narodowości)15.
Osoba, która otrzymuje miano dewianta zmienia swoje położenie
w strukturze społecznej. Zmuszona zostaje do wejścia w nowa rolę.
Mechanizmami nacisku społecznego w sytuacji stygmatyzacji dewiacyjnej są:
1. Utrata zaufania i zabezpieczenia społecznego (pozbawienie prawa do prywatności, szacunku, nietykalności cielesnej oraz innych);
2. Występowanie zjawiska odseparowania społecznego (społeczeństwa marginalizuje jednostkę dewiacyjną; zjawisko to prowadzić
może np. do utraty pracy, „wytykania palcami”, plotek).
3. Jednostka traci dotychczasowe punkty odniesienia (utrata stałej pracy, planów życiowych, celów i tp. )

14

Zob., Tamże., s. 32-38.
Zob., E. Goffman, Stigma. Note on the Management of spoiled Identity, Londyn 1961, s. 12-80.
15
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4. W wyniku deprymacji jednostka uruchamia mechanizmy obronne. Przenosi odpowiedzialność za swoje zachowanie na inne osoby –
współpracowników, kolegów, rodzinę.
5. Jednostka w wyniku odseparowania poszukuje środowiska, w
którym będzie akceptowana. Najczęściej jest to grupa dewiacyjna.
Tworzenie relacji z jej członkami pogłębia zjawisko separacji i marginalizacji16.
Określenie danej jednostki jako dewiacyjnej może nastąpić w
wyniku procesu manipulacji społecznej. Aby proces ten był skuteczny, wymagane jest wy wystąpienia kilku zmiennych:
1. Sam sprawca, jak i zjawisko powinno posiadać cechy
niezwykłości, niecodzienności;
2. Sprawca i wydarzenie przedstawione są w schemacie
preferencyjnym (jako niegodziwe lub niewłaściwe);
3. Oskarżyciel występuje jako obrońca praw publicznych – stając
w imieniu wspólnoty, zyskuje na wiarygodności;
4. Oskarżyciel tworzy w świadkach przeświadczenie, że
zdarzenie nie miało charakteru jednorazowego wydarzenia;
podkreśla naruszenie normy nadrzędnej;
5. Oskarżyciel podkreśla wartość normy naruszonej przez
sprawce w swoim postępowaniu (jako wzór do naśladowania);
6. Oskarżyciel musi przedstawić swój dystans do sprawcy.
7. Sprawca musi w sposób rytualny zostać odseparowany od
otoczenia, w którym miało miejsce zdarzenie17.
3. Rodzaje patologii społecznych
Do podstawowych patologii społecznych zaliczyć można dewiacje samotnicze (samobójstwa), zachowania agresywne ( wśród dorosłych, dzieci i młodzieży), uzależnienia, nietypowe zachowania seksualne (np. homoseksualizm, prostytucja), handel ludźmi oraz wykluczenia społeczne (mobbing, bezdomność, dzieci ulicy). Postaram
się pokrótce opisać każde z nich.
Pierwszą naukową definicję samobójstwa stworzy prekursor nauk społecznych Emile Durkheim w 1930 roku18. Według socjologa
16

Zob., I. Pospiszyn, Patologie..., s. 39-41.
Zob. A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993, s. 20-48.
17
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samobójstwem jest „każdy przypadek śmierci, będący wynikiem
bezpośredniego lub pośredniego negatywnego lub pozytywnego
działania wykonanego przez samą ofiarę, która wie, jaki będzie rezultat tego działania”19. Inną, oraz zdecydowanie szerszą, definicję
podaje Brunon Hołyst. Podkreślał, że „samobójstwo było kulturową
formą rozwiązywania problemów, życiowych wedle nakazów zewnętrznych[...] społeczną formą wyłączenia się z obiegu świadczeń
[…], formą psychicznej dezakceptacji określonej formy życia […,
biologiczną formą ucieczki przed bólem, ideologiczna formą buntu
wobec nieuchronności śmierci, którą można uczynić aktem wyboru
czasu, miejsca i sposobu odejścia ze świata żywych”20.
Wśród typologi zachowań suicydologicznych najczęściej cytowaną wydaje się stworzona w roku 1930 roku przez E. Durkheima
tzn. podział na samobójstwa: anomiczne, egoistyczne, altruistyczne i
fatalistyczne. Samobójstwo anomiczne występuje w wyniku rozluźnienia lub zmiany więzi społecznych np. w wyniku kryzysu gospodarczego. Samobójstwo egoistyczne, w przeciwieństwie do anomicznego, występuje w wyniku nieprzystosowania jednostki do życia w społeczeństwie. Osoba taka woli wybrać śmierć, niż pokonywać kolejne przeciwieństwa losu.
Samobójstwo altruistyczne pojawia się, gdy jednostka zbyt mocno przywiązuje się do danej wartości. Socjolog tego rodzaju postawę
określa mianem „przesocjalizowania”. Zachowanie takie może wyrażać się także w zachowaniach heroicznych.
Ostatnim rodzajem samobójstwa opisywanym i analizowanym
przez Durkheima jest typ fatalistyczny. Występuje ono wśród jednostek, które doświadczyły nagłej zamiany życiowej (zwykle tragicznej
dla niej), np. nakazu pobytu w zakładzie karnym, ciężkiej choroby,
niepełnosprawności21. Za kolejna formę dewiacji uważa się zachowania agresywne. Za agresje uważa się postępowanie mające na celu

18

W swojej książce Le suicide (1930) analizuje bardzo szczegółowo
zjawisko samobójstwa.
19
Zob., E. Durkheim, Samobójstwo, [w:] A. Sułek, Logika analizy socjologicznej: wybór tekstów, Warszawa 1979, s. 41-51.
20
B. Hołys, Na granicy życia i śmierci, Warszawa 1996, s. 58.
21
Zob. E. Durkheim, Samobójstwo..., s. 72-78.
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zadanie drugiej osobie ból lub zaszkodzenie jej22. Wśród najpowszechniejszych zachowań agresywnych wymienić można: poniżanie,
pobicia oraz ośmieszanie. Za następną formę patologii uznaje się
uzależnienia. Za najczęstsze jej rodzaje uważa się: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od leków, hazard oraz uzależnienia czynnościowe jak seksoholizm. Aby dane zachowanie można był uznać za
nałóg, spełnione muszą zostać następuje kryteria:
1. Zachowanie zaspokojenia potrzeby staje się najważniejsze;
2. Optymalizacja zachowania tylko w czasie zachowania
nałogowego;
3. Tolerancja dawkowania (co zmusza nałogowca do zażywania
coraz to większych dawek);
4. Występują objawy abstynencyjne;
5. Zachowanie nałogowe wchodzi w konflikt z otoczeniem;
6. Nałogowiec przechodził nieudane próby abstynencji.
Streszczenie
Resocjalizacja jest procesem, w którym dąży się do zmiany postawy
zachowania (z negatywnej i nieakceptowalnej do pozytywnej i konformistycznej w aspekcie moralnym i prawnym). Na celu ma weryfikację zachowań utrwalonych w procesie socjalizacji pierwotnej lub wtórnej. Sam
jej proces bardzo mocno uzależniony jest od postawy wychowanka. Narzędzia użyte w czasie trwania procesu resocjalizacji uzależnione są od zachowania oraz nastawienia osoby, w stosunku, do której jest on delegowany.
Występuje również zależność pomiędzy poziomem i formą patologii, którą
reprezentuje wychowanek.
Abstract:
Rehabilitation of people affected by the stigma of pathology
Rehabilitation is the process by which it seeks to change
attitudes behavior (from negative to positive and intolerable and
conformist in terms of moral and legal). In order to verify the
behavior is fixed in the process of socialization, primary or
secondary. The process itself very much depends on the attitude of
the juvenile. Tools used during the rehabilitation process on the
behavior and attitude of the person, in respect of which it is posted.
22

Zob. I. Pospiszyl, Patologie..., s. 105.
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There is also a relationship between the level and form of pathology,
which represents the pupil
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Iwona Knap (WSEPNM)
Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w świetle współczesnej
praworządności
1. Zagadnienia wstępne
Poczucie bezpieczeństwa, zarówno w aspekcie psychologicznym, jak i w odniesieniu do szeroko rozumianych kategorii społecznych w ramach założeń socjologicznych stanowi niepodważalny
fundament funkcjonowania państwa. Bezpieczeństwo w ujęciu terminologicznym nie posiada definicji legalnej, jednak w doktrynie
wielokrotnie podejmowano próby jego artykulacji. Niewątpliwie jest
to termin współcześnie stosowany kompleksowo, realizowany poprzez heterogeniczne formuły językowe np. bezpieczeństwo jednostki, społeczne, publiczne, energetyczne, jak i narodowe oraz międzynarodowe. Jak wskazuje J. Stańczyk „Bezpieczeństwo jest naczelną
potrzebą człowieka i grup społecznych, a zarazem najważniejszym
ich celem”1.
Zgodnie z ujęciem leksykalnym pojęcie to określane jest jako
stan niezagrożenia czy też spokoju, a także idealny stan braku zagrożenia w życiu zbiorowości i jednostek2. Szczegółowe teoretyczne
analizy niniejszego zagadnienia pozwalają przyjąć, iż pomimo, występowania zróżnicowanych definicji, na podstawie ich terminologicznych rozstrzygnięć, można wyznaczyć tożsamość zagadnienia
bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym. Na potrzeby niniejszego opracowania jako fundamentalne ujęcie bezpieczeństwa przyjmuje się definicję Stanisława Kozieja, ugruntowaną na podejściu pragmatycznym,
według której „(...) jeśli mówimy o dynamicznym zjawisku (procesie) bezpieczeństwa danego podmiotu w sensie praktycznym, mamy
na myśli tę dziedzinę jego aktywności, która zmierza do zapewnienia
możliwości przetrwania, rozwoju i swobody realizacji własnych
interesów w konkretnych warunkach, poprzez wykorzystywanie
1

J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa
1996, s. 18.
2
Por. E. Sobol (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1999, s.
44, U. Kalina-Prasznic (red.) Encyklopedia prawa, Warszawa 2004, s. 48.
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okoliczności sprzyjających (szans), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego
interesów”3. Podmiotem wykonawczym niniejszej definicji mogą
być wszystkie jednostki mające własne interesy, uogólniając cała
ludzkość.
2. Prawne podstawy bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo w ramach ustawodawstwa krajowego, podlega
ochronie prawnej, jako obowiązek Konstytucyjny zgodnie z art. 5 w
zw. z art. 146 pkt. 4 ust 7 i 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z ustawą zasadniczą Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i
prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju4. Cele te stanowią podstawową kategorię zadań, która ma charakter deklaratywny, przez co
organy władzy publicznej są zobowiązane do podjęcia takich działań, które bezpośrednio będą zmierzały w kierunku ich realizacji.
Tak aby umocnić szeroko rozumiany potencjał państwa. Co w konsekwencji będzie stanowiło niejako syntezę istniejącej problematyki
w ramach założonych zamierzeń oraz realną identyfikację przyszłych
zagrożeń.
Bezpieczeństwo jest jedną z kluczowych potrzeb człowieka.
Pragnienie tej potrzeby jest dostrzegane w każdej dziedzinie naszego
życia. Bezpieczeństwo daje nam pewnego rodzaju komfort na podstawie, którego człowiek tworzy przyszłość zarówno swoją jak i
swoich najbliższych. Według Abrahama Maslowa twórcy modelu
hierarchii (piramidy) potrzeb, potrzeba bezpieczeństwa zajmuje drugie miejsce zaraz po potrzebie fizjologicznej, która stanowi podstawę
do osiągnięcia innych celów. Zatem elementarną funkcją każdego
państwa powinno być stworzenie oraz usprawnienie systemu bezpieczeństwa w taki sposób, aby spełniona została wspomniana potrzeba
społeczna. Bezpieczeństwo według Bolesława Rafała Kuca „(…)
3

S. Koziej, Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (Skrypt internetowy), www.koziej.pl, Warszawa/Ursynów 2010.
4
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 5.
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najczęściej definiowane jest przez negację, tj. uwypuklenie przeciwieństw (brak zagrożeń) lub przez podkreślenie pozytywnych stanów (spokoju, pewności wolności). Wielu autorów wskazuje też na
potrzebę procesowego podejścia do bezpieczeństwa- z jednej strony
zwracając uwagę na dynamikę zmian w zakresie stanu bezpieczeństwa, z drugiej na to że stan bezpieczeństwa zależy od wielu czynników subiektywnych i obiektywnych, wewnętrznych i zewnętrznych”5. W rzeczywistości obserwuje się brak powszechnie akceptowanych kompleksowych definicji dotyczących sfery bezpieczeństwa.
Często podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w konkretnym
obszarze zagrożeń próbują interpretować (naginać) znaczenie tego
słowa w imię swoich partykularnych interesów6.
3. Wewnątrzkrajowe działania w ramach bezpieczeństwa
Jednym z przykładów działań w ramach wykonywania, zarówno
konstytucyjnego obowiązku, jak i realizowania wewnętrznej oraz
zewnętrznej funkcji państwa, było zatwierdzenie w listopadzie 2007
roku Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej7, której podłoże stanowi również art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej8. Jak wskazuje Stanisław Musiał do zmiany
Strategii Bezpieczeństwa z 2003 roku przyczyniło się kilka czynni5

Zob. B.R Kuc, Rola systemów wczesnego ostrzegania w tworzeniu warunków bezpieczeństwa; M. Leszczyński, Bezpieczeństwo socjalne jako
obszar zainteresowania badawczego i składniki bezpieczeństwa państwa,
[w:] Zarządzanie bezpieczeństwem-wyzwanie XXI wieku, red. M. Lisiecki,
WSZiP, Warszawa 2008, s.79, s. 544.
6
M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2011, s.21.
7
Strategia
Bezpieczeństwa
Narodowego
RP
tekst,
zob.:
http://www.bbn.gov.pl/pl/publikacje-i-dokumenty/dokumenty/1144,StrategiaBezpieczenstwa-Narodowego-RP.html
8
USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 1967 Nr 44 poz. 220 art. 4a 1.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, stojąc na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, w
szczególności: 1) zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię
bezpieczeństwa
narodowego.
Zob.:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19670440220
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ków „(...) wejście do Unii Europejskiej, wojny w Afganistanie i Iraku, doświadczenia wynikłe w ramach funkcjonowania Polski w NATO oraz z polityki partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi”9. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej jest
przejawem niekonwencjonalnego podejścia do problematyki bezpieczeństwa narodowego. Precyzuje interesy narodowe, jak również
definiuje cele strategiczne nałożone w ramach ustawy zasadniczej.
4. Polska w perspektywie standardów międzynarodowych
Ważnym krokiem, również dla kategorii związanych z bezpieczeństwem, miało wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004
roku. Już w Preambule Traktatu o Unii Europejskiej istnieje zapis o
realizacji w ramach organizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym stopniowym określeniu wspólnej polityki obronności, która mogłaby prowadzić do wspólnej obrony, wzmacniając w
ten sposób tożsamość i niezależność Europy w celu wspierania bezpieczeństwa oraz postępu w Europie i na świecie10. Jednym z przejawów realizacji celów Unii Europejskiej było przyjęcie 12 grudnia
2003 roku w Brukseli przez Radę Europejską tzw. Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa11 pn. Bezpieczna Europa w lepszym świecie (a
secure Europe in a better world), która stanowi niejako zabezpieczenie dla państw członkowskich, które w pojedynkę nie są w stanie
zmierzyć się z obecnymi złożonymi problemami. Europejska Strategia Bezpieczeństwa to pierwszy tego typu dokument, który powstał
w ramach Unii Europejskiej, w dużym zakresie wzorowany na analogicznych dokumentach administracyjnych USA. Jak podkreśla
Paweł Turczyński Unia Europejska określana jest wobec Europej-

9

S. Musiał, Strategie bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku, [w:] M. J. Malinowski, S. Musiał (red.) Unia Europejska
a bezpieczeństwo Polski, Gdańsk 2011, s. 24.
10
Traktat
o
Unii
Europejskiej,
Zob.
art.
42
TUE
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:001
3:0046:PL:PDF
11
Europejska Strategia Bezpieczeństwa „Bezpieczna Europa w lepszym Świecie”
tekst,
Zob.:
http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568PLC.pdf

86

skiej Strategii Bezpieczeństwa jako kreator bezpieczeństwa o globalnych aspiracjach12.
5. Bezpieczeństwo w kontekście realnych zagrożeń
Bezpieczeństwo publiczne to pewien stan wewnętrzny państwa,
który niezależnie od grożących niebezpieczeństw, zapewnia normalne funkcjonowanie całokształtu organizacji państwowej, w tym
szczególną ochronę życia i zdrowia jednostek żyjących w państwie
oraz mienia osób fizycznych i prawnych13. Natomiast porządek publiczny wg. J. Zborowskiego to „stan faktyczny wewnątrz państwa,
regulowany normami prawnymi i pozaprawnymi (moralnymi, religijnymi, obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego itp.),
których przestrzeganie umożliwia normalne współżycie jednostek w
organizacji państwowej w określonym miejscu i czasie”14. Bezpieczeństwo publiczne ma na celu przede wszystkim ochronę praw,
gdzie do najważniejszych zaliczymy prawo do życia, zdrowia, godności, wolności a także majątku. Istotne oddziaływanie na sferę bezpieczeństwa publicznego mają takie zjawiska jak m.in. działalność
przestępcza, katastrofy, klęski, epidemie. Zatem zagrożenia15 zwrócone w płaszczyznę bezpieczeństwa publicznego są związane albo
działalnością człowieka albo sił natury. Według Stanisława Kozieja
„zagrożenia realne występują w postaci zjawisk określanych mianem
kryzysów lub konfliktów. Nie zawsze prawidłowo rozróżnia się te
dwie kategorie pojęciowe. Kryzys – to pewien szczególny stan wewnętrzny podmiotu. Konflikt – to szczególny (konfrontacyjny) typ
12

Zob. P. Turczyński, Bezpieczeństwo europejskie, Wrocław 2011, s. 134.
S. Kowalewski (red.), Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2011, s.23.
14
J. Zborowski, Prawne środki zapewniania bezpieczeństwa i porządku
publicznego, Warszawa 1977.
15
„Zagrożenie - to pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływania na podmiot. To najbardziej klasyczny czynnik środowiska bezpieczeństwa. Rozróżnia się zagrożenia potencjalne i realne; subiektywne i obiektywne; zewnętrzne i wewnętrzne; militarne i niemilitarne (polityczne, ekonomiczne, społeczne, informacyjne, ekologiczne, przyrodnicze itp.); kryzysowe i wojenne, intencjonalne i przypadkowe (losowe)”. S. Koziej, Wstęp
do teorii i historii bezpieczeństwa (Skrypt internetowy), Warszawa/ Ursynów 2010.
13
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relacji podmiotu z innym podmiotem. Kryzysy – jako odbiegające od
stanu normalnego, niezakłóconego, stany wewnętrzne – mogą być
powodowane zarówno czynnikami wewnętrznymi (np. własną nieudolnością), jak i zewnętrznymi (np. konfliktem z innym podmiotem). Mogą być następstwem także zdarzeń losowych (przypadkowych), np. klęsk żywiołowych, katastrof itp.”16.
„W dokumentach ONZ do zjawisk zagrażających bezpieczeństwu międzynarodowemu zalicza się dowolne wydarzenia lub proces, który prowadzi do wielkiej liczby ofiar śmiertelnych lub zmniejszenia szans na przeżycia jednostek i podważa istotę państwa jako
podstawowej jednostki systemu międzynarodowego. W dokumentach ONZ wymienia się sześć grup zagrożeń:
1) Zagrożenia ekonomiczne i społeczne, związane z biedą, chorobami zakaźnymi i degradacją środowiska naturalnego;
2) Konflikty między państwami;
3) Konflikty wewnętrzne, z wojnami domowymi, ludobójstwem i innymi zbrodniami na wielką skalę;
4) Broń jądrowa, radiologiczna, chemiczna i biologiczna;
5) Terroryzm;
6) Międzynarodowa przestępczość zorganizowana”17.
Natomiast badacze niemieccy do głównych zagrożeń występujących szczególnie na terenie Europy zaliczają:
1) Zagrożenia militarne;
2) Zagrożenia będące skutkiem dużych i małych rozruchów;
3) Zagrożenia w wyniku migracji;
4) Jako skutek wspierania pokoju;
5) W wyniku katastrof18.
16

S. Koziej, Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (Skrypt internetowy), Warszawa/ Ursynów 2010.
17
B. Fassbender, Reforma ONZ i bezpieczeństwo zbiorowe – Raport Panelu ONZ Wysokiego Szczebla ds. Zagrożeń, Wyzwań i Zmiany z grudnia
2004 oraz zalecenia Sekretarza Generalnego ONZ z marca 2005 roku, „global Issue Papers”, nr 17,s. 11, www. bell.pl [w:] M. Lisiecki, Zarządzanie
bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2011, s.55-56.
18
A. Raulier, Gedanken zum muliarischen Beitrag an die allgemeine
Existenzsicherung, „Allgemaine Schweizerische Militarzeitschrift” nr
11/97, s.10; S. Lenard, Transgraniczny system obrony przed skutkami wypadków i katastrof na granicy polsko- niemieckiej, AON, Warszawa 2000,
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Pierwszym zagadnienie, któremu warto się bliżej przyjrzeć są
zagrożenia militarne. Bezpieczeństwo militarne to stan uzyskany w
rezultacie odpowiednio zorganizowanych i wyposażonych sił zbrojnych oraz zawartych sojuszów wojskowych, a także posiadania koncepcji strategicznej wykorzystania będących w dyspozycji sił, stosownie do zaistniałej sytuacji19. Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożeń militarnych jest bardzo małe, jednak nie zmienia to faktu iż
są one największym niebezpieczeństwem dla porządku publicznego.
Do głównych przyczyn starć zbrojnych możemy zaliczyć m. in. różnego rodzaju konflikty wywołane na różnym tle, terroryzm, wojny
domowe. Przyczynami ich są:
• „łatwy dostęp do groźnych rodzajów broni;
• stała radykalizacja rewolucyjnych ugrupowań;
• rozwój środków masowego przekazu, które szeroko informując o tego typu działaniach, upowszechniały je, prowokując naśladowców, jak też skłaniając różne grupy do współpracy”20.
Zagrożenia militarne to taki splot zdarzeń w stosunkach międzynarodowych, w których z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić ograniczenie lub utrata warunków do niezakłóconego bytu i
rozwoju państwa, albo naruszenie bądź utrata jego suwerenności i
integralności terytorialnej - w wyniku zastosowania wobec niego
przemocy zbrojnej (militarnej)21.
Kolejnym zagrożeniem na które zwrócili uwagę badacze niemieccy są duże i małe rozruchy. Ich przyczynami są najczęściej:
• „zachwiania stabilności społeczno-politycznej wewnątrz państwa;
• działalności zorganizowanych i uzbrojonych grup przestępczych toczących między sobą walki o wpływy;
• konflikty na tle religijnym;
s. 21-23 (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem M. Lisieckiego niepublikowana), [w:] M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2011, s.56-57.
19
B. Balcerowicz, Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej,
AON, Warszawa 2004, s. 16.
20
N. Grant, Ilustrowana historia konfliktów XX wieku, Warszawa 1994,
s. 9, [w:] M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa
2011, s.57.
21
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, 2002, s. 160.

89

• konflikty narodowościowe oraz kulturowe;
• zamieszki powstałe w wyniku masowej migracji grup społecznych z obszarów zdegradowanych gospodarczo i przyrodniczo do
państw rozwiniętych”22.
Wspieranie pokoju jest kolejnym z zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. Pod tym pojęciem kryją się zarówno misje pokojowe,
działania z zakresu obrony cywilnej jak i nadzorowanie zasad zawartych w umowach pokojowych. Przez wspieranie pokoju będziemy
rozumieć:
• „zapewnienie środków spożywczych dla ofiar zdarzenia,
• zapewnienie możliwości zamieszkiwania w warunkach stałych
lub tymczasowych, częstokroć poza stałym miejscem zamieszkania,
• zapewnienie opieki medycznej w miejscu przebywania,
• zapewnienie zaopatrzenia w wodę i odzież”23.
Zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego jest również migracja. W wielu państwach europejskich stanowi ona główne źródło
zagrożenia. Zgodnie z teorią Marka Liesieckiego „migracja to przemieszczanie się ludzi, zmiana miejsca pobytu. Może ona mieć charakter wewnętrzny (w ramach danego państwa), czasowy, trwały lub
względnie trwały. Ze względu na cel przemieszczania się można
mówić o migracji turystycznej, leczniczej, zarobkowej, osiedleńczej.
Przyczyn tak rozumianej migracji może być wiele”24.Głębokie zmiany jakie zaszły na świecie, globalizacja, nasilenie się konfliktów
zbrojnych w wielu państwach afrykańskich i Dalekiego Wschodu,
wzrost fundamentalizmu i fanatyzmu religijnego doprowadziły do
zwiększonych ruchów migracyjnych25. Obecnie zauważalny jest brak
odpowiednich regulowań prawnych dotyczących migrantów przybywających i przebywających na terenie Unii Europejskiej, a także
co istotne procedury ich wydalania. Jak stanowi art. 13 Powszechnej
22

R. Hecht, Bedrohungen Und adequate Sicherheit, ”Scheftenreihe der
Landesverteidingungsakademie” 2/1993, Wień 1993,s. 86-87, [w:] M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2011, s.58.
23
M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa
2011, s.58-59.
24
Tamże, s.59.
25
S. Kowalewski (red.), Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2011, s.59.
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Deklaracji Praw Człowieka „Każdy człowiek ma prawo swobodnego
poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego
Państwa”. W praktyce jednak w trosce o bezpieczeństwo narodowe,
porządek publiczny oraz ogólny ład w państwie czyli ochronę m.in.
zdrowia, moralności możliwości wjazdowe są redukowane. Istotnym
problemem są także nielegalne ruchy migracyjne. Walka z nimi odbywa się przez wzmożoną kontrolę graniczną, która jest implikacją
właściwej ochrony państwa.
Katastrofy jako kolejne z zagrożeń bezpieczeństwa mogą mieć
dwojaki charakter, po pierwsze naturalny, po drugie spowodowany
działalnością człowieka. Katastrofy, choć ze względu na swój zasięg,
będą zjawiskami lokalnymi, to jednak swoimi skutkami mogą powodować powstawanie zagrożeń lub innych zjawisk także w odległości
kilku kilometrów od miejsca zaistnienia zdarzenia26. Do katastrof,
które wywołane były siłami natury bez wątpienia zaliczyć możemy:
powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, głód, susze, gwałtowne burze, pożary, wiatry o natężonej sile takie jak cyklony, huragany czy tajfuny. Straty towarzyszące przy tego rodzaju katastrofach
są gigantyczne, niosą ze sobą nie tylko straty wśród ludzi, ale i materialne. Jak podkreśla Marek Lisiecki „Katastrofy, wypadki drogowe
jako zdarzenia niosą za sobą nie tylko śmierć i zniszczenie, ale także
wyzwalają emocje. Oddziaływanie na psychikę ofiar nie są tak
oczywiste jak zaistniałe straty materialne. Jednak zniwelowanie
skutków psychicznych nawet może trwać dłużej aniżeli uzupełnienie
zaistniałych strat materialnych”27. Terroryzm jako zjawisko spowodowane działaniem człowieka wywołuje u ludzi uczucie strachu. Jak
stanowi art. 115 § 20 kk Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności,
której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej
do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,

26

M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa
2011, s. 60.
27
Tamże, s. 63.
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3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce
Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu. Jak podaje K.
Jałoszyński „Do najczęściej stosowanych przez terrorystów metod
ataku należą: zamachy na życie konkretnych osób, zamach bombowy, samochód pułapka, uprowadzenia pojazdów lub samolotów,
uprowadzenia osób (kidnaping), wzięcie zakładników, wykorzystanie BMR, sabotaż, napad „elektroniczny”, „żywe bomby”28.
Biorąc pod uwagę obywatelskie odczucia dotyczące zagrożeń
bezpieczeństwa publicznego najczęściej wymieniane są: bezrobocie,
przestępczość, zła sytuacja gospodarcza, źle funkcjonujący system
opieki zdrowotnej, migranci, wzrost cen i inflacji, terroryzm, niskie
emerytury, wysokie podatki oraz zły stan edukacji.
Organizacje takie jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż
Pożarna prowadzą statystyki mające na celu zaobserwowanie zjawisk mających wpływ na bezpieczeństwo.
Według badań Policji wśród najczęstszych zagrożeń jakich obawiają się obywatele znajdują się: włamania, napady i rozboje, a także
brawurowo jeżdżący kierowcy oraz niszczenie mienia przez wandali29. Straż Graniczna jako kolejna z organizacji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo publiczne zajmuje się prowadzeniem statystyk dotyczących ruchu granicznego. Liczba osób zatrzymanych przez Straż
Graniczną za przestępstwa lub wykroczenia graniczne w porównaniu
z liczbą osób przekraczającą te granice jest nieznaczna, kształtuje się
w zakresie 4-7 tysięcy rocznie. Ruch graniczny to nie tylko ruch
osobowy, ale także towarowy. Jako główne rodzaje przestępczości
celnej i granicznej dewizowej wskazuje się:
• „przywożenie towarów poza kontrolą celną,
• oszustwa celne na ilości, jakości i rodzaju towarów oraz wartości celnej towaru,
• fałszowanie świadectw pochodzenia towaru,
• fikcyjny reeksport towarów,
• fikcyjny wywóz towarów,
• fikcyjny tranzyt towarów,
28

K. Jałoszyński, O współczesnym terroryzmie i roli państwa w walce z
nim, Policyjny Biuletyn Szkoleniowy 1998, nr 1-2/98, s. 81.
29
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/2366,Czego-sie-boja-Polacy.html
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• nieprawidłowe rozliczanie przed organami skarbowymi towarów akcyzowych,
• przywożenie i wywożenie towarów zabronionych przez prawo,
• wywóz bez zezwoleń bankowych znacznych kwot pieniędzy”30.
Horrendalnym uproszczeniem dla Polski - jako członka Unii Europejskiej w obszarze kontroli migracji - jest funkcjonowanie w Systemie Informacyjnym Schengen, a także Systemie Informacji Wizowej. Spawany i skuteczny mechanizm kontroli migracji w Polsce
niewątpliwie w istotny sposób oddziałuje na bezpieczeństwo Unii
Europejskiej31.
Państwowa Straż Pożarna zajmuje się badaniami ukierunkowanymi pod względem zagrożeń spowodowanych pożarami, powodziami, wiatrami, opadami śniegu oraz deszczu, niebezpieczeństwami dotyczącymi infrastruktury komunalnej, drogowej itp. Prowadzi
w tym zakresie statystyki dotyczące liczby interwencji (uwzględnione są także fałszywe alarmy).
Jako podstawowe źródło danych odnoszących się do stanu bezpieczeństwa obywateli są statystyki policyjno-prokuratorskie. Należy
podkreślić, że nie oddają one rzetelnego obrazu niebezpieczeństw
publicznych dlatego tak istotne jest, by ocena zagrożeń była weryfikowana przez obywateli. Prowadzone są liczne statystyki w których
respondenci jako trzy najbardziej zagrażające ich bytowi niebezpieczeństwa wymieniają: skażenia środowiska, przestępczość pospolita
( np. gwałty, kradzieże) oraz działalność zorganizowanych grup
przestępczych. Zaobserwować można odmienne opinie mieszkańców
powiatu i starostów dotyczących źródeł zagrożeń. Mieszkańcy obawiają się przede wszystkim: utraty pacy, braku środków utrzymania,
chorób i braku środków finansowych na leczenie. Natomiast starostowie najbardziej boja się przestępczości zorganizowanej, bezrobocia i wypadków komunikacyjnych.
6. Uwagi końcowe
Jak słusznie zauważa Marek Lisiecki „Stopień bezpieczeństwa
jest proporcjonalny do ilości i jakości informacji o rzeczywistych i
30

M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa
2011, s.77.
31
Tamże.
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potencjalnych zagrożeniach oraz zależy od ilości i sposobu zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi będącymi w
dyspozycji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Im wcześniej pojawią się sygnały o prawdopodobnych zagrożeniach, tym większa
może być skuteczność działań prewencyjnych, czyli zmierzających
do eliminowania źródeł zagrożeń metodami nierystrykcyjnymi (pokojowymi). Wielką rolę do spełnienia we współczesnych organizacjach mają systemy wczesnego ostrzegania”32. Przede wszystkim
należy jednak skupić się na prognozowaniu zagrożeń.
W konkluzji należy dodać, iż w ramach niniejszej pracy poruszone zostały tylko niektóre z jakże ważnych kwestii stanowiących
nader obszerną tematykę związaną z przedmiotem opracowania.
Streszczenie
W ramach niniejszego artykułu poruszono problematykę związaną z zagrożeniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, jako syntezy założonych zamierzeń oraz realnej identyfikacji
przyszłych zagrożeń. Zwrócono uwagę na kontekst zagadnienia jako
niepodważalnego fundamentu funkcjonowania państwa, wskazując
przy tym na aspekt psychologiczny, jak również kompleksowo pojmowane kategorie społeczne. Ponadto wskazano istotę zagadnienia
pod względem terminologicznym. Uwzględniono obecny stan ustawodawstwa stanowiącego fundament realizacji poruszanej tematyki.
Selektywnie wskazano przykłady działań w ramach doskonalenia
systemu bezpieczeństwa.
Podkreślając przy tym kluczowe wnioski i rekomendacje w ramach podjętych etapów. Co więcej zwrócono uwagę na globalny
system bezpieczeństwa, w aspekcie wiążących Polskę regulacji międzynarodowych. Wskazano także zagrożenia o charakterze międzynarodowym, jak również niebezpieczeństwa występujące szczególnie
na terenie Europy. Ponadto zaakcentowano istotną rolę systemu
wczesnego ostrzegania, podkreślając jednak prym prognozowania
zagrożeń.

32

M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa
2011, s. 84.
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Summary
The Threats to Public Safety According to the Contemporary
Rule of Law – Main Problems
The article describes some problems connected with the threats
to public safety as a synthesis of established assumptions and the real
identification of future threats. The author accents the context of
issues as the indisputable foundation of the state functioning, indicating on the psychological aspect, as well as extensive comprehended
social categories. He also presents the terminology problem. The
author takes into consideration the current legislation as the foundation of discussed topics. The article selectively shows the examples
of activities in the field of improving the safety system. It emphasises
the key conclusions and recommendations. Moreover, the author
takes into account the global security system in terms of binding
international regulations in Poland. He also writes about an international threat, as well as dangers which particularly occur in Europe.
In addition to this, the author accents the important role of early
warning system emphasising the leading significance of the threat
prediction.
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19. http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/2366,Czego-sie-bojaPolacy.html.
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Justyna Knap-Gieroń (UŚ)
Pozycja jednostki na gruncie współczesnej praworządności
1. Zagadnienia wstępne
Na przestrzeni intensywnej akceleracji szeroko rozumianych
zmian globalnych, których ewolucja dotyczy zarówno płaszczyzny
społecznej, ekonomicznej jak również kulturowej, problematyka
jednostki w aspekcie jej potrzeb, międzynarodowych wyzwań, w
konsekwencji jej praw, stanowi absolutnie relewantną podstawę
rozwoju każdej cywilizacji.
Intensywny postęp techniki, w tym militarnej, a także nauki, oraz
ogólnych szeroko rozumianych kwestii dyplomatycznych ukazuje
każde postępowe państwo jako atrakcyjne, w kontekście sąsiedztwa,
przynależności, a także współpracy. Każda potęga czy to gospodarcza, czy też militarna czy opierająca się na innym kryterium stanowiącym wyznacznik jej imperium, postrzegana jest na arenie międzynarodowej nie tylko poprzez pryzmat swojego niebagatelnego
potencjału. Ważnym elementem kontaktów dyplomatycznych jest
szacunek oraz tolerancja na arenie międzynarodowej. Obraz państwa
w takim ujęciu kształtuje się także na podstawie szeroko rozumianej
demokracji, w tym także stanowiska danego kraju wobec problematyki praw człowieka1. Zważywszy na wymiar etymologiczny zwrotu
prawa człowieka, należy odnieść się do ogólnej interpretacji terminu
prawo, który wywodzi się od łacińskiego słowa lex, stanowiący system ogólnych i abstrakcyjnych reguł zachowania (norm prawnych)
związanych genetycznie i funkcjonalnie z działalnością państwa2.
Jednym z przymiotów państwa jest jego ujęcie jako trwałej
wspólnoty ludzi. Jako przedmiot uwagi w kontekście polityki i społeczeństwa na przestrzeni wieków, zagadnienia praw człowieka stanowiły jedne z najwcześniejszych pojęć stanowiących fundament
funkcjonowania wspólnot ludzi zamieszkujących określone terytorium. Zważywszy na związaną z nimi eskalację współcześnie stano1

Por. G. Michałowska, Prawa człowieka i ich ochrona, Warszawa 2000, s. 5.
B. Petrozolin- Skowrońska (red.), Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1998, s. 683.
2
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wią one niekonwencjonalne wartości społeczne oraz polityczne3.
Sama wiedza stanowiąca o przedmiocie zainteresowania praw człowieka ma charakter interdyscyplinarny. Ulokowana jest na kilku
płaszczyznach, z czego do jej fundamentów zalicza się nauki filozoficzne i szeroko rozumiane nauki prawne. W literaturze wielokrotnie
podejmowano próby artykulacji przedmiotowych zagadnień, na potrzeby niniejszej pracy przyjmuje się definicję Pawła Sarneckiego,
zgodnie z którą „Na płaszczyźnie filozoficznej prawa człowieka to
imperatywy moralne mające swoje źródło w przyrodzonej godności
człowieka i dotyczące ukształtowania miejsca jednostki w społeczeństwie i państwie, a w szczególności ochrony wartości o podstawowym znaczeniu dla rozwoju i samorealizacji jednostki”4. Natomiast biorąc pod uwagę aspekt normatywny autor ten określa jako
właściwe prawo podmiotowe definiując płaszczyznę tę jako „(...)
sytuację prawną jednostki polegającą na tym, że może ona żądać ze
strony innego podmiotu określonego zachowania (działania lub zaniechania) na jej rzecz, natomiast na danym podmiocie ciąży obowiązek realizacji tego zachowania”5. Nie ulega wątpliwości, że prawa człowieka w obliczu współczesnej praworządności stanowią kanon w obszarze weryfikacji funkcjonowania władzy państwowej w
tym także, stosowania i przestrzegania, zarówno prawa krajowego,
jak i regulacji międzynarodowych.
2. Historyczny kontekst praw jednostki
Mając na uwadze bogatą historię praw człowieka. Postrzeganie
ich przez pryzmat analizy epok, ewolucję koncepcji i doktryn, a także usytuowanie ich jako element polityki międzynarodowej oraz
programowy cel rządów, ukazuje prawo człowieka stawiane jako
najwyższy cel współczesnego ustawodawstwa. Wobec powszechnych aspiracji, nie sposób jest nie podjąć chociażby próby eksploracji na temat przedmiotu zainteresowania prawa człowieka, które
konstytuują gałąź prawa „w ogóle” odnosząc się do obszaru regulacji
określonego zespołu norm. Ów ustalenia nie stanowią jednak o tym
3

Por. W. Osiatyński, Wprowadzenie do praw człowieka,
http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/WOsiatynski_HistIFilo.pdf.
4
P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2008, s.88.
5
Ibidem.
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czym wobec tego jest człowiek. Powołując się na powszechnie znaną
opinię Tadeusza Jasudowicza warto przytoczyć w tym miejscu, iż
„Nie sposób zdefiniować człowieka w języku prawnym i prawniczym, a samą próbę tego rodzaju należałoby uznać za nieporozumienie naukowe”6. Człowiek uznawany jest za wartość pierwotną. W
literaturze przedmiotu akcentuje się człowieka jako wartość transcendentalną dostrzeżoną między innymi poprzez Dekalog, gdzie w
ideach chrześcijańskich wyobrażenie człowieka ujmowano, jako
stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, czego wyrazem, stało
się traktowanie człowieka jako równego w przyrodzonej godności
Boskiej7. Należy zauważyć, iż bez względu na dociekania teologiczne, również w ujęciu filozoficznym dominuje pogląd człowieka jako
wartości najwyższej, przywołując chociażby filozofię św. Tomasza z
Akwinu, czy też Arystotelesa ze Stagiry8.
Na podstawie dotychczasowych analiz można stwierdzić, iż, mając na uwadze nadanie jednostce przymiotu wartości pierwotnej,
wywyższonej w granicach dóbr obiektywnego świata narzuca się
exlicipte potrzeba wyposażenia ram ustawodawczych w odpowiednie
przewidziane prawem mechanizmy i instrumenty umożliwiające
samorealizację własnego potencjału, zapewniając tym samym auspicje ich wartości.
Rozpatrując natomiast perspektywę płaszczyzny prawnej w analizie praw człowieka, przytaczając symultanicznie głos doktryny
warto zauważyć, że los jednostki, w tym także jej praw rozstrzyga
się głównie w ramach krajowego systemu wewnętrznego, jak również praktyki krajowej, a protektorat międzynarodowy stanowi jedynie ich uzupełnienie9.
Ze względu na historyczną ewolucję praw człowieka, należy zaakcentować, że nabywane przez jednostkę dewizy miały postać
6

B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010, s. 23.
7
Ibidem, s. 40.
8
Por. B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R.
Mizerski, op. cit. s. 23; P. Łyżwa, Obywatel w teoriach prawa natury, w: A.
Florczak, B. Bolechowa (red.), Historia i filozofia praw człowieka, Toruń
2006, s. 44.
9
T. Jasudowicz, Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996, s. 37.
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podmiotowo selektywny. Pierwotne regulacje zapewniały nietykalność osobistą rycerstwu, później szlachcie, wykluczając z ochrony
chłopów czy też mieszczan. Z kolei możliwość uczestniczenia w
życiu politycznym przypadała burżuazji, a wykluczenie obejmowało
robotników. Historia pamięta również czasy traktowania kobiet, jako
obywateli gorszej kategorii. Istotą współczesnych regulacji jest natomiast ich równość i równość w stosunku do nich. Stanowią parytet
wobec prawa wszystkich podmiotów10. Konstytuują podstawowe
gwarancje, które przysługują każdemu człowiekowi, od czasu narodzin, aż do śmierci. Wywodząc się z samego faktu bycia człowiekiem niezależnie od płci, pochodzenia, wyznania etc. Zwyczajowo
mówiąc o prawach człowieka wymienia się je uwzględniając ich
powszechność, nienaruszalność oraz niezbywalność.
Prawa człowieka w Polsce ugruntowane zostały na płaszczyźnie
historycznych przemian politycznych, a także prawnych. W obszarze
porządku krajowego fundamentów praw człowieka zasadniczo powinno doszukiwać się przede wszystkim w Konstytucji, która nim
otrzymała obecne brzmienie, poddawana była licznym zmianom
merytorycznym. W historię Polski wpisały się Konstytucja 3 maja z
1791 r., Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r.,
Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 r., Mała Konstytucja z 20
lutego 1919 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (konstytucja
marcowa) z 17 marca 1921 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(konstytucja kwietniowa) z 23 kwietnia 1935 r., Mała Konstytucja z
19 lutego 1947 r., Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z
22 lipca 1952 r., Mała Konstytucja z 17 października 1992 r. oraz
obecnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2
kwietnia 1997 r. Tytułem przykładu w celu wskazania podwalin
współczesnych uregulowań prawnych wskazać można zapisy Konstytucji z 17 marca 1921 roku, gdzie w rozdziale V. zatytułowanym
powszechne obowiązki i prawa obywatelskie, ustanowiono równość
wszystkich obywateli wobec prawa. Uchylono tytuły rodowe oraz
stanowe, herby oraz związane z tym przywileje, pozostawiając w
mocy tytuły naukowe, urzędowe i zawodowe. Zagwarantowano pod
warunkiem wzajemności, a także o ile ustawy nie wymagały obywatelstwa polskiego, prawa cudzoziemcom, które przysługiwały im na
10
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G. Michałowska, Prawa człowieka…, s. 29.

równi z obywatelami polskimi. Już Konstytucja marcowa wprowadzała dość zasobny, jak na tamten czas, kiedy to przeważały antydemokratyczne tradycje, a także ówczesne antypolskie stanowisko
zaborców, katalog praw osobistych. Uwzględniono gwarancję
ochrony życia, wolności i mienia, bez względu na pochodzenie, rasę
czy wyznanie. Zapewniono między innymi prawo do sądu, wyboru
miejsca zamieszkania, w tym także nietykalność mieszkania, możliwość emigracji, prawo do wynagrodzenia szkód, do zachowania
tajemnicy korespondencji, a także prawo do zachowania narodowości. Zagwarantowano, również wszystkim obywatelom czynne i
bierne prawo wyborcze, a także katalog praw politycznych oraz socjalnych i kulturalnych. Wszyscy mieli prawo zrzeszania się, swobodnego wyrażania myśli i przekonań, możliwość przeprowadzania
badań naukowych, w tym także ich publikowania, oraz zagwarantowano również wolność sumienia i wyznania. Wprowadzono obowiązek szkolny na poziomie podstawowym, a także objęto opieką państwa – dzieci nie mające należytej pieczy. Uznano pracę jako objętą
szczególną ochroną państwa11. Ustanowione w Konstytucji marcowej prawa, nie były jednak należycie przestrzegane. Najpierw stały
się one przedmiotem ataku przez siły reakcyjne, a następnie musiały
stanąć w walce przeciw hitlerowskiemu okupantowi.
3. Prawa jednostki na gruncie aktualnego ustawodawstwa
krajowego
We współczesnej Konstytucji z 1997 roku, stanowiącej podstawy funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, przyjęto
podział w którym dokonano klasyfikacji praw przynależnych jednostce jako wolności i prawa osobiste, wolości i prawa polityczne ,a
także wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Prawodawca konstytucyjny przyjął daną typologię mając na uwadze, kryterium sfery życia, do której dana norma się odnosi. Aczkolwiek w
literaturze podział ten budzi jednak pewne wątpliwości12.
Usytuowanie przepisów regulujących konkretne prawa w poszczególnych rozdziałach ustawy zasadniczej nie wpływa w żaden
11

Zob. Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej Dz. U. 1921 nr 44 poz. 267.
12
P. Sarnecki. op. cit., s. 95.
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sposób na ich wagę. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zważywszy na
graficzną alokację przepisów w przedmiocie szeroko rozumianej
ochrony praw człowieka, wartą uwagi staje się kwestia istoty niepodzielności praw człowieka jako całości. Wszakże przepisy odnoszące
się do ochrony przedmiotowego zagadnienia umieszczone zostały w
rozdziale drugim Konstytucji, to nadmienić należy iż niektóre gwarancje znajdują się już w rozdziale pierwszym ustawy zasadniczej,
wespół z podstawowymi zasadami ustrojowymi13. Na podstawie art.
30 Konstytucji RP przyrodzona i niezbywalna godność człowieka
stanowi źródło wolności człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych14. W rozdziale pierwszym Konstytucji uregulowane zostały podstawy ustrojowe państwa polskiego, w tym także uwzględniono zakres ochrony praw jednostki regulujące: wolność i prawa człowieka i obywatela w ogólności, powszechny i równy dostęp do kultury, co więcej wolność tworzenia i działania związków zawodowych oraz podobnych organizacji, a także wolność prasy. Zwrócono
uwagę na instytucję małżeństwa, ochrony weteranów walk o niepodległość oraz własność i prawo dziedziczenia, pracę, a także wolność
działania Kościoła i innych związków wyznaniowych.
Drugi rozdział Konstytucji implikuje reguły ogólne oraz szeroki
katalog praw podstawowych, zestawiony w ramach trzech generacji.
Odnosząc się do zasad ogólnych podkreśla się: godność człowieka,
wolność, równość, prawo do obywatelstwa, zakaz dyskryminacji ze
względu na płeć, a także ochronę mniejszości narodowych i etnicznych, co więcej ochronę dyplomatyczną i konsularną. Analizując
dział „Wolności i prawa osobiste” dostrzega się zagwarantowaną:
ochronę życia, zakaz eksperymentów na ludziach, a także zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, nietykalność osobistą i prawne warunki zatrzymania osoby. Uwypukla się przesłanki odpowiedzialności karnej wraz z prawem do obrony i domniemaniem niewinności,
prawo do rzetelnego procesu, prawo do ochrony życia prywatnego,
w tym także prawo do wychowania dzieci wedle przekonań rodziców, wolność komunikacji, nienaruszalność mieszkania, prawo do
13

Ibidem, s. 96.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2 kwietnia 1997 (Dz. U. Nr 78
poz. 483)
14
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prywatności informacji odnośnie własnej osoby. Zapewnia się wolność poruszania się, wolność sumienia i religii oraz wolność ekspresji poglądów i rozpowszechniania informacji, a także zakaz ekstradycji i prawo azylu dla cudzoziemców. W dziale „Wolności i prawa
polityczne” przewidziano ochronę: wolności organizowania pokojowych zgromadzeń oraz wolności zrzeszania się, dostępu do służby
publicznej, a także prawo dostępu do informacji o działalności organów państwa, prawo do udziału w referendum oraz prawo do petycji.
W dziale „Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne”
ustawodawca zwraca uwagę na prawo do własności, wolność wyboru pracy oraz prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy. Gwarantuje prawo do zabezpieczenia społecznego, a także
prawo do ochrony zdrowia i ochrony niepełnosprawnych, prawo do
nauki, wspieranie rodzin, ochronę praw dziecka. Wskazuje na wolności twórczą, ochronę środowiska, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz ochronę konsumentów. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż Konstytucja w art. 77 – 81 proponuje szereg możliwości w
kontekście rozwiązań i wskazuje instytucje gwarantujące ochronę
praw i wolności jednostki.
Z punktu widzenia współczesnych uregulowań prawnych w
przedmiocie praw jednostki na płaszczyźnie krajowej prawa te chronione są również, przez akty niższego rzędu względem Konstytucji.
Problematyka ta stanowi przedmiot zainteresowania różnych dziedzin prawa. Zgodnie z Kodeksem cywilnym 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. 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. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wy103

rządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych15. W prawie karnym już art. 3 Kodeksu
karnego stanowi, iż kary i inne środki karne przewidziane w tym
kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasady humanitaryzmu, a w
szczególności z poszanowaniem godności człowieka16. W tym miejscu tytułem przykładu w przedmiocie wskazanego artykułu podać
można Postanowienie SA w Krakowie zgodnie z którym nadmierne
zwlekanie wykonania kary, sprzeczne z powinnością niezwłocznego
wykonania kar (art. 9 § 1 kkw), jest także sprzeczne z powinnością
postępowania humanitarnego (art. 3 kk i art. 4 § 1 kkw), ponieważ
sprawia, że tak traktowany skazany długo nie może się pozbyć ciężaru dawnego przestępstwa, a kara staje się nie środkiem poprawienia
go, lecz abstrakcyjną dolegliwością, oderwaną od jego dawnych
czynów17.
Regulacje w obszarze prawa administracyjnego w przedmiocie
praw jednostki stanowią kompleksowe ujęcie w ramach kryterium
przedmiotowego prawa administracyjnego. Tytułem przykładu takowego aktu można wskazać ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania18. Ustawa ta stanowi niejako realizację postanowień
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wolności sumienia
i wyznania. Nawiązuje do godnej trwałego szacunku i kontynuacji
tradycji tolerancji i wolności religijnej oraz potwierdzającej ją
współpracy Polaków różnych wyznań i światopoglądów w rozwoju i
pomyślności Ojczyzny. Akt ten ustanowiony został w oparciu o
uznanie historycznego wkładu kościołów i innych związków wyznaniowych w rozwoju kultury narodowej oraz krzewienie i umacnianie
podstawowych wartości moralnych. W ustawie tej nawiązano do
zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Akcie
15

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16
poz. 93 ze zm.).
16
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.
553 ze zm.).
17
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 27 czerwca 2000 r. II AKz[1]
232/2000.
18
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania (Dz. U. Nr 29 poz. 155 ze zm.).
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Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
oraz Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o wyeliminowaniu wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodów religijnych lub przekonań – umacniając warunki do czynnego i równoprawnego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym i społecznym,
bez względu na ich stosunek do religii.
4. Polska wobec standardów międzynarodowych
Na arenie międzynarodowej Polska jest sygnatariuszem licznych
kluczowych dokumentów w przedmiocie tematyki praw człowieka.
Wśród nich wymienia się Konwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych, Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także
Konwencje Rady Europy oraz postanowienia Unii Europejskiej.
Polska jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych realizuje cele i zasady zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych. W
której już Preambuła stanowi MY, LUDY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, ZDECYDOWANE „(…) przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki, równość praw
mężczyzn i kobiet oraz narodów wielkich i małych, stworzyć warunki, umożliwiające utrzymanie sprawiedliwości i poszanowanie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych i innych źródeł
prawa międzynarodowego, popierać postęp społeczny i poprawę
warunków życia w większej wolności”. Wyznaczając jako cel Organizacji Narodów Zjednoczonych między innymi „rozwiązywanie w
drodze współpracy międzynarodowej problemów międzynarodowych, (…) jak również popieranie praw człowieka i zachęcanie do
poszanowania tych praw i podstawowych wolności dla wszystkich
bez względu na różnice rasy, płci, języka lub wyznania”19. W ramach
Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, w przedmiocie
praw człowieka, Polska jest stroną pierwszej w historii wiążącej
Państwa, które przystąpiły do Paktu, a w konsekwencji go ratyfikowały umowy międzynarodowej, o globalnym charakterze. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia
1966 podpisany został przez Polskę 2 marca 1967 r., jednak jego

19

Karta Narodów Zjednoczonych
http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Karta_Narodow_Zjednoczonych.pdf.
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ratyfikacja nastąpiła dopiero dziesięć lat później bo w 1977 r.20. Pakt
ten kształtuje gwarancje podstawowych praw i wolości obywateli
wśród, których zapewnia się między innymi prawo do życia, zakaz
dyskryminacji, obowiązek humanitarnego traktowania więźniów, co
więcej ustanawia zasady ich potencjalnych ograniczeń, zapewniając
narodom prawo stanowienia, w tym możliwość swobodnego określenia swojego statusu politycznego, a także swobodnego zapewniania swojego rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturalnego.
14 października 1991 r.
Polska przystąpiła do Pierwszego Protokołu Fakultatywnego do
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16
grudnia 1966 r., ustanawiający indywidualny mechanizm skargowy21. 27 sierpnia 2013 r. ratyfikowano w Polsce Drugi Protokół Fakultatywny, wprowadzający zakaz stosowania kary śmierci na terenie państw będących stroną Protokołu22. W tym miejscu należy dodać, iż wstrzymanie kary śmierci w polskim porządku prawnym nastąpiło w 1995 r., a jej ostateczne zniesienie potwierdził Kodeks
Karny z 1997 r. W 2013 roku Polska ratyfikowała również, sporządzony w Wilnie 3 maja 2002 r. Protokół nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dotyczący zniesienia kary śmierci we
wszystkich okolicznościach23. Kolejnym aktem w ramach działań
ONZ, w kontekście praw osobistych (obywatelskich) i politycznych
była podpisana przez Polskę 13 stycznia 1986 r. Konwencja w spra20

United Nations Treaty Collection:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no
=IV-4&chapter=4&lang=en.
21
Protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku (Dz. U. 1994 r.
Nr 23 poz. 80).
22
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. – o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15
grudnia 1989 r. (Dz. U. 2013, poz. 1045).
23
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. – o ratyfikacji Protokołu nr 13 do
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. (Dz. U. 2013, poz. 1044).
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wie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego
lub poniżającego traktowania albo karania z 1984 r., która ratyfikowana została 26 lipca 1989 r. Akt ten zobowiązał strony między innymi do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieżenia
stosowaniu tortur na całym terytorium znajdującym się pod jego
jurysdykcją. Wykluczając również wszelkie okoliczności, w tym
także stan wojny, groźbę wojny, brak wewnętrznej stabilizacji politycznej mogące stanowić usprawiedliwienia dla stosowania tortur24.
W zakresie praw społecznych, gospodarczych i kulturowych Polska
w 1977 r. ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych,
Społecznych i Kulturalnych z 1967 r.25.
W ramach którego ustanowiono standardy między innymi na
gruncie prawa pracy, opieki medycznej, a także prawa do edukacji i
wolności kulturowej. Strony przystępujące do tego Paktu zobowiązały się uznać, a także podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia
prawa do pracy, które obejmuje prawo każdego człowieka do uzyskania możliwości utrzymania się poprzez pracę swobodnie wybraną
lub przyjętą. W tym miejscu należy dodać, iż problematyka praw
społecznych i ekonomicznych w kontekście możliwości podjęcia
pracy, samorealizacji zawodowej co więcej aktualnych przedziałów
płacowych stanowiących element wynagrodzenia za pracę, w kontekście możliwości godnego utrzymania, zarówno pracownika jak i
jego rodziny, wielokrotnie stanowi przedmiot nieustających sporów i
dyskusji. Aktualny poziom stanu bezrobocia w Polsce, problem migracji ludzi młodych w poszukiwaniu lepszego życia w świetle lepszej perspektywy wynagrodzenia w ramach stosunku pracy za granicą stanowi nader aktualny mankament polskich realiów politycznych, który na przykładzie ostatnich lat nie stanowi szansy rychłego
rozwiązania. Sukcesywnym krokiem na gruncie realizacji praw jed24

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęta przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r.
(Dz. U. 1989 Nr 63, poz. 378).
25
Międzynarodowy Pakt Prawa Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 r.
http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Miedzynarodowy_Pakt_Praw_Gospodarcz
ych_Spolecznych_i_Kulturalnych.pdf.
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nostki było podpisanie przez Polskę 20 marca 2007 r., a ratyfikowanie 7 września 2012 r. Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami z 2006 r.26. W ramach aktu zapewnia się ochronę praw i
godności osób z niepełnosprawnościami, promuje się ich aktywny
udział we wszystkich sferach życia. Co więcej na gruncie Konwencji
podkreślono potrzebę zagwarantowania samodzielności i niezależności osobom z niepełnosprawnościami.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt zgłoszenia przez
polski rząd uwag implikowanych dywergencją odpowiednich regulacji prawa krajowego z postanowieniami Konwencji, które w efekcie
prowadziłyby do niemożności respektowania postanowień Konwencji. Zastrzeżenia te obejmowały regulacje dotyczące przerywania
ciąży oraz odnoszące się do możliwości zawierania małżeństw przez
osoby, których niepełnosprawność wynika z choroby psychicznej
albo niedorozwoju psychicznego27.
W ramach ONZ podjęto również działania, których celem jest
ochrona przed szeroko rozumianą dyskryminacją. Newralgicznym
aktem regulującym przedmiotową problematykę stała się bezwątpienia Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich
form dyskryminacji rasowej z 1966 r. Polska przyjęła jej postanowienia w 1968 r., zobowiązując się jako jej strona prowadzić przy
pomocy wszelkich właściwych środków i bezzwłocznie politykę
zmierzającą do likwidacji dyskryminacji rasowej we wszystkich jej
formach oraz do pogłębiania zrozumienia między wszystkimi rasami28. Kolejnym przełomowym dokumentem stała się Konwencja o
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r., w ramach
której zdefiniowano pojęcie dyskryminacji kobiet, nakładając na
26

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006
r. http://www.brpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych.
27
Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=A25E942EAA7F
8651C1257A0100356633.
28
Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z dnia 7 marca 1966
r.,http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Miedzynarodowa_Konwencja_w_Sprawie_Li
kwodacji_Wszelkich_Form_Dyskryminacji_Rasowej.pdf.
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strony między innymi wprowadzenie równości mężczyzn i kobiet, w
tym także zapobieżając dyskryminacji kobiet w związku z zamążpójściem lub macierzyństwem29.
W aspekcie ochrony praw dziecka, na gruncie ONZ w 1989 r.
ustanowiono Konwencję o prawach dziecka, którą Polska ratyfikowała 7 czerwca 1991 r.30. W 2005 r. Polska przystąpiła do Pierwszego protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w
sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne31 oraz do Protokołu
fakultatywnego w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i
dziecięcej pornografii32 z 2000 r. Pierwszy dokument zapewnia dzieciom w wieku poniżej osiemnastu lat, iż nie będą przymusowo rekrutowane do sił zbrojnych. Natomiast drugi nakłada na państwa obowiązek zakazania sprzedaży dzieci, prostytucji dziecięcej i pornografii dziecięcej.
Polska jest również stroną dokumentów regulujących prawa
uchodźców oraz migrantów. Ratyfikowała również akty w przedmiocie prawa karnego a także odnoszące się do współpracy państw
w zakresie spraw karnych i organów ścigania oraz obejmujące problematykę prawa humanitarnego. Należy w tym miejscu wymienić
Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z
1948 r., Konwencję o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni
wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości z 1968 r., Konwencję o
zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu z 1973 r., Konwencję przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 2000 r.,
Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z 1998 r.,
Konwencję o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywa-

29

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
z dnia 18 grudnia 1987 r. http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/onz-iprawa-czlowieka/konwencje/konwencja-w-sprawie-likwidacji-wszelkichform-dyskryminacji-kobiet/.
30
Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=53
31
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070910608.
32
Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie
angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25
maja 2000 r. (Dz. U. 2007 Nr 91 poz. 608).
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nia min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu z 1997 r. tzw.
Konwencja Ottawska.
Analizując problematykę praw jednostki należy wspomnieć
również o utworzonej w 1919 r. w ramach Paryskiej konferencji
pokojowej, Międzynarodowej Organizacji Pracy33. Wśród konwencji
stanowiących niewątpliwy kanon na gruncie współczesnych regulacji, a wobec których Polska jest stroną należy wymienić między innymi Konwencję nr 87 dotyczącą wolności związkowej i ochrony
praw związkowych z 1948 r., Konwencję nr 98 dotyczącą stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych z 1949 r.,
Konwencję nr 29 dotyczącą pracy przymusowej lub obowiązkowej z
1930 r., Konwencję nr 105 dotycząca zniesienia pracy przymusowej
z 1957 r. Konwencję nr 138 dotyczącą najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia z 1973 r. Konwencję nr 182 dotycząca natychmiastowego zniesienia najgorszych form pracy dzieci z 1999 r.
Konwencję nr 100 dotyczącą jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości z 1951 r.
oraz Konwencję nr 111 dotyczącą dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu z 1958 r.
Omawiając poruszane zagadnienia nie sposób, także nie wspomnieć o Radzie Europy. Najstarszej na kontynencie organizacji politycznej, skoncentrowanej między innymi na problemach społecznych34. Już postanowienia Statutu Rady Europy wskazują wśród
głównych celów organizacji, zawieranie porozumień i wspólne działanie także w zakresie przestrzegania i rozwoju praw człowieka i
podstawowych wolności35. W ramach szeroko rozumianych praw
człowieka, pod auspicjami Rady Europy przygotowano ponad 200
umów międzynarodowych, jak również protokoły dodatkowe zmieniające lub uzupełniające konwencje. Tytułem przykładu umów,
których Polska jest sygnatariuszem należy wskazać Europejską
Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z
dnia 4 listopada 1950 r. W ramach, której ochroną objęto między
33

Zob. http://www.mop.pl/html/index1.html#info_o_mop/historia_mop.html
G. Michałowska, Ochrona Praw człowieka w Radzie Europy i Unii
Europejskiej, Warszawa 2007, s. 91.
35
Statut Rady Europy, przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r. (Dz. U.
1994 Nr 118 poz. 565)
34
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innymi prawo do życia, a także zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, w tym również zakaz niewolnictwa i przymusowej pracy. Co
więcej w konwencji tej uwzględniono ponadto prawo do wolności i
bezpieczeństwa, prawo do sprawiedliwego procesu, jak również
prawo do prywatności, wolność zgromadzeń i zrzeszania się, dodatkowo wolność słowa oraz wolność sumienia i religii. Bez wątpienia
akt ten konstytuuje istnienie jednego z newralgicznych instytucjonalnych komponentów struktury ochrony praw człowieka w Europie,
jakim jest Europejski Trybunał Praw Człowieka. W ramach tej instytucji wprowadzono możliwość składania indywidualnych skarg znajdujących się w przedmiocie rozstrzygania Trybunału. Kolejnym
przykładem działań podejmowanych w ramach Rady Europy należy
wskazać Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym
przetwarzaniem danych osobowych z dnia 28 stycznia 1981 r., Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych z dnia 1 lutego
1995 r. oraz Europejską Konwencję o wykonywaniu praw dzieci z
dnia 25 stycznia 1996 r. i Europejską Konwencję o ekstradycji z dnia
13 grudnia 1957 r.
Jako członek Unii Europejskiej, Rzeczypospolita polska hołduje
ukonstytuowanym w Traktatach europejskich wartościom, wśród
których należy wymienić poszanowania godności osoby ludzkiej,
wolność, demokracja, równość, państwo prawne, a także poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
5. Prawa jednostki, a organy ochrony prawnej
Na gruncie wewnątrzkrajowego systemu ochrony praw człowieka wypełniającego formalną międzynarodową strukturę w ramach
protektoratu ogólno światowego wśród głównych organów których
przedmiot działania obejmuje szeroko pojmowane prawa jednostki
należy wymienić Trybunał Konstytucyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także sądy powszechne i administracyjne, jak również
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która stoi na straży wolności
słowa oraz prawa do informacji. Instytucje te stanowią gwarancję
przestrzegania praw człowieka w Polsce. Co więcej na gruncie gwarancji pośrednich wskazać należy trójpodział władzy, skargę obywatelską, jak również organizacje obywatelskie.
Rzecznik Praw Obywatelskich swoje fundamenty posiada na
mocy art. 208 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi,
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iż stoi on na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych. Instytucja ta
nakłada obowiązek realizacji ochrony praw człowieka w oparciu o
ustawodawstwo krajowe, jak również w ramach regulacji organizacji
międzynarodowych, których członkiem jest Polska oraz konwencji
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita.
Wśród najważniejszych organizacji pozarządowych należy
wskazać Komitet Helsiński w Polsce i Helsińska Fundację Praw
Człowieka, Polskie Stowarzyszenie Amnesty International oraz Polski Czerwony Krzyż.
Na płaszczyźnie międzynarodowej wśród organów odpowiedzialnych za ochronę praw człowieka wymienić należy w ramach
ONZ – Radę Praw Człowieka, Komitety traktowane, Wysokiego
Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, a
także Międzynarodowy Trybunał Karny. W zakresie działania Rady
Europy wymienić należy Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz
Komisarza Praw Człowieka. W strukturach Unii Europejskiej wśród
organów mających w pieczy problematykę praw człowieka znajdują
się w szczególności Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, a także Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. W ramach
kompetencji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie art. 2 Statutu każdy obywatel Unii oraz każda osoba fizyczna i
prawna, mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę na terenie państwa członkowskiego Unii, może bezpośrednio lub za pośrednictwem członka Parlamentu Europejskiego złożyć skargę do
Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji lub organów wspólnotowych, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu
Pierwszej Instancji wykonujących swoje funkcje sądowe. Rzecznik
Praw Obywatelskich informuje właściwy organ lub instytucję niezwłocznie po otrzymaniu skargi.
6. Zakończenie
Podsumowując należy zaznaczyć, iż mając na uwadze tak rozbudowany aparat prawny, umożliwiający rzeczowe i precyzyjne reperkusje, wyposażony w odpowiednie organy stojące na straży ich respektowania, a także liczne organizacje i wiele innych w tym także
regionalnych systemów ochrony, nie sposób jednak nie wspomnieć o
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rozbudowanej, heterogenicznej wręcz, wciąż aktualnej problematyce
ochrony praw człowieka, w perspektywie możliwości jej stosowania
i respektowania zapewnionych gwarancji. Zarówno w doktrynie, jak
i literaturze, a także na arenie politycznej istnieją kwestie stanowiące
przedmiot nieustających dyskusji i sporów w dziedzinie praw człowieka. W konkluzji istnieje potrzeba zwrócenia uwagi między innymi, na problematykę zakresu praw ekonomicznych i społecznych, w
tym także relacje z innymi kategoriami praw, kwestie związane z
godnością i rolą kobiety, jako kandydata na lepszego pracownika, a
także prawa do pracy i godnego wynagrodzenia za nią wobec problematyki bezrobocia, zagadnienia prawa zabezpieczenia emerytalnego w odniesieniu do nowych emerytur, kwestie związane z prawem ochrony rodziny i macierzyństwa w stosunku do odwiecznej
obawy kobiety, czy nieobecność nie stanie się początkiem wykluczenia zawodowego i wreszcie prawa do pracy w obliczu braku konkurencyjności kandydatur, jako zablokowanie ludzi młodych i gruntownie wykształconych.
Streszczenie
W niniejszym artykule poruszono problematykę praw jednostki,
zarówno na gruncie krajowym jak i międzynarodowym. Wskazano
na historyczny charakter praw człowieka, jako fundamentu współczesnych wartości. Nakreślono próbę zdefiniowania „człowieka” w
świetle piśmiennictwa oraz poglądów doktryny. Ukazano omawiane
kwestie na gruncie współczesnej praworządności jako kanon w obszarze weryfikacji funkcjonowania władzy państwowej w tym także,
stosowania i przestrzegania, zarówno prawa krajowego, jak i regulacji międzynarodowych. Uwzględniono obowiązujący stan ustawodawstwa krajowego, analizując przy tym przedmiotową tematykę
wobec przepisów polskiej Konstytucji. Zwrócono uwagę, także na
międzynarodowe normy analizowanych zagadnień, w kontekście
współczesnego stanu związania się przez Polskę międzynarodowymi
regulacjami prawnymi. Wskazano przy tym rozbudowany aparat
prawny ochrony praw człowieka. Zaakcentowano istotę i misję organów ochrony praw osoby ludzkiej w świetle krajowego i międzynarodowego systemu stanowiącego gwarancję ich przestrzegania. Podkreślono dynamiczny rozwój praw człowieka, a w konsekwencji ich
interdyscyplinarny charakter. Zwrócono uwagę na wciąż aktualną
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problematykę przestrzegania praw człowieka, w kontekście nieustających sporów i dyskusji przedstawicieli różnych dziedzin.
Summary
The Human Position According to the Contemporary Rule of
Law – Main Problems
The article describes the issues of human rights, both on a national and international level. The author points to the historical nature of human rights as the foundation of contemporary values. He
attempts to define “a human” on the basis of the literature and rules
of a doctrine. Described issues are shown as the significance problem
of present law and a canon in the verification of the state power operation including both a national law and international regulations.
The author takes into account the existing national legislation and
analyses connections between human rights and the provisions of the
Polish Constitution. The article focuses on the international standards
of the matters discussed in the article because Poland accepts international law regulations. It shows the sophisticated legal protection of
human rights. The author emphasises the essence and mission of the
institutions to protect human rights according to the national and
international legislation system as the guarantee of law compliance.
The article presents the dynamic development of human rights and as
a result their interdisciplinary nature. The author claims that the
problem of human rights compliance is still an exceptionally live
issue and causes some disputations and discussions in various fields.
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Tomasz Kocurek (URz)
Koncepcja wolności pod rządami prawa F. A. von Hayeka i jej
wpływ na działalność państwa
Wstęp
Podejmując próbę przeanalizowania wpływu, jaki wywarła myśl
Friedricha Augusta von Hayeka na jego wizję funkcjonowania państwa należy zacząć od zagadnień fundamentalnych w rozważaniach
noblisty. Pierwszorzędne znaczenie ma dla niego koncepcja wolności
pod rządami prawa, którą stanowi rdzeń Hajekowskiej wizji państwa
chroniącego wolność jednostki. Co po części pozwoli odpowiedzieć
na pytanie czy i w jakim zakresie myśl Austriaka można uznać za
aktualną.
Fridrich August von Hayek podchodził do analizy opisywanych
przez siebie problemów wieloaspektowo. Nie inaczej jest z jego poglądami na temat państwa i sposobu jego funkcjonowania. Jednak
elementem, który jest dla Hayeka najważniejszym jest pojęcie wolności. Stanowi on punkt wyjścia jego refleksji. Definicja, jaką znajdujemy w wydanej po raz pierwszy w 1960 r. Konstytucji Wolności
określa wolność, jako „Stan, w którym człowiek nie podlega arbitralnej woli innego lub innych”1. Podstawowym kryterium określania
sytuacji jednostki jest właśnie podleganie lub nie arbitralnemu przymusowi. Tego typu wąska definicja wolności określana jest mianem
negatywnej. Jest ona szeroko krytykowana, jako niewystarczająca.
Pamiętać należy jednak, że koncepcja wolności prezentowana przez
Hayeka jest elementem jego wizji państwa i roli, jaką ono powinno
pełnić. Nie dotyka zaś ona życia indywidualnego jednostek, które
jest składnikiem sfery prywatnej. A prezentowana definicja odnosi
się do relacji państwo-obywatel. Takie stanowisko opiera się na założeniu nie ma wolnego społeczeństwa bez ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane indywidualnie decyzje. Bez tego rodzaju
dopowiedzenia nie da się w sposób poprawny oddać myśli noblisty.
Wolność oznacza nie tylko, że człowiek ma zarówno możliwość wyboru, jak i niesie jego brzemię; oznacza także, że musi on ponosić konse1
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kwencje swoich czynów, otrzymując za nie pochwały lub spotykać się z
potępieniem. Wolność i odpowiedzialność są nierozdzielne. Wolne społeczeństwo nie będzie funkcjonowało, ani nie obroni się, jeśli jego członkowie nie uznają. za słuszne, że każda jednostka zajmuje miejsce wynikające
z jej działań i nie zaakceptuje go, jako takiego2.
Odpowiedzialność, która spoczywa na jednostce jest wynikiem
przekonania Hayeka, że tylko ona wyposażona jest w taki zakres
wiedzy, który umożliwia jej efektywne i najbardziej satysfakcjonujące ją wykorzystanie zasobów, którymi dysponuje i możliwości, jakie
dostrzega w swoim otoczeniu. Jest to problem charakterystyczny
zdaniem noblisty zarówno dla poszczególnych jednostek jak i organów państwa. Ponieważ ostatecznie za jego działalnością stoją konkretni ludzie. Ta niezdolność do skutecznego działania państwa wynika z naturalnej ograniczoności ludzkiej percepcji.
To czy cele, o jakie troszczy się jednostka, obejmują tylko jej
własne, indywidualne potrzeby, czy również potrzeby osób bardziej
czy mniej jej bliskich – to znaczy, czy jest ona egoistyczna czy altruistyczna w zwykłym znaczeniu tych słów, ma tu dla nas znaczenie
drugorzędne. Ważny natomiast jest ów podstawowy fakt, że każdy
człowiek może ogarnąć tylko ograniczony obszar i jest w stanie
uświadomić sobie palący charakter jedynie ograniczonej liczby potrzeb. Bez względu na to czy skupia się on na swych własnych potrzebach materialnych, czy też jest żywo zainteresowany szczęściem i
powodzeniem każdej znanej mu istoty ludzkiej3.
Zdaniem Hayeka, takie predyspozycje są częścią naszego naturalnego wyposażenia, a nie są związane z wolitywnym nastawieniem
danej osoby czy jej kondycją etyczną. Dlatego też przyjęcie indywidualistycznej koncepcji człowieka jest konsekwencją właściwie
przeprowadzonego rozumowania. Z tej perspektywy łatwiej dostrzec
zamysł Hayeka, jakim jest ochrona wolności jednostki. Za takim
stanowiskiem stoi przekonanie, że człowiek posiada na tyle rozwiniętą samoświadomość, iż potrafi w sposób dojrzały kierować własnym życiem, ale też nikt inny nie jest zdolny go w tym procesie
zastąpić. Nie możemy uważać tego typu założenia za nadmiernie
optymistyczne. Sprawą oczywistą jest fakt, że nie każdy członek
2
3
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społeczeństwa będzie umiał z tej wolności korzystać. Ale tylko w
takiej, Hajekowskiej perspektywie ma na to choćby tylko potencjalną
szansę. Nie na próżno podkreśla się często, że życie jest sztuką. Dlatego też wolne społeczeństwo to wspólnota ludzi ciągle uczących się
na własnych błędach, doświadczeniach, które należy traktować, jako
nieocenione źródło wiedzy.
A ponieważ jednostce musi być dana możliwość wykorzystania
okoliczności, które mogą być znane tylko jej, i ponieważ zasadniczo
nikt inny nie może wiedzieć czy zrobiła ona z nich najlepszy użytek,
czy też nie, przyjmuje się, że wynik jej działań jest zdeterminowany
przez te okoliczności, jeżeli nie jest oczywiste coś przeciwnego4.
Z faktu, iż każdy człowiek to odrębna, niepowtarzalna, wyposażona w osobiste predyspozycje jednostka wynika jeszcze jeden ważny wniosek Hayeka. Rozwarstwienie społeczeństwa i różnorodność
sytuacji życiowej poszczególnych osób jest czymś naturalnym. Stanowi ono niezbędny warunek rozwoju, z pożytków, którego skorzystają również inni. Co nie zmienia faktu, że dla Hayeka, przestrzenią
gdzie tworzą się najbardziej postępowe idee są indywidualne przedsięwzięcia wolnych ludzi. Z tego powodu społeczne korzyści podejmowanych przez jednostki działań, nie są zamierzone, jako ich podstawowy cel. Powstają nie, jako na drugim planie i często są przejawem działań w sferze prywatnej poszczególnych osób. Przez takie
indywidualne decyzje związane często z potrzebami najbliższego
otoczenia można w sposób efektywny wykorzystywać dostępne zasoby i kierować je do osób, które rzeczywiście potrzebują jakiejś
formy wsparcia. Osobiście uważam, iż najcenniejsze w myśli Hayeka jest zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony wolności jednostkowej. To stanowisko wynika z głębokiego realizmu filozofa w stosunku do dynamiki i przejawów twórczego życia jednostek. Wolność
jest pojęciem, którym łatwo posługiwać się w sposób abstrakcyjny.
Ale często nie jesteśmy w stanie zaakceptować konsekwencji, jakie
niesie ona ze sobą w egzystencji konkretnych osób. Z tym problemem Hayek niewątpliwie sobie poradził. Stanął po stronie wolności,
przyjmując ją z całym wachlarzem doświadczeń i końcowych rezultatów. Słusznym jest jego stanowisko jednoznacznie potępiające
pokusę równania w dół. Trzeba uczciwie powiedzieć, czego zresztą
4

F. A. von Hayek, Konstytucja…, jw., s. 81.

119

Hayek nie kryje, że nie wszyscy odniosą pewnego rodzaju spektakularny sukces. Zastanawiająca jest jeszcze jedna rzecz czy sprzeciw
wobec liberalnej koncepcji człowieka i wiary w jego zdolność świadomego życia, niesie za sobą jakąś alternatywę? Czy jest raczej problemem językowo- terapeutycznym. Opartym na podsycaniu iluzji, o
równości wszystkich ludzi w sensie materialnym czy pod względem
posiadanych możliwości. Takie założenie nie jest prawdziwe. Wysoko prawdopodobne jest, że ogromna większość osób kierująca świadomie swoim życiem, będzie w dużym stopniu usatysfakcjonowana.
Po mimo obserwowanego zewnętrznie rozwarstwienia. W tym zakresie na pewno Hayek ma racje, że życie w swojej świadomej formie to nie tyle problem estetyczny pewnej zbiorowej kompozycji, co
osobiste doświadczenie i twórcze zmaganie poszczególnych jednostek. Z tego względu działalność państwa powinna koncentrować się
na ochronie wolności jednostkowej i formalnej równości wobec prawa. Ta zachowawczość Hayeka wobec państwa związana była z
doświadczeniami historycznymi, których sam po części był świadkiem. Mianowicie sytuacja w Europie w I połowie XX wieku i katastrofalne skutki istniejących wówczas systemów totalitarnych skłoniły go do poszukiwania przyczyn tej sytuacji.
Owocem podjętej refleksji była wydana w 1944 roku „Droga do
zniewolenia” Świadomie pomijam w tym miejscu całą analizę procesu, który prowadzi do arbitralnego nie dającego się z góry przewidzieć działania organów państwa, a w ekstremalnych sytuacjach do
powstania państw totalitarnych. Ważne żeby zwrócić uwagę na fakt,
że przejawem ataku na wolność jednostek i ich prawo do samodzielnego świadomego życia, jest konsekwentne demontowanie przez
zainteresowaną tym władzę systemu rządów prawa.
Nic nie odróżnia wyraźniej warunków panujących w wolnym
kraju od tych, które istnieją w kraju podlegającym arbitralnemu
rządowi, niż przestrzeganie w pierwszym z nich wielkich zasad znanych pod nazwą rządów prawa. Pomijając szczegóły techniczne
oznacza to, że rząd we wszystkich swych działaniach związany jest
regułami, które wcześniej zostały ustalone i ogłoszone. Są to reguły,
które pozwalają przewidzieć z dużym stopniem pewności, w jaki sposób władza użyje uprawnień do stosowania przymusu w danych oko-
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licznościach, a także umożliwiają na podstawie tej wiedzy planowanie własnych indywidualnych spraw5.
Wolność w państwie, Hayeka jest ograniczona właśnie rządami
prawa. Nie chodzi o stworzenie idealnego systemu, bo taki według
Hayeka nie istnieje, a wolność zawsze podlega pewnym ograniczeniom, „ niemniej jednak pod rządami prawa rząd nie ma możliwości
udaremnienia wysiłków jednostki poprzez działania ad hoc”6..
Rządy prawa nierozerwalnie związane są z wolnością indywidualną i to w rozmaitych jej przejawach. Według Hayeka wolności
ekonomiczne, również te związane ze swobodą działalności gospodarczej są ściśle powiązane z ochroną wolności osobistej. Zależność
ta działa również w przeciwnym kierunku. Mianowicie chęć wprowadzenia gospodarki planowej powoduje nieuchronnie obalenie
zasady rządów prawa7. Ta niechęć do odgórnego sterowania procesami gospodarczymi i przeświadczenie, że konstruktywistyczne zamierzenia ludzkiego rozumu nie są kompatybilne, ze specyfiką materii, która miałaby tym procesom podlegać bierze się właśnie przede
wszystkim z przekonania, że rzeczą nadrzędną jest potrzeba ochrony
wolności indywidualnej. Hayek ma rację diagnozując sam mechanizm odejścia od społeczeństwa, którego funkcjonowanie oparte jest
na zasadzie wolności pod rządami prawa. Z drugiej strony stanowisko, jakie przyjmuje w opozycji do zdiagnozowanego problemu wydaje się być nie, co uproszczone. Można odnieść wrażenie, że miedzy działaniami opartymi na racjonalnej refleksji, a ich całkowitą
negacją nie może istnieć żadne pośrednie rozwiązanie. Bardziej
przekonywujące wydaje się uwzględnianie zarówno ewolucyjnego
mechanizmu wyłaniania się instytucji społecznych i rozwiązań
prawnych, jak i, wkładu, jaki w tym procesie ma celowa ludzka refleksja. Są to składniki, które się przenikają i uzupełniają. Jest w
jakimś stopniu uzasadnione sądzić, że w przypadku niektórych instytucji mających długowiekową tradycję takich jak np. pieniądz czy
wolny rynek udział procesu ewolucyjnego, bezrefleksyjnego, samorzutnego spontanicznego ładu był ogromny. Jednakże częściej
przyjmowane rozwiązania oparte są na świadomym ludzkim rozu5
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mowaniu, które jeśli pragnie być pożyteczne musi uwzględniać elementy funkcjonujące do tej pory w danej dziedzinie, powstałe często
w wyniku długotrwałego gromadzenia wiedzy i doświadczeń. Analizując przemyślenia Hayeka trzeba zwracać uwagę właśnie na to, że
otaczająca nas rzeczywistość jest skomplikowana i wieloaspektowa.
Jednak już obserwując ją samą widzimy, jak wiele rozwiązań funkcjonujących w demokratycznych państwach może być elementem
rodzącym zagrożenie wobec jednostkowej wolności. Stąd idea wolności pod rządami prawa jest odpowiedzią, która ma na celu niwelowanie tego typu negatywnych zjawisk.
Koncepcja wolności pod rządami prawa, która jest głównym zagadnieniem tej książki, opiera się na twierdzeniu, że gdy jesteśmy
posłuszni prawom, w sensie ogólnych abstrakcyjnych zasad ustanawianych niezależnie od ich konkretnego zastosowania do nas, nie
podlegamy woli innego człowieka, jesteśmy, więc wolni. Można powiedzieć, że to prawa a nie ludzie rządzą, jako że pracodawca nie
zna konkretnych przypadków, do których jego przepisy będą stosowane, a sędzia, który je stosuje nie ma swobody wyboru w formułowaniu wniosków wynikających z istniejącego zbioru prawa i konkretnych faktów sprawy8.
Hayek zgadza się na ograniczenie wolności, ale tylko przez reguły prawdziwego prawa, które powstało w procesie mającym ewolucyjny charakter. Normy tego prawa cechuje, abstrakcyjność, ogólność i równość podmiotów wobec norm. Przepisy niespełniające
tych kryteriów to zdaniem Hayeka pewnego rodzaju instrukcje, nie
zaś prawdziwe prawo, które urzeczywistnia zasadę wolności pod
jego rządami.
Ponieważ przepis prawa jest ustanowiony w oderwaniu od konkretnego przypadku, a o stosowaniu przymusu w egzekwowaniu go
nie decyduje wola żadnego człowieka, zatem nie ma on charakteru
arbitralnego. To jednak jest prawda tylko o tyle o ile przez „prawo”
rozumiemy ogólne zasady odnoszące się na równi do wszystkich. Ta
powszechność jest prawdopodobnie najważniejszym aspektem tego
atrybutu prawa, który nazwaliśmy jego abstrakcyjnością. Jako, że
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prawdziwe prawo nie powinno wchodzić w szczegóły, nie powinno,
więc wyróżniać żadnych konkretnych osób czy grup9.
Przechodząc do drugiej części mojej refleksji, a więc do wpływu,
jaki wywarła koncepcja wolności pod rządami prawa Hayeka na
politykę makroekonomiczną i społeczną państwa, pragnę zasygnalizować parę ważnych moim zadaniem kwestii. Mianowicie całe rozważania noblisty mają charakter interdyscyplinarny i nie jest to ich
wada, ale świadome i słuszne zamierzenie. Dokonywane często podziały, mają swoje uzasadnienie czysto praktyczne podczas prowadzonych badań przez specjalistów z danej dziedziny. Ale to nie jest
problem samych rozważań Hayeka. Dla niego najważniejsza jest
ochrona wolności jednostki. A nacisk położony przez niego na potrzebę ochrony wolności ekonomicznych i promowanie warunków
sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, nie jest żadnym razie próbą negacji innych wartościowych przestrzeni życia. Dobra te są w
istocie komplementarne. Swoistą zaś cechą życia społecznego jest to,
iż nie da się w istocie budować wolnego społeczeństwa bez urzeczywistnienia tej wartości również w życiu gospodarczym. Tu właśnie widać jak złożony to problem. Mianowicie państwo w koncepcji
Hayeka to płaszczyzna, która wspiera się na wolności i odpowiedzialności jednostki, gwarantowanej przez rządy prawa i warunki
pozwalające na rozwój gospodarczy odpowiedni do potencjału danego kraju. Zaburzenie w funkcjonowaniu jednego z tych elementów
prowadzi do degeneracji pozostałych. W takiej sytuacji nie mamy już
do czynienia z Hayekowskim państwem ograniczonym chroniącym
wolność, ale z początkiem przesuwania się w stronę arbitralnej władzy. Dla której jedynym ratunkiem i konsekwencją podjętych kroków jest uciekanie się do rozbudowanego instrumentu redystrybucji,
który w takim zakresie można uznać również za przejaw stosowania
nieuzasadnionego przymusu. Co w dłuższej perspektywie może prowadzić do zapaści gospodarczej i scedowania pełnej odpowiedzialności za błędy rządzących na obywateli. W najlżejszej formie będą
to długi do spłacenia. Z perspektywy Hyeka jednak już to jest znaczącą ingerencją w życie prywatne i oddziałuje na wiele przestrzeni
w ich życiu. Zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności, która spo-

9
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czywa na jednostkach z faktu samego skomplikowania otaczającej je
rzeczywistości.
Brzemię wyboru, jakie, nakłada wolność, odpowiedzialność za
własny los, jakiej wolne społeczeństwo wymaga od jednostki, stały
się w warunkach współczesnego świata głównym punktem niezadowolenia. Znacznie w większym stopniu niż kiedykolwiek przedtem
powodzenie człowieka zależy obecnie nie od jego oderwanych talentów, lecz od właściwego ich wykorzystania10.
Jest to rzeczywiście proces nie odwracalny i trudny, który stanowi dodatkowy argument przemawiającym za Hayekowską koncepcją państwa. Ta złożoność jest również udziałem procesów makroekonomicznych i polityki rządu w tym zakresie. Mianowicie
zawsze a już na pewno w czasach globalizacji sytuacja gospodarcza
w danym kraju zależy od wielu czynników, również tych czysto
zewnętrznych, na które wpływ może być często znikomy. Myśląc
Hajekowskimi kategoriami można stwierdzić, iż podobne ograniczenia dotykają również jednostek, a mimo to pozostają one nadal wolne. W kontekście działalności państwa można stwierdzić, że kryzysy
i różnego rodzaju wstrząsy to zjawisko normalne, ale odporność na
ich skutki i to czy państwo powróci na ścieżkę zrównoważonego
wzrostu nie pogrążając się długotrwałej stagnacji, zależy już od tego
na ile realizuję politykę wolności gospodarczej.
Hayek nie nie jest zwolennikiem państwa minimalnego. Problem
tkwi raczej, w jaki sposób i w jakim zakresie powinno się ono angażować w różnego rodzaju przedsięwzięcia i świadczyć pożądane
społecznie usługi.
Ogólnie rzecz biorąc, wolne społeczeństwo wymaga nie tylko tego, aby rząd miał monopol na przymus, ale także żeby miał tylko
monopol na przymus, żeby we wszystkich pozostałych dziedzinach
działał na tych warunkach, co wszyscy inni11.
Ten wymóg pełnej konkurencji podmiotów działających na rynku jest warunkiem niezbędnym. Do zasad, które gwarantują działalność państwa chroniąc jednocześnie wolność należą zdaniem Hayeka: państwo nie żąda monopolu i nie hamuje ewolucyjnej ścieżki
rozwoju nowych form usług, środki muszą być zdobywane przez
10
11
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opodatkowanie oparte na jednolitych zasadach12 i pozbawione celu
redystrybucyjnego, świadczone usługi muszą być skierowane do
społeczeństwa, jako całości. Jednocześnie słabą stroną rozwiązań
Hayeka jest sposób, w jaki konkretne grupy mogą zdobywać przywileje wydaje się, że oparcie się tylko na zasadzie podwójnej zgody
może wydawać się niewystarczające. Co w ujęciu systemowym stanowi realne zagrożenie dla wolności i rządów prawa. Dopuszczenie
działalności pomiotów państwowych, nie zmienia faktu, że w wolnym społeczeństwie przeważać powinien sektor prywatny. A brak
monopolu gwarantuje możliwość ewolucyjnego rozwoju nowych
form świadczenia usług w danym sektorze. Podobnie uważa również
Balcerowicz podkreślając, iż brak dużego zaangażowania państwa w
np. w edukacje lub system emerytalny nie oznacza, że te sfery życia
nie zostaną zabezpieczone poprzez świadome działanie obywateli i
różne formy zrzeszeń.
Niegieiograniczona, (czyli jego rola polegać będzie przede
wszystkim na ochronie podstawowych wolności obywateli), pewne
rodzaje usług nie będą oferowane, przez co ludzie znajdą się w gorszej sytuacji. Nie należy lekceważyć potencjału dobrowolnej współpracy, zarówno w formie działań rynkowych nakierowanych na zysk,
jak i w formie wzajemnej pomocy. Poszczególni ludzie dysponują też
rozmaitymi strategiami zaradczymi. W rzeczywistości ekspansja wypiera wiele działalności niepaństwowej, oraz zahamowuje rozwój
nowych, potencjalnie korzystnych prywatnych inicjatyw. Istnieją,
więc silne argumenty na poparcie twierdzenia, że państwo ograniczone jest modelem optymalnym13.
Opowiadając na znany zarzut oponentów wolności jednostki, że
nie wszyscy są zdolni w wyniku gry rynkowej znaleźć jakiś dostępny
dla nich środek zabezpieczenia tych potrzeb i dlatego powinno się
tym zająć państwo. Jest prawdą, że taki margines zawsze istnieje i
może on być wynikiem niezawinionych do końca, wynikających ze
złożoności ludzkiej egzystencji przyczyn. Zarówno Hayek jak i Balcerowicz to rozumieją. Problem tkwi w stworzeniu odpowiednich
mechanizmów zabezpieczających przed nadużyciami takich progra12

J. Godłów- Legiędź, Dokktryna społeczno - ekonomiczna Friedricha
von Hayeka, Warszawa 1992, s. 128
13
L. Balczerowicz, W kierunku ograniczonego państwa, s.32.
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mów pomocowych finansowanych z kieszeni podatnika. Z tego
względu Hayekowski mechanizm podwójnej zgody wydaje się niewystarczający i perspektywicznie może on prowadzić do patologii. Z
drugiej strony problem pomocy osobą rzeczywiście potrzebującym
jest rozwiązywany w wolnym społeczeństwie poprzez tzw. premię za
rozwój. Dzięki ogólnemu wzrostowi zamożności ogólny poziom
życia również rośnie, co powoduje, że przeznaczane kwoty na pomoc społeczną, choć nominalnie znaczące w ujęciu do PKB kraju są
stosunkowo niskie i nie muszą stanowić elementu zagrożenia, ani
przejawu arbitralności państwa. Dlatego podstawowym zadaniem
państwa w dziedzinie makroekonomii jest gwarancja wolności jednostkowej, która w tej dziedzinie opiera się na gwarancji rządów
prawa, konkurencji, prywatnej własności, niezależności polityki
pieniężnej od czynników politycznych. Jak pokazuje praktyka zagwarantowanie już tych podstawowych tak ściśle związanych z wolnością elementów stanowi duże wyzwanie. Dlatego przyjęcie negatywnej definicji wolności jest przejawem realizmu wynikającego z
faktu ograniczoności ludzkiej percepcji.
Wzajemna zależność między wolnością i rozwojem wydaje się
mieć znaczenie, co pokazuje praktyka. Wartości te charakter komplementarny. Do realizacji w prawdziwy sposób celów, które są nam
bliskie w życiu prywatnym czy społecznym niezbędny jest rozwój i
rzeczywista wolność podejmowania działań o charakterze ekonomicznym. W innej sytuacji jesteśmy skazani na arbitralne działanie
władzy w choćby tylko w postaci nadmiernej, nieefektywnej redystrybucji. Dokonując podsumowania można stwierdzić, że koncepcja
wolności pod rządami prawa, choć nie jest pozbawiona słabych merytorycznie elementów zachowuje znamiona aktualności. Jednocześnie jej interdyscyplinarna konstrukcja jest dedukcyjnie uzasadniona.
Streszczenie
Artykuł prezentuje koncepcje wolności pod rządami prawa będącą podstawowym elementem stworzonej przez F. A. Von Hayeka
wizji państwa. Przedstawione poglądy mieszczą się w nurcie umiarkowanie liberalnym. Negatywnie zdefiniowana wolność stanowi
podstawę do określenia takich składników życia państwowego jak
prawo, przymus, działalność państwa i jego przejawy. Wszystkie te
126

elementy są zdeterminowane przez wartość najwyższą, jaką stanowi
wolność jednostki i potrzeba jej ochrony.
Summary
This article presents the concepts of freedom under the rule of
law as essential element created by FA von Hayek's vision of the
state. The views are within the mainstream of moderately liberal.
Negatively defined freedom is the basis for determining the
components of national life such as law, coercion, part of the State
and its manifestations. All of these elements are determined by the
highest value, which is freedom of the individual and the need for its
protection.
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Ewa Kopeć
Aktualność korczakowskich praw dziecka
Wprowadzenie
W dzisiejszym świecie analizuje się wiele rozmaitych zagrożeń i
niebezpieczeństw. Ze szczególną troską mówi się o dziecku, które
wobec tych szkodliwości jest bezradne i oczekuje pomocy dorosłych,
zwłaszcza wtedy, gdy zagrożone są jego elementarne prawa. Niniejszy artykuł nie wyczerpuje podjętej problematyki, jednak może stanowić przyczynek do refleksji u osób, które obecnie lub w przyszłości będą zajmować się sprawami dziecka. Tymi osobami mogą są:
wychowawcy, opiekunowie rozmaitych placówek, adwokaci, sędziowie, kuratorzy.
Polskie i zachodnie badania nad dzieciństwem podkreślają podmiotowe i holistyczne traktowanie dziecka i dzieciństwa. Dziecko
opisywane jest jako podmiot rozwoju, zakorzeniony w kulturze i
historii, jako twórca własnej przestrzeni życia. Na jego charakter ma
wpływ ogół warunków, czynników, zjawisk i procesów zachodzących w najbliższym środowisku, ale także w skali globalnej. Wielu
badaczy rozpatruje dzieciństwo w orientacji humanistycznej. Oprócz
badań o charakterze podmiotowym, prowadzone są także na gruncie
pedagogiki badania przedmiotowe. Dziecko i jego dzieciństwo opisywane jest więc w różnych aspektach i kontekstach. Określa się je
jako dzieciństwo globalne, telewizyjne, zagrożone, osamotnione,
zranione, gorszych szans oraz dzieciństwo, w którym nie realizuje
się jego praw i nie zaspokaja prawidłowo podstawowych potrzeb. Te
różne określenia nie są rozłączne, wskazują jedynie na sytuacje
dziecka oraz zagrożenia dla jego rozwoju i wychowania1.
Problemy z jakimi od dawna musiało mierzyć się dziecko opisywał Janusz Korczak, który całe życie poświęcił na walkę o respektowanie i przestrzeganie jego praw w życiu codziennym. Wbrew
pozorom trudności związane z realizowaniem podstawowych praw
dziecka są również udziałem i współczesnych dzieci.
1

B. Matyjas. Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa
2008, s. 10.
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Przybliżając sylwetkę Janusza Korczaka należy zwrócić uwagę
na jego prawdziwe imię i nazwisko, które brzmi Henryk Goldszmit.
Mając pochodzenie żydowskie zmuszony był posługiwać się pseudonimem. Przez dzieci i bliskich nazywany był „Starym Doktorem”
lub „Panem Doktorem”. Urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 w Warszawie, zmarł 5 sierpnia lub 6 sierpnia 1942 w Treblince. Był lekarzem, pedagogiem, pisarzem, publicystą i działaczem społecznym,
prekursorem działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka, a także działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym. W latach 1912 – 1942 założył i prowadził Dom Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie. Zginął wraz z wychowankami, wywieziony w początkach sierpnia 1942 z getta. Dobrowolnie towarzyszył
im w drodze na śmierć w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince. J. Korczak z zawodu był lekarzem, wychowawcą zaś z powołania, był też autorem wielu książek dla dzieci i dorosłych. Powołanie pedagogiczne ogarnęło całe jego życie, całą jego osobowość. Nie
założył własnego domu, ponieważ jak wyznał - "za syna wybrałem
ideę służenia dziecku i jego sprawie". Był też wykładowcą w Wolnej
Wszechnicy Polskiej i w Instytucie Pedagogiki Specjalnej, kuratorem
sądu dla nieletnich oraz autorem niezapomnianych pogadanek radiowych dla dzieci i dorosłych. Był twórcą systemu wychowania w
domu dziecka, który w sposób interesujący, łączył zasadę kierowania
dziećmi z zasadą ich samodzielności. Dużą rolę w tym systemie odegrały formy pobudzające społeczną aktywność dzieci (np. samorząd i
gazetka dziecięca), a także osobowość wychowawcy. Korczak prowadził szeroką działalność popularyzatorską w obronie praw dziecka
za pośrednictwem radia, prasy i książek. Dorobek pisarski Korczaka
to ponad 20 książek, około 1400 tekstów drukowanych w około 100
pismach, oraz około 200 materiałów nie publikowanych2.
1. Dziecko jego prawa i potrzeby
Dziecko to potomek ludzkich rodziców, od momentu poczęcia aż
do śmierci. Człowiek od momentu poczęcia aż do śmierci, na
wszystkich etapach swego życia pozostaje tą samą, chociaż nie taką
samą, jedyną i niepowtarzalną istotą ludzką, osobnikiem z gatunku
2
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Homo sapiens3. Fundamentalnym prawem człowieka poczętego jest
prawo do życia. Prawo to towarzyszy człowiekowi nieprzerwanie od
chwili poczęcia aż do jego śmierci4.
W polskiej literaturze pedagogicznej podkreśla się, że dzieciństwo stanowi pierwszy okres w życiu człowieka i poprzedza jego
dojrzewanie. Według genetycznej koncepcji wychowania okres dzieciństwa obejmuje trzy etapy:
1. wiek dziecinnego pokoju - to stadium zainteresowań sensoryczno-motorycznych (zmysłowo-ruchowych) trwający do 1 roku
życia oraz stadium zainteresowań głoskowo-językowych przebiegający od 1 do 3 roku życia,
2. wiek koziołka - to stadium zainteresowań subiektywnokonkretnych na etapie od 3 do 7 roku życia,
3. wiek szkolny - to stadium zainteresowań subiektywnospecjalnych trwa od 7 do 12-13 roku życia5.
Od samego momentu poczęcia dziecko posiada nie tylko prawo
do życia i rozwoju fizycznego, ale także prawo i powołanie do swego
rozwoju duchowego. Celem tego rozwoju jest dojrzałość osobowa.
Warunkiem rozwoju duchowego człowieka jest wychowanie, a następnie samowychowanie w kierunku określonego ideału osobowego. Prawidłowe wychowanie dziecka zaczyna się w rodzinie, pod
opieką rodziców, przy współudziale wychowawczym rodzeństwa
oraz innych bliskich osób. Małe dziecko kształtuje swą osobowość
na ogół w sposób spontaniczny, naśladując rodziców, a zwłaszcza
matkę. Osobowość dziecka formuje w szczególności postawa moralna rodziców, ich kultura uczuć, później także atmosfera wychowawcza szkoły. Wszystkie te współczynniki oddziałują na umysł i wolę
młodego człowieka, wprowadzając go w proces samowychowania,
to znaczy stałej pracy nad sobą6.
Dziecko w trakcie rozwoju wymaga szczególnej opieki i pomocy
ze strony rodziców, nauczycieli i całego społeczeństwa. Programy i
3

Z. Szymański. Dziecko poczęte. [w:] Słownik małżeństwa i rodziny.
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4
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5
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metody tej opieki i udzielania pomocy są przedmiotem zainteresowania nauk pedagogicznych i psychologicznych. Na straży praw
dziecka stoi prawodawstwo różnych krajów, a także uchwalona w
1959 przez Organizację Narodów Zjednoczonych Deklaracja Praw
Dziecka7 dokument zawierający postulaty obejmujące prawa dziecka, bez względu na jego rasę, religię, pochodzenie i płeć, do życia w
warunkach zapewniających mu wielostronny rozwój, do posiadania
nazwiska i narodowości, do opieki ze strony rodziców i społeczeństwa, do bezpłatnego wykształcenia oraz wychowania w myśl zasad
tolerancji, pokoju i przyjaźni między narodami8.
W świetle polskiego prawa za dziecko uznaje się każdą istotę
ludzką od poczęcia (Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka) aż do osiągnięcia pełnoletności (tj. co do zasady 18 lat). W rozumieniu Konwencji o prawach dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., dziecko, z uwagi
na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed
jak i po urodzeniu. Dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w
atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, a wychowanie jego
powinno uwzględniać pełne przygotowane do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana w
duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a w
szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności9. Biblia zaś definiuje dziecko jako ufnego i bezkrytycznego odbiorcę przekazu10.
Dziecko w polskim prawie nie posiada pełni praw obywatelskich, odpowiedzialność prawną za dziecko posiada jego opiekun.
Dziecku należy się szacunek dla jego niewiedzy, pracy poznawczej,
dla jego indywidualności, a przede wszystkim dla jego małości, sła7

Okoń., jw. s. 91-92.
Tenże. Deklaracja Praw Dziecka. [w:] jw. s. 75.
9
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17.04.2014 r.).
10
M. Szczepaniak. Kościół wobec wychowania dziecka - konsumenta
mass mediów. „Studia Gdańskie” tom XXVIII. 2011, s. 23 – 42.
8
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bości i braku doświadczenia. Okazywanie dziecku szacunku i stwarzanie mu okazji do samodzielności i odpowiedzialnej działalności to
najskuteczniejszy, wychowawczy sposób uczenia szacunku do innych ludzi. Obdarzanie dziecka szacunkiem i zaufaniem pomaga mu
w kształtowaniu jego osobowości i charakteru. Podnosi również
samoocenę i wiarę we własne możliwości11.
Właściwą odpowiedź na wszystkie potrzeby i oczekiwania
dziecka mogą zapewnić zwłaszcza rodzice12. Potrzeba to stan osoby
odczuwającej brak czegoś. Potrzeby fizyczne mają wpływ na potrzeby psychiczne i odwrotnie. Jedna z definicji wskazuje, że zlokalizowane w mózgu potrzeby są głównym źródłem organizacji procesów
psychicznych decydujących o postępowaniu człowieka. Pojęcie potrzeb nie ogranicza się tylko do sfery biologicznej, lecz obejmuje
również życie psychiczne13. Inne określenie potrzeby definiuje ją
jako stan, w którym jednostka odczuwa chęć zaspokojenia jakiegoś
braku. Potrzebie zwykle towarzyszy silna motywacja. Potrzeby fizjologiczne muszą być zaspokajane w celu utrzymania organizmu przy
życiu. Nazywane są one także jako egzystencjonalne. Wśród tych
potrzeb wymienia się: potrzebę temperatury, tlenu, potrzeby pokarmowe, snu (odpoczynku), zdrowotne, mieszkaniowe, odzieżowe,
higieniczne, pielęgnacyjne14.
Ogólnie, potrzeba fizyczna to naturalne dążenie do spełnienia
warunków, bez których organizm nie może funkcjonować. Należy
wobec tego wnioskować, że niezaspokojone potrzeby fizyczne powodują zachwianie harmonii procesów życiowych, rozwojowych i
psychicznych15. Za podstawowe potrzeby psychiczne dziecka niezbędne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania, przyjmuje się
11

I. Janiec. Prawo dziecka do szacunku. [w:] Pedagogika na co dzień.
Red. J. Placha. Warszawa 2009, s. 135.
12
A. Regulska. Założenia współczesnego systemu opieki zastępczej nad
dzieckiem. [w:] Aspekty wychowania dziecka w rodzinie. Red. J. Kułaczkowski. Warszawa 2010, s. 82.
13
W. Okoń. Potrzeba. Nowy słownik pedagogiczny. Red. W. Okoń. Warszawa 2001, s. 324.
14
E. Jundził. Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Gdańsk 2003, s. 19-20.
15
A. Blaim. Biomedyczne problemy wzrostu dziecka. [w:] Rodzina i
dziecko. Red. M. Ziemska. Warszawa 1986, s. 116.
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potrzeby: kontaktu emocjonalnego, potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę aktywności, samodzielności i poznawania, potrzebę kontaktu
społecznego oraz potrzebę uznania społecznego16.
Potrzeba kontaktu emocjonalnego powstaje we wczesnym niemowlęctwie w wyniku pierwotnych doświadczeń afektywnych doznawanych przez dziecko w kontakcie fizycznym z matką. Z czasem
potrzeba ta zaczyna dotyczyć innych niż cielesne form kontaktu, za
których pośrednictwem odbiera się i przekazuje pozytywne emocje
(np. mimika, słowne przejawy uczuć). Kontakt emocjonalny człowieka polega na tym, że pragnie on czuć się przedmiotem zainteresowania i sympatii innych ludzi oraz współistnieć z innymi przeżywając wspólnie przykrości i radości17.
Potrzeba bezpieczeństwa należy do najważniejszych, najbardziej
podstawowych potrzeb psychicznych. Jej znaczenie jest tak duże, że
uważa się ją za bliską potrzebom organicznym, pierwotnym18. Jest
utożsamiana z potrzebą unikania urazu fizycznego oraz tendencją do
unikania bodźców zadających ból, na przykład lęku przed urazem
cielesnym, zniekształceniem, chorobą, śmiercią. Znaczny stopień
natężenia tej potrzeby stanowi czynnik ograniczający aktywność
oraz hamujący rozwój jednostki19. Z jednej strony zaspokajanie tej
potrzeby związane jest z unikaniem bólu i innych przykrości fizycznych, z drugiej natomiast z poczuciem bezpieczeństwa, które jest
możliwe tylko w oparciu o prawidłowe kontakty człowieka z grupą
społeczną. Największy wpływ na dziecko wywiera rodzina20. Potrzebę bezpieczeństwa rodzice mogą skutecznie zaspokoić poprzez: pozytywne nastawienie do dziecka, właściwy sposób traktowania,
życzliwą atmosferę w domu21. Jeśli rodzice odpowiednio troszczą się
16

M. Jacuńska. Wychowanie małego dziecka w rodzinie. [w:] Rodzina i
dziecko. Red. M. Ziemska. Warszawa 1986, s. 349-350.
17
Z. Włodarski. A. Matczak. Wprowadzenie do psychologii. Warszawa
1987, s. 291.
18
H. Filipczuk. Rodzice i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Warszawa
1989, s. 32.
19
Włodarski., Matczak., jw. s. 292.
20
Filipczuk., jw. s. 32.
21
T. Kukołowicz. Możliwości zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa w
rodzinie. „Zeszyty Naukowe KUL” nr 13, 1970, s. 49-62; A. Rowicka.
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o zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa potwierdzają wiarę dziecka
we własne możliwości oraz w prawidłowy sposób kształtują jego
stosunek do świata, dziecko także i w innych środowiskach będzie
czuło się bezpiecznie22.
Aktywność stanowi bardzo ważną potrzebę dziecka i ma ona duże znaczenie w każdym okresie jego życia. Rozwijanie aktywności
oraz kształtowanie jej i ukierunkowywanie należy do najważniejszych zadań wychowania, ponieważ jest jednym z elementów przygotowywania dziecka do samodzielnego, dorosłego życia23.
Potrzeba samodzielności występuje w każdym okresie rozwoju.
Stopniowo rozszerza się zakres wykonywanych samodzielnie przez
dziecko czynności i podejmowanych decyzji. Zaspokajanie potrzeby
samodzielności powinno mieć charakter wszechstronny i oprócz
działania praktycznego powinno obejmować również aktywność
poznawczą oraz aktywność samowychowawczą czyli pracę nad
kształtowaniem własnej osobowości24.
Potrzeba poznawania dotyczy pozyskiwania, przechowywania i
wykorzystywania informacji niezbędnych do realizacji każdego celu,
każdej potrzeby25. Potrzeba poznawania świata oraz otaczającej rzeczywistości w żadnym okresie życia człowieka nie przejawia się w
sposób tak intensywny jak we wczesnym dzieciństwie. Potrzebę
poznawania świata dziecko zaspokaja przede wszystkim poprzez
naukę oraz korzystanie ze środków masowego przekazu26.
Potrzeba kontaktu społecznego i uznania jest jedną z ważniejszych potrzeb. Każdy człowiek posiada potrzebę pozytywnych kontaktów społecznych i akceptacji emocjonalnej wśród ludzi. Dziecko
otrzymuje ją pośród swoich grup rówieśniczych. Potrzeba kontaktu
społecznego jest kolejnym etapem w rozwoju społecznym dziecka.
Dążenie do udziału w grupie rówieśników jest u dziecka w młodszym wieku szkolnym powszechne i stanowi naturalną konsekwenDziecko w świecie zagrożeń a autorytet rodziców. [w:] Dziecko a zagrożenia współczesnego świata. Red. S. Guz. Lublin 2008, s. 207.
22
Filipczuk., jw. s. 32.
23
Tamże, s. 31.
24
Tamże, s. 31.
25
Włodarski., Matczak., jw. s. 298.
26
Filipczuk., jw. s. 32.
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cję jego uspołecznienia w domu rodzinnym. Zaspokajanie jego potrzeby uznania społecznego jest zależne także m.in. od ocen szkolnych oraz różnego rodzaju wyróżnień i pochwał stosowanych w
procesie dydaktycznym27. Przez brak uznania dziecko staje się niedoceniane, niedostrzegane, staje się bierne, albo zaczyna przejawiać
zachowania destrukcyjne28.
Rozwój dziecka zależy od warunków jakie stwarzają rodzice i
opiekunowie oraz rodzaju wychowania29. Kryteriami podziału rozwoju na okresy uznaje się poziom poznawania przez dziecko rzeczywistości, rodzaj działalności dziecka dominujący w danym okresie rozwojowym oraz formy i metody oddziaływania wychowawczego z jakimi dziecko ma do czynienia30. Realizowanie praw dziecka w
życiu codziennych również należy potraktować jako podstawową
jego potrzebę, bez której nie może się w pełni i prawidłowo rozwijać. Spośród wielu praw, o których pisał, i o które walczył Janusz
Korczak, jako zasadnicze należy wymienić31:
1. Prawo do szacunku. Jest to prawo najbardziej lekceważone we
współczesnym świecie. Dzieci trzeba nie tylko kochać, ale też dobrze traktować, a to oznacza indywidualne podejście do każdego
wychowanka. Wielu starań powinno dołożyć społeczeństwo, by
dziecko jako uczeń miało prawo do poszanowania godności własnej
w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
2. Prawo do niewiedzy. Dla kilkuletniego dziecka nie wszystko
jest proste i jasne jak nam się wydaje. Otaczający świat jest dla niego
nieznany. Dorośli powinni mieć wiele wyrozumiałości i cierpliwości
wobec niekończących się pytań dziecka.
3. Prawo do niepowodzeń i łez. Nie wolno oskarżać dziecka za
niepowodzenia, lecz należy cierpliwie czekać, aż dziecko wydorośle-

27

Filipczuk., jw. s. 30-34.
M. Jacuńska. Wychowanie małego dziecka w rodzinie. [w:] Rodzina i
dziecko. Red. M. Ziemska. Warszawa 1986, s. 352.
29
P. Poręba. Konflikty rodzinne a rozwój osobowości dziecka. „ Studia Warmińskie” nr 8, 1971, s. 389-403; T. Wach. Rodzina dysfunkcjonalna. Red. E:
Leksykon pedagogiki rodziny. Red J. Kułaczkowski. Warszawa 2011, s. 155.
30
B. Suchodolski. Zarys pedagogiki. Warszawa 1965, s. 21-426.
31
J. Korczak. Jak kochać dziecko. Warszawa 2002.
38
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je, nabierze życiowego doświadczenia. Zamiast karania współczesna
psychologia proponuje „pokaż dziecku jak można naprawić zło".
4. Prawo do upadków. Obcując na co dzień z dziećmi nie powinno nas dziwić, że dzieci upadają czy grzeszą. Wychowawca uznając
prawo do upadku, akceptując błędy podopiecznych musi pamiętać,
że jego obowiązkiem jest obserwowanie zachowania, wyjaśnianie
przyczyn nieprawidłowości i odchyleń w rozwoju oraz podejmowanie działań kompensacyjnych wobec dzieci, które tego potrzebują.
5. Prawo do własności. Poszanowanie tego prawa jest konieczne
zarówno ze strony nauczycieli jak i rodziców. Uczymy dzieci, że
maja prawo do własności, ale również powinny je respektować wobec innych.
6. Prawo do tajemnicy Dzieci, nawet te najmłodsze, mają swoje
tajemnice osobiste, rodzinne czy koleżeńskie. Dorośli powinni je
szanować. Nauczyciel szanujący tajemnicę dziecka, uczy swoją postawą, że są sprawy, o których nie mówi się wszystkim.
7. Prawo do radości. Janusz Korczak w swoim pamiętniku pisał
„dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i ciepło miłości.... Niech
dzieci się śmieją, niech będą wesołe". Dziecko powinno wychowywać się w miłej i serdecznej atmosferze, pełnej uśmiechu i radości.
8. Prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć. Łamanie tego prawa jest krzywdą wyrządzoną dziecku, którą trudno w życiu naprawić.
Należy dać dziecku prawo do wyrażania własnych poglądów i uczuć,
przyjmując je stosownie do wieku i dojrzałości dziecka. Dzieci potrzebują
tego, by ich uczucia były akceptowane i doceniane.
9. Prawo do dnia dzisiejszego. Dziecko żyje teraźniejszością,
bieżącą chwilą i to liczy się najbardziej. Wszystko co było w przeszłości czy dopiero ma nadejść, nie jest dla niego tak ważne. Według
J. Korczaka „dla jutra lekceważy się to, co dziś cieszy, smuci, dziwi
gniewa, zajmuje. Dla jutra, którego się nie rozumie (...) kradnie się
lata życia".
Warto też przytoczyć „Prośby dziecka" sformułowane przez
Korczaka, których nierespektowanie często prowadzi do łamania
praw dziecka32:
32

Prośby
dziecka
według
Janusza
Korczaka
(źródło:
http://www.spantolka.aksnet.eu/Dlarodziców/ProśbydzieckawedługKorczak
a/tabid/2662/language/pl-PL/Default.aspx, dostęp: 17.04.2014r.).
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1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego
wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia
bezpieczeństwa.
3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że
przyjmuje postawę głupio dorosłą.
5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz,
jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest
nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To
zagraża mojemu poczuciu wartości
8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To
nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!
9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić
i robię się głuchy.
11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie
tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić
myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę
całą moją wiarę w ciebie.
15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się
wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich
gdzie indziej.
16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż
przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
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18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty.
To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno
dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam
się to udało.
20. Nie bój się miłości. Nigdy.
Wobec dzieci trzeba być odważnym, świadomym i głęboko
przekonanym o wartościach, które mają kierować ich i naszym własnym życiem. Prostota i prawość dziecka uchwyci każdy dysonans.
A ponieważ wychowuje nie tyle słowo, co przykład, wzór i atmosfera środowiska, stąd wychowawcom narzuca się jak gdyby stałą czujność i napięcie ustawicznej korekty33.
Podsumowanie
Korczakowskie prawa dziecka są aktualne do dziś. Jego myśli,
idee, jego cele ocalały i większość z nich zrealizowano w Konwencji
Praw Dziecka. Stanowienie godnych praw dziecka w państwie oraz
ich właściwa realizacja są uwarunkowane przede wszystkim kulturą
duchową społeczeństwa i głębokim poczuciem, iż życie ludzkie jest
największą wartością34.
Zakończeniem niniejszego artykułu niech będą prawa dziecka
ujęte wierszem w pięknych słowach, których używał Janusz Korczak
w stosunku do dzieci35:
„Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta i spróbujcie dobrze zapamiętać:
nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

33

M. Bula. Rodzina środowiskiem pełnego rozwoju człowieka. W: Wychowanie w rodzinie. Red. F. Adamski. Kraków 2010, s. 58.
34
W. Tabaczyński. Prawo do życia. W: Słownik małżeństwa i rodziny.
Red. E. Ozorowski. Warszawa- Łomianki 1999, s. 367.
35
Prawa dziecka (źródło:
http://www.spantolka.aksnet.eu/Dlarodziców/ProśbydzieckawedługKorczak
a/tabid/2662/language/pl-PL/Default.aspx, dostęp: 17.04.2014r.).
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a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego, mogę uczyć się
wszystkiego,
co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi
zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, mam też prawo
do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnię się od
innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu wiersze poukładały, prawa dla dzieci na całym świecie,
byście w potrzebie z nich korzystali, najlepiej, jak umiecie”.
Warto również przytoczyć credo pedagogiczne Janusza Korczaka „Nie ma dzieci - są ludzie”. Zdaniem Korczaka „dzieci nie będą
dopiero, ale są już ludźmi, tak, ludźmi są, a nie lalkami: można
przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam, przemówmy do serca,
odczują nas”. Dziecko zostało uznane za człowieka, za istotę, z którą
trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli.
Walka o dobro, sprawiedliwość i ochronę praw dziecka, poznanie i
zgłębianie jego potrzeb wypełniły całe życie Janusza Korczaka. Centralny motyw działalności i twórczości Korczaka stanowi „prawo
każdego dziecka do życia i odpowiedniego jego poziomu”. Pisał on o
konieczności zapewnienia dziecku odpowiedniej jakości życia w
sferze jego potrzeb fizycznych, emocjonalnych, intelektualnych i
społecznych. Bardzo trafnie przypisuje się J. Korczakowi tytuł
Obrońcy Praw Dziecka.
Zagrożenia dziecka mają swoją genezę w zróżnicowanych czynnikach społeczno-gospodarczo-politycznych i kulturowych. Dziecko
traci przez nie swoją dziecięcą przestrzeń i dziecięce walory. Staje
wobec problemów i zadań dorosłych jako i jak dorosły. Problemami
tymi są: bieda, bezrobocie, niepełnosprawność, brak opieki społecznej, czy wręcz marginalizacja i stygmatyzacja. Można w tym kontekście mówić o statusie zagrożonej autonomii dziecka, która szanuje
jego wolność i prawa, a jednocześnie włącza je w struktury społecz-
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ne36. Sytuacja ta sprawiła, że w sposób szczególny otwarty był na
sprawy dzieci Papież Jan Paweł II, który wychodził naprzeciw dzieciom, stając w ich obronie, doceniał ich znaczenie w ewangelizacji.
Przede wszystkim je kochał a one odwzajemniały ową miłość swoją
postawą. Ta otwartość względem dzieci wypływała niewątpliwie z
jego doświadczenia duszpasterskiego. W jednym z listów do dzieci
napisał: „Prawdą jest, że dziecko jest radością nie tylko rodziców,
ale także radością Kościoła i całego społeczeństwa”37.
Dlatego dziś, kiedy wciąż docierają do nas informacje o krzywdach dzieci, jakich stale doświadczają, troskę o wciąż nierespektowane przez dorosłych prawa dziecka sformułowane kiedyś przez
Janusza Korczaka i nadal aktualne, należy uznać za uzasadnioną.
Streszczenie
Niniejszy artykuł podejmuje istotną tematykę uwzględniającą
współczesne zagrożenie nierespektowania praw dziecka i jego potrzeb w życiu codziennym. Jak się wydaje różne sytuacje krzywdzenia dzieci były zjawiskiem naturalnym w ubiegłym stuleciu, jednak
wbrew pozorom i dziś nadal nie są respektowane i realizowane podstawowe prawa dziecka. Stąd też refleksja nad sformułowanymi
niegdyś przez Janusza Korczaka, uznanego obrońcę dzieci, prawami
dziecka wydaje się być jak najbardziej uzasadniona.
Summary
Price korczak rights of the child
This article takes an important subject which takes into account
the contemporary threat of not respecting the rights of children and
their needs in everyday life. It seems that the different situations of
child abuse were a natural phenomenon in the last century, however,
contrary to appearances, and today still are not respected and implemented fundamental rights of children. Hence, a reflection on the

36

U. Kazubowska. Dziecko i dzieciństwo – zagrożenia i nowe wyzwania społeczno – edukacyjne dla rodziców. [w:] Dziecko w rodzinie. Nadzieje i zagrożenia.
Red. T. Sakowicz, K. Gąsior, B. Zawadzka. Kielce 2011, s. 249.
37
J. Zimny. Jan Paweł II i jego troska o dziecko jako Dar Boga (źródło:
http://www.pedkat.pl).
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formulated once by Janusz Korczak, a recognized defender of children, rights of the child seems to be the most reasonable.
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Renata Matusiak (KUL)
Współczesna praworządność a prawa człowieka
Wstęp
Wiek XXI jest wiekiem rozwoju technologicznego, rozwoju
informacji i mobilności ludzi. Mamy coraz więcej możliwości,
niezwykle cenimy sobie wolność, niezależność- taki przekaz kierują
media do swoich odbiorców. Fakt, że żyjemy w państwie
demokratycznym powoduje, że wydaje się nam, że nasze państwo
jest wolne od przejawów łamania praw człowieka podobnie jak i
inne państwa rozwijające się. Jest to niestety tylko błędne
postrzeganie otaczającego nas świata, gdzie nie uświadamiamy sobie
tego, że prawa człowieka są łamane także w Polsce. Tematyka praw
człowieka jest aktualna o czym mówił wielokrotnie Jan Paweł II,
zwany także Papieżem Praw Człowieka. W jednym z przesłań z
okazji 50 rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Ojciec
Święty mówił, że Kto jednak przygląda się współczesnemu światu,
musi stwierdzić, że te właśnie fundamentalne prawa, spisane i
uroczyście ogłoszone, są nadal brutalnie i nieustannie łamane.
Obecna rocznica jest zatem dla wszystkich państw, które chętnie
powołują się na Deklarację z 1948 r., wezwaniem do rachunku
sumienia. Niektórzy skłonni są bowiem często traktować wybiórczo
te prawa, przestrzegając tylko tych, które przynoszą im korzyść, a
lekceważąc pozostałe, sprzeczne z ich doraźnymi interesami. Inni
znów celowo odrywają poszczególne prawa od właściwego im
kontekstu, aby móc tym swobodniej działać wedle własnego
upodobania, myląc często wolność z samowolą, albo żeby zapewnić
sobie określone korzyści, lekceważąc nakazy ludzkiej solidarności1.
W kilku słowach Papież ujął sytuację i problematykę praw
człowieka.

1

Jan Paweł II, Przesłanie z okazji 50. rocznicy Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/prze
slanie_50_onz.html, (dostęp 29.03.2014r.).
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Wybiórcze traktowanie praw człowieka i zaniechanie działań w
celu likwidacji przyczyn ich łamania powoduje, że godność osoby
ludzkiej, która jest fundamentem praw człowieka zostaje mu
odebrana. Zapominamy o doświadczeniach II wojny światowej,
gdzie prawa człowieka były masowo łamane, a przecież historia
powinna być dla nas najlepszą nauczycielką i zmusić nas do refleksji
nad sytuacją osób, które są ofiarami łamania takich praw.
1. Definicja praw człowieka
Jedna z organizacji zajmująca się ochroną praw człowieka
Amnesty International prawa człowieka definiuje jako podstawowe
normy przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia
człowiekiem2. Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi,
nie obowiązuje w nich rozgraniczenie na wiek, płeć, pochodzenie,
kolor skóry, status społeczny, orientacje seksualną czy inne czynniki.
Wobec praw człowieka wszyscy ludzie są równi i mogą z nich korzystać. Prawa człowieka można podzielić na te indywidualne- zazwyczaj ich podmiotem nie są grupy ludzi, ale pojedynczy człowiek.
Gdy mówimy o prawach człowieka, myślimy o prawach poszczególnych osób, jednostek należących do tych grup3 i podstawowe- dają
możliwość rozwoju i korzystania z wszelkich innych praw; dlatego
ich przestrzeganie powinno być gwarantowane i chronione przez
państwo4. Szczególną rolę przyjmują w państwach demokratycznych, gdzie stanowią podstawę pokoju, sprawiedliwości, wolności i
społeczeństwa obywatelskiego5. Praw człowieka wywodzą się z
godności człowieka i cechuje je:
• Naturalność - praw człowieka nie zostają nadane przez
instytucje/organizacje czy jednostki indywidualne, ale ich
naturalność wywodzi się z faktu, że każdy człowiek posiada
niezaprzeczalną godność osoby ludzkiej, samo człowieczeństwo
powoduje, że tak owe prawa mu przysługują.

2

Amnesty International, Co to są prawa
http://amnesty.org.pl/index.php?id=85, (dostęp 29.03.2014r.).
3
Tamże.
4
Tamże.
5
Tamże.
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człowieka?,

• Niezbywalność- z racji człowieczeństwa nikt nie może odebrać
drugiemu człowiekowi jego praw, gdyż jest to przejawem ich
łamania, żadna instytucja/organizacja/rząd/ osoba indywidualna nie
może odebrać praw drugiemu człowiekowi. Tym samym człowiek
nie może się zrzec swoich praw.
• Nienaruszalność - człowiek rodzi się i żyje niezależnie od
rządów i władzy, w związku z tym władza nie może regulować praw
człowieka, ani ich ograniczać,
• Powszechność - prawa człowieka dla każdej osoby są takie
same na całym świecie, niezależnie czy są uznawane przez dane
państwo, kulturę, obyczaje.
• Charakter przyrodzony - istnieją niezależnie od woli władzy
czy przepisów prawa, państwo ich nie nadaje, a jedynie tworzy
system ich ochrony6.
• Niepodzielność - wszystkie prawa są współzależne i stanowią
spójną całość, jedne wykonają z drugich7.
2. Prawa człowieka a badania
Prawa człowieka oraz procedery przestępcze, które godzą w te
prawa to temat wielu dyskusji i obaw. Wielokrotnie nawet w ramach
wymiarów kulturowych, gdyż to co w jednej kulturze jest uważane
za łamanie praw, w innej normą. Z racji na kontrowersyjność
tematyki i jej aktualność zostały przeprowadzone badania, których
głównym problemem było zbadanie opinii uczniów klas
gimnazjalnych na temat praw człowieka.
W ramach problemu głównego zostały określone następujące
problemu szczegółowe:
• Czy znasz podstawowe prawa człowieka?
• Jakie znasz prawa człowieka?
• Czy znasz jakieś dokumenty w których zostały zapisane prawa
człowieka? Jeśli tak, to jakie?
• Czy słyszałeś o łamaniu praw człowieka w Polsce?
• Czy doświadczyłeś łamania Twoich praw?

6
7

Tamże.
Tamże.
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• Czy znasz organizacje/instytucje chroniące prawa człowieka?
Jeśli tak , to jakie?
• W jaki sposób nabyłeś wiedzę o prawach człowieka i przejawach ich łamania?
• Czy jesteś zadowolony z poziomu Twojej wiedzy na temat
praw człowieka?
Problemy szczegółowe pozwoliły na ustalenie także poziomu
zadowolenia ankietowanych z posiadanej wiedzy.
3. Próba badawcza
Badania zostały przeprowadzone na 100 osobach w wieku
gimnazjalnym. Uczniowie klas I, II, III gimnazjum wypełnili ankietę
internetową zamieszczą na losowo wybranych stronach internetowych z
których korzystają głównie osoby na tym etapie edukacji. W celu
zminimalizowania możliwości wielokrotnego wypełnienia ankiety przez
jedną osobę, ankieta została zabezpieczona opcją wypełnij tylko raz z tego
samego komputera. Tego rodzaju funkcja minimalizuje ryzyko
niedokładności badań i zafałszowania wyników. Ankieta przeprowadzona
na próbie badawczej gimnazjalistów pozwala ustalić ich opinie na temat
praw człowieka.
Charakterystyka próby:
• Płeć:
- 64 osoby kobiety (64%),
- 36 osób mężczyźni (36%).
• Klasa
- 51 (51 %) osób w III gimnazjum,
- 23 (23 %) osób w II gimnazjum,
- 26 (26 %) osób w I gimnazjum.
• Miejsce zamieszkania:
- 27 (27 %) osób miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców,
- 16 (16 %) miasto 50-100 tyś, mieszkańców,
- 38 (38 %) miasto 25-50 tyś. mieszkańców,
- 14 (14 %) wieś,
- 5 (5 %) miasto poniżej 25 tyś. mieszkańców.
Uczniowie gimnazjum to przyszłe pokolenie, które kiedyś będzie
decydować o losach Polski, pełnić różne funkcje w strukturze społeczeństwa, dlatego tak istotny jest fakt jaką opinię posiadają na temat
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praw człowieka, czy są zadowoleni z powodu poziomu swojej wiedzy. Tylko wiedza i odpowiednie wykształcenie w zakresie znajomości praw człowieka pozwoli im kiedyś na ich wykorzystanie w
swoim życiu i obronę przed osobami/organizacjami/ instytucjami,
które tak owe prawa mogą naruszać.
4. Znajomość praw człowieka
Ankietowani zostali zapytani o to czy znają podstawowe prawa
człowieka, znacząca większość -82% stwierdziła, że zna prawa
człowieka. Tylko 18% deklarowało nieznajomość prawa człowieka.
Wykres nr1. Znajomość podstawowych praw człowieka

Źródło: badania i opracowanie własne

Ankietowani, którzy udzielili odpowiedzi pozytywnej, czyli 82
osoby na pytanie dotyczące znajomości podstawowych praw
człowiek w ramach pytania otwartego mieli możliwość wpisania
maksymalnie 3 praw jakie znają. Najczęściej wymieniano prawa
takie jak: prawo do życia 94%, prawo do wolności słowa 47%,
prawo do wolności wyznania 28%. Poniżej 20% odpowiedzi
znalazły się prawo do: decydowania o swoim życiu-16%, do nauki13%, do pracy - 11%. Zaledwie 3% ma świadomość, że istnieje
prawo do uczestniczenia w wyborach(wśród odpowiedzi badani nie
deklarowali czy chodzi o uczestnictwo czynne czy bierne).
Tabela 1. Prawa znane przez ankietowanych
Jakie znasz prawa człowieka?
Prawo do życia
Prawo do wolności słowa
Prawo do nietykalności osobistej

94%
47%
7%
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Prawo do nauki
Prawo do pracy
Prawo do własności osobistej
Prawo do wolności wyznania
Prawo do ochrony zdrowia
Prawo do decydowania o swoim życiu
Prawi do uczestniczenia w wyborach

13%
11%
9%
28%
4%
16%
3%

Źródło: badania i opracowanie własne
5. Dokumenty a prawa człowieka
Gimnazjaliści udzielili odpowiedzi na pytanie dotyczące dokumentów
zawierających spis praw człowieka i ich problematykę. 78% deklaruje
znajomość takich dokumentów, 22% nie zna takich aktów.
Wykres nr 2. Znajomość dokumentów dotyczących praw człowieka

Źródło: badania i opracowanie własne

Ankietowani, którzy udzielili odpowiedzi pozytywnej, czyli 78%
osób na pytanie dotyczące znajomości dokumentów zawierających
prawa człowieka w ramach pytania otwartego mieli możliwość wpisania
maksymalnie 3 dokumentów jakie znają. Najczęściej wymienianym
dokumentem była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka-91%,
kolejno Konstytucja RP- 73%. Tylko 28% to Karta Praw Człowieka
oraz Karta Praw Dziecka 11%.
Tabela nr 2. Znajomość dokumentów dotyczących praw człowieka.
Jakie znasz dokumenty w których zostały zapisane prawa człowieka
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
91%
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
73%
Karta Praw Człowieka
28%
Karta Praw Dziecka
11%
Źródło: badania i opracowanie własne
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6. Instytucje a prawa człowieka
Ankietowani udzielili odpowiedzi na pytanie dotyczące znajomości
organizacji i instytucji chroniących prawa człowieka. 77% deklaruje
znajomość takich organizacji/instytucji, 23% natomiast takiej wiedzy
nie posiada.
Wykres nr 3. Znajomość organizacji/instytucji chroniących
prawa człowieka

Źródło: badania i opracowanie własne

Ankietowani, którzy udzielili odpowiedzi pozytywnej, czyli 77%
osób na pytanie dotyczące znajomości organizacji/instytucji
chroniących prawa człowieka w ramach pytania otwartego mieli
możliwość wpisania maksymalnie 3 organizacji/instytucji jakie
znają. Do najczęściej wskazywanych należą Europejski Trybunał
Praw Człowieka - wskazało go 88%, Helsińska Fundacja Praw
Człowieka-43%, Amnesty International-39%. Tylko 3% badanych
wskazało, że do takich instytucji należy policja.
Tabela nr 3. Znajomość organizacji/instytucji chroniących prawa człowieka
Jakie znasz organizacje/instytucje chroniące prawa człowieka?
Europejski Trybunał Praw Człowieka
88%
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
43%
Amnesty International
39%
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża
24%
Rada Praw Człowieka ONZ
13%
Policja
3%
Źródło: badania i opracowanie własne
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7. Osobiste doświadczenia a łamanie praw człowieka
Z odpowiedzi wynika, że uczniowie klas gimnazjalnych słyszeli
o przejawach łamania praw człowieka, deklaruje to 81%. 19%
odpowiedziało, że nie słyszało o takich praktykach.
Wykres nr 4. Informacje o łamaniu praw człowieka w Polsce

Źródło: badania i opracowanie własne

Kolejne pytanie dotyczyło osobistych doświadczeń ankietowanych.
Mieli odpowiedzieć, czy sami osobiście padli ofiarą łamania praw
człowieka. Wśród badanych 69% nie padło ofiarą łamania ich praw,
natomiast 31% twierdzi, że ich prawa zostały złamane.
Wykres nr 5. Osobiste doświadczenia a łamanie praw człowieka.

Źródło: badania i opracowanie własne

8. Zadowolenie z wiedzy o prawach człowieka
Wykres numer 6 przedstawia sposoby nabywania wiedzy na
temat praw człowieka. 54% badanych wiedzę zdobywa w szkole.
Następnie 29% przez internet, oraz 16% z telewizji. Tylko 1% za
źródło swojej wiedzy uważa bibliotekę.
Wykres nr 6. Źródło zdobywanie wiedzy o prawach człowieka.
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Źródło: badania i opracowanie własne

Wykres numer 7 przedstawia poziom zadowolenia badanych ze
swoje wiedzy na temat praw człowieka. Nieznacznie ponad połowę
badanych -52% nie jest zadowolona ze swojej wiedzy na ten temat,
48% uważa, że posiada odpowiednią wiedzę.
Wykres nr 7. Zadowolenie z poziomu wiedzy na temat praw
człowieka.

Źródło: badania i opracowanie własne

Wnioski:
1. Większość badanych zna podstawowe prawa człowieka i umie
je wymienić. Do najczęściej wymienianych należą prawo do życia,
prawo do wolności słowa, prawo do wolności wyznania.
2. Większość ankietowanych zna dokumenty w których zostały
zapisane prawa człowieka. Do najczęściej wymienianych
dokumentów należą: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Większość ankietowanych zna organizacje /instytucje zajmujące
się ochroną praw człowieka. Do najczęściej wymienianych należą
Europejski Trybunał Praw Człowieka,
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Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
4. Większość badanych słyszała o sytuacjach, gdzie prawa
człowieka były łamane w Polsce. Jednocześnie większość deklaruje,
że nie padła ofiarą łamania przysługujących im praw.
5. Źródłem zdobywania wiedzy przez większość badanych na
temat praw człowieka są zajęcia szkolne.
6. Nieznaczna większość badanych (52%) nie jest zadowolona z
poziomu wiedzy jaki posiada na temat praw człowieka.
Zakończenie
Prawa człowieka to wszystkie prawa podmiotowe ponad ustrojowe naturalne odczytywane z wrodzonej godności osoby ludzkiej wraz
korelatywnymi obowiązkami; proklamowane zaś w konstytucjach i
prawie międzynarodowym przyjmują formę praw pozytywnych, nie
tracąc swego naturalnego charakteru prawa moralnego, odznaczają
się powszechnością, niezbywalnością, nienaruszalnością i dynamizmem, odpowiadają godności osoby ludzkiej i chronią ją w wymiarze
wertykalnym i horyzontalnym8.
Artykuł ukazał, że ankietowani, czyli gimnazjaliści znają zagadnienie praw człowieka. Jest to o tyle istotne, że kiedyś będą stanowić
elitę intelektualną, która będzie musiała nie tylko znać prawa człowieka, ale także umieć z nich korzystać oraz mieć świadomość w
jaki sposób się bronić przed próbami ich łamania, czy też ograniczania. Zdaniem Jana Pawła II prawa człowieka są podstawowym wyznacznikiem oceny systemów społeczno- gospodarczych, ideologii
społecznych i różnych programów działania9.
Trudno ocenić tak owe systemy pozytywnie, gdy w ich świetle
miliony osób padają ofiarami łamania praw człowieka. Wobec tego
powstaje zasadnicze pytanie czy współczesna praworządność spełnia
swoją rolę? W pewien sposób tak, bo jej zadaniem jest chronić prawa
człowieka, powodować ukaranie tych, którzy tak owe prawa naruszają i tak za jej sprawą się dzieje. Z drugiej strony mimo działania praworządności to jednak łamanie praw człowieka nadal jest aktualne,
8

F. Mazurek, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła. Od
papieża Leona XIII do Jana Pawła II, Lublin 1991, s. 195.
9
S. Fel, Prawa człowieka- rozwój idei, podstawa, treść i ochrona,
http://ordosocialis.de/pdf/Fel/Prawa%20czlowieka.pdf, (29.03.2014r.).
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co świadczy o jej niedoskonałości. W opinii autorki niniejszego artykułu nie istnieje idealna praworządność, należy mimo wszystko jak
najbardziej zbliżyć się do tej utopi, aby w jak największym wymiarze zminimalizować kolejne przypadki łamania praw człowieka i
zapobiegać ich nowym odmianom.
Streszczenie
Współczesna praworządność przeżywa rozkwit w aspekcie tworzenia kolejnych aktów prawnych mających za zadanie służyć społeczeństwu. Akty te jednak nie są w stanie ochronić najsłabszych przed
łamaniem ich praw. Potocznie uważa się, że to w krajach nierozwiniętych gospodarczo łamane są prawa ludzi, a jednak ten sam proceder ma miejsce w na przykład Europie, Stanach Zjednoczonych
Ameryki. Demokracja, liberalizacja życia nie daje gwarancji ukrócenia przestępczych procederów łamiących prawa człowieka, wręcz
przeciwnie czasem te prawa naturalne są łamane zgodnie z literą
prawa, gdyż zorganizowane grupy także przy pomocy prawników
mają możliwość i odpowiednie środki, aby wykorzystać tak zwane
"luki prawne". Artykuł przedstawia badania zrealizowane w okresie
luty-marzec 2014 ukazujące opinię gimnazjalistów na temat praw
człowieka. Jednocześnie jest ukazaniem tego w jaki sposób w zakresie tej wiedzy są kształcone przyszłe pokolenia. Podsumowaniem
jest określenie sytuacji współczesnej praworządności w Polsce i na
świecie.
Abstract
Contemporary rule of law and human rights
Contemporary rule of law is booming in terms of creation of new
legislation designed to serve the public. These acts, however, are not
able to protect the most vulnerable against violation of their rights.
Colloquially, it is believed that it is in economically underdeveloped
countries human rights are violated, but the same dealings takes
place in, for example, Europe, the United States of America. Democracy, the liberalization of life does not guarantee curb crime criminal
practices that violate human rights, on the contrary sometimes these
natural rights are being violated in accordance with the letter of the
law, as well as organized groups with the help of lawyers have the
opportunity and the appropriate measures to use so-called "loop155

holes". The paper presents the research carried out in February March 2014 showing knowledge of high school students on human
rights. It is also a manifestation of how the extent of the knowledge
of future generations are educated. The summary is to determine the
present situation of rule of law in Poland and in the world.
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Artur Lis (KUL)
Jak rozumiano praworządność w średniowieczu?
Kronika polska Galla Anonima zawiera niezwykle bogaty materiał
historyczny, który w pewnym stopniu może być podstawą poznania
prawa i ustroju Polski od IX do początków XII wieku1. Gall nie jest
specjalnie zainteresowany zagadnieniami prawnymi i nie stwierdzono
wykorzystywania przez niego utworów prawniczych2. Dotyczy to również wykorzystania przez niego literatury antycznej. Niemniej jednak
posiada on znajomość prawa zwyczajowego oraz elementarne wiadomości z prawa Kościelnego. Opisując poszczególne postacie i wydarzenia odwołuje się on do kategorii prawa stanowionego i zwyczajowego.
Szczególne znaczenie ma dla niego opisanie pewnych postaci i wydarzeń wzorcowych. Przykładem mogą legendy o powstaniu dynastii czy
obraz idealnych rządów Bolesława Chrobrego. Problemy prawne wchodzą między innymi do opisów stosunków Polski z Cesarstwem Rzymsko-Niemieckim. Przy pisaniu swego dzieła, jak podaje Teresa Michałowska, kronikarz korzystał z Rocznika dawnego (zwany też Rocznikiem
kapitulnym krakowskim), z Pasji św. Wojciecha, z kalendarzy oraz ustnych przekazów tradycji dworskiej i rodowej dotyczącej dynastii Piastów3. Gall zachował chronologiczny układ opowiadania, ale dokonał
selekcji zdarzeń, skupiając się wokół Bolesława Krzywoustego. Nakreślił również genealogię swojego głównego bohatera poczynając od pro1

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M.
Plezia, Wrocław 2008; Galli Anonymi Cronicae, ed. K. Maleczyński, [w:]
Monumenta Poloniae Historica series nova, Kraków 1952; Gesta Principum Polonorum: The Deeds of the Princes of the Poles, translated and
annotated P. W. Knoll and F. Schaer, Budapest-New York 2003.
2
W. Sawicki, Terminologia prawnicza kroniki Anonima-Galla w świetle
instytucji obcych i rodzimych, „Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska Lublin – Polonia” Sectio G, 17(1970), z. 1, s. 1-23; tenże,
Wpływ niektórych praw obcych na ustrój prawny państwa pierwszych Piastów (wiek XI-XII), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio G, 11(1964), z. 2, s. 29-62.
2
T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2003, s. 108-109.
3
Tamże,s. 108-109.
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toplasty dynastii. Dzieje dynastyczne stanowią kanwę, na której rozwija
Gall temat stosunków rodzinnych. W kreślonym przez niego obrazie
dziejów dominuje perspektywa personalna i stąd zasadniczego znaczenia nabierają stosunki miedzy poszczególnymi pokoleniami panujących
oraz elit przywódczych państw. Gall Anonim był cudzoziemcem, nie
wchodząc w szeroką dyskusję nad pochodzeniem kronikarza, wysoce
prawdopodobnym jest, iż pewną część życia spędził w sąsiednich Węgrzech i dobrze był zorientowany w sytuacji Europy Środkowowschodniej. W Polsce znalazł informatorów przede wszystkim wśród episkopatu oraz rodu możnowładczego Awdańców z kanclerzem książęcym
Michałem na czele.
„Oficjalną wersję” dziejów Polski, adresowaną do elit kraju stanowiła Kronika polska Kadłubka4. Odzwierciedlając różne problemy
nurtujące krąg dworu i katedry nie była pomyślana jako utwór religijny, a tym bardziej jako wyraz życia duchowego pisarza. Podlegała
też prawidłom gatunku literackiego, które wpływały na dobór treści i
formę przekazu5. Wincenty otrzymał formację kapłańską w środowisku, gdzie gorliwość religijna, służba Boża odprawiana w katedrze i
zarząd diecezją przeplatały się z uczestnictwem w sprawach państwa. Zainteresowania historią i prawem wynikały tu z potrzeby samookreślenia się monarchii polskiej i tworzącego się narodu6.
Należy zwrócić uwagę na pojęcie Rzeczypospolitej w Kronice
polskiej mistrza Wincentego, który tymi słowami rozpoczyna swe
dzieło: „Była, była ongi cnota w tej rzeczypospolitej, którą senatorowie niby jakoweś świeczniki niebieskie opromienili nie zapisaniem
pergaminowych kart wprawdzie, ale najświetniejszych czynów bla4

Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przeł. i oprac. B.
Kürbis, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008; Mistrza Wincentego zwanego
Kadłubkiem Kronika Polska, wyd. M. Plezia, [w:] Monumenta Poloniae
Historica, series nova, t. 11, Kraków 1994.
5
A. Lis, Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka, Lublin 2013;
tenże, Sapere aude. Szkice o Kadłubku, Stalowa Wola 2013; E. Kauer-Bugajna,
Legenda dynastyczna – refleksje wokół kroniki Anonima zwanego Gallem i
mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, [w:] Literatura i kultura polskiego
średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli, red. P. BuchwaldPelcowa, J. Pelc, Warszawa 1995, s. 153-163.
6
Cz. Deptuła, Nad zagadką mistrza Wincentego, „Znak” 28(1976), nr
261, s. 368-384.
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skiem. Nie rządzili bowiem nimi ani potomkowie plebejscy, ani samozwańczy władcy, lecz książęta dziedziczni, których dostojność,
chociaż wydaje się okryta pomroką niewiedzy, świeciła jednak
dziwnym blaskiem, którego nawałnice tylu wieków nie mogły zagasić”7. Tym fragmentem kronikarz kierował uwagę na meritum swych
rozważań „stan Rzeczypospolitej”8. W dalszej części pisał o książętach dziedzicznych, których dostojność świeciła dziwnym blaskiem.
W kontekście tej wypowiedzi, w dobie dzielnicowych sporów, walk i
intryg, których późniejszy biskup krakowski był świadkiem, wyraził
tęsknotę za ojczyzną mającą silną władzę królewską oraz budzącą
respekt wśród sąsiadów9.
Wincenty, który nazywał swoją ojczyznę res publica, uważał, że
jest to monarchia rządzona prawem stanowionym przez prawowitych
władców, wybranych przez społeczeństwo, a nie tyranów uzurpujących sobie władzę10. Jest to też ojczyzna (patria), broniona męstwem
swych obywateli (cives). Najwyższym dobrem jest miłość ojczyzny,
najpoważniejszym zaś kryterium wartościowania czynów jest salus

7

Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, wyd. Brygida Kürbis, Wrocław 2008, Ks. I, rozdz. 1, s. 3; „Fuit, fuit quondam in hac re publica
uirtus! quam uelut quedam celi luminaria, non scripture quidem
membranulis, set clarissimis gestorum radiis patres conscripti illustrauere.
Non enim plebei aborigines, non uendicarie illi principate sunt potestates,
set principes succedanei. Quorum serenitas licet nube ignorantie obducta
uideatur, mira tamen rutilantia rutilat, que tot seculorum tempestatibus
extingui non potuit” za: Liber primvs 1, s. 6.
8
E. Mądrowska, Polska jako „patrimonium”, „regnum” i „res publica”
w „Kronice” Mistrza Wincentego, [w:] Od liryki do retoryki. w kręgu słowa, literatury i kultury. Prace ofiarowane Jadwidze i Edmundowi Kotarskim, red. I. Kadulska, R. Grześkowiak, Gdańsk 2004, s. 41–46.
9
J. Wojtczak-Szyszkowski, Antyczne wzory postawy moralnej i obywatelskiej w „Cronica Polonorum” Mistrza Wincentego Kadłubka, [w:] Dziedzictwo antyczne a polska tradycja kulturowa, Warszawa 2004, s. 25.
10
M. Zwiercan, Model władcy w komentarzu Jana z Dąbrówki do Kroniki Bł. Wincentego zwanego Kadłubkiem w wykładzie uniwersyteckim w
latach Jana Długosza, „Analecta Cracoviensia”, R. 16, 1984, [druk: 1985]
s. 233–246, cyt., s. 236.
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civium, czyli dobro obywateli11. Kolejne pokolenia widziały w traktacie politycznym Wincentego historię potraktowaną jako pretekst do
pokazania znaczenia Polski i Polaków, a dzieje jako okazję do unaocznienia zalet i wad społeczeństwa, które samo decydowało o obsadzaniu tronu i stanowiło właściwy podmiot działania politycznego12.
Należy podkreślić, że w obrazie dziejów Polski Wincentego rolę
organizującą, porządkującą wydarzenia pełni podział na okresy. Periodyzacja wypływa z ujęcia przeszłości przez kronikarza. Dzieje
Polski dzieli on na płaszczyźnie polityczno-ustrojowej na: początek
(origo), postęp (progressus) oraz spełnianie się (consummatio). Początek i postęp to „wczorajszość”, jeszcze „niemowlęctwo”, czyli
„zaczątek” dziejów Polski. Spełnianie się to „dzisiejszość”, czasy
które czytelnik może objąć pamięcią. Origo, czyli początek dziejów
Polski to okres, w którym zostają określone podstawowe elementy
tożsamości „Rzeczypospolitej” i jej ustroju: obszar, król, gród i prawo. Temu okresowi dziejów państwa przypisał Wincenty związek z
dziejami antycznymi13. Stąd też wyprowadził on postać Aleksandra
Wielkiego i Juliusza Cezara, łącząc je z dziejami Polski. Progressus
u Wincentego oznacza rządy dynastii Piastów aż do panowania Bolesława Kędzierzawego. Z kolei consummatio to czasy Kazimierza
Sprawiedliwego, losy jego syna Leszka Białego i rządy Władysława
Laskonogiego w Krakowie. Dalej można wskazać, że periodyzacja
wiąże się z podstawowym dla Wincentego wymiarem moralnym,
czyli virtus. Origo natomiast to pomyślność Rzeczypospolitej oparta
na realizacji virtus poprzez walkę orężną. Stopniowy upadek virtus,
następuje w wyniku jej skażenia podstępem (zbrodnia bratobójstwa).
Progressus są to odnowienie cnoty virtus w dynastii Piastów, która
przyjmuje odcień caritas (uczta u Piasta). Z kolei consummatio jest
to rozkwit virtus za czasów Kazimierza Sprawiedliwego. Kronikarz
11

O. Balzer, Studium o Kadłubku, cz. 1, [w:] tegoż, Pisma pośmiertne, t.
I, Lwów 1934, s. 436.
12
J. Wyrozumski, Znaczenie mistrza Wincentego dla kultury Polskiej,
[w:] Błogosławiony Wincenty Kadłubek. w 800-lecie sakry biskupiej, „Cistercium Mater Nostra. Tradycja – historia – kultura” Rocznik II (2/2008),
red. M. Starzyński, M. Zdanek, Kraków 2008, s. 31-38.
13
Zob. R. Grodecki, Mistrz Wincenty Kadłubek, biskup krakowski (zarys
biograficzny), „Rocznik Krakowski” 19(1923), s. 30-61 lub odbitka.
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wymownie podkreśla, że stan chrześcijaństwa nie jest dany na stałe,
lecz wymaga ciągłej pielęgnacji, aby nie został skażony powrotem
do stanu poprzedniego14.
W Europie zachodniej Wincenty zetknął się bliżej podczas studiów z tzw. renesansem XII wieku15. Odkrywano wtedy na nowo
antyk, jego filozofię, naukę, myśl społeczno-polityczną i prawo.
Dzieło Kadłubka przenika duch humanizmu XII wieku, szczególnie
pozytywna była ocena bogactwa świata i różnorodnych nurtów życia
ludzkiego16. Widoczny jest on również w kunszcie pisarskim i w
perfekcji zastosowanej łaciny. Wincentego interesowała głównie
szeroko pojęta humanistyka, a w dziedzinie filozofii i teologii - etyka
powiązana z życiem zbiorowym, prawem i historią17. Trzonem jego
wizji dziejowej pozostaje tu pojęcie „Rzeczypospolitej”, jako ładu
prawno-publicznego, wspólnego dobra narodu. Ład, który stworzyła
Polska, połączył się z ideą ojczyzny i miłością Polaków do kraju.
Wyznaczają go zaś wartości moralne i podtrzymują cnoty rządzących. Władza monarchów rodzi się z potrzeby udoskonalenia życia
zbiorowego przez prawa, a wywodzi z mandatu narodu. Monarchowie są stróżami i sługami prawa zbudowanego na podstawie sprawiedliwości, określanej przez kronikarza jako to, co sprzyja najbardziej temu, co może najmniej18. Wydaje się, że kronikarz postuluje
opiekę nad biednymi rodzinami, które z natury rzeczy są w gorszej

14

L. Wojciechowski, Obraz dziejów Polski w „Kronice” mistrza Wincentego, mps w posiadaniu autora. Zob. A. Lis, Konferencja naukowa: „Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo” Opatów, 17 czerwca 2009 r.,
„Roczniki Humanistyczne. Historia” t. 57 (2009), z.2, s. 289-295.
15
J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994; tenże,
What Did the 12th Century Renaissance Man, [w:] The Medieval World, ed.
P. Linehan, J. Nelson, London 2003.
16
Zob. Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, tłum. M. RadożyckaPaoletti, Warszawa-Gdańsk 1996.
17
J. Wyrozumski, Znaczenie mistrza Wincentego dla kultury Polskiej,
[w:] Błogosławiony Wincenty Kadłubek. w 800-lecie sakry biskupiej, „Cistercium Mater Nostra. Tradycja – historia – kultura” Rocznik II (2/2008),
red. M. Starzyński, M. Zdanek, Kraków 2008, s. 31-38.
18
Mistrz Wincenty, Ks. I, rozdz. 5, s. 12.
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sytuacji prawno-ekonomicznej niż możne rody19. Porządek Rzeczypospolitej ustanowiony został w ramach prawa natury i w oparciu o
cnoty naturalne. Początek państwa został podniesiony na wyższy
poziom wartości duchowych, gdy w życie narodu wszedł Kościół.
Gdy władcy zaczęli służyć ideom chrześcijaństwa, otoczeni opieką
opatrzności, do cnót przyrodzonych przyłączyły się nadprzyrodzone.
Temat powyższy zyskał tu jednak głębszy sens. Wyrastająca z waleczności monarchów i ludu potęga kraju to w połączeniu z samodzielnym ukształtowaniem ładu Rzeczypospolitej podwalina faktycznej i prawnej niezawisłości Polski wobec obcych potęg. Czyny
wojenne dawały przy tym chwalebne świadectwo miłości ojczyzny i
poświęcenia dla spraw religii. Wspomniany wyżej autorytet Wincentego to zatem nie tyle autorytet historiograficzny i literacki, ile właśnie rola kronikarza w artykułowaniu zbiorowego etosu narodowego20. Kadłubek wprowadził do polskiej tradycji politycznej idee:
wolności, moralności, etycznej istoty prawa publicznego, służebnej
funkcji władzy względem narodu i odpowiedzialności rządzących
przed rządzonymi oraz obowiązku aktywnego angażowania się
„obywateli Rzeczypospolitej” w sprawy ojczyzny21. Jego myśl leży u
podstaw polskich koncepcji parlamentarnych i samorządowych. Do
tych też i teorii, jak słusznie zauważa Czesław Deptuła, powracali
twórcy w różnych epokach, ujmując rzecz może głębiej i gruntow-

19

B. Kürbis, Jak mistrz Wincenty pisał historię Polski, tamże, [w:] Mistrz
Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały
sesji naukowej – Kraków, 10 marca 2000, red. K. R. Prokop, Kraków 2001,
s. 59-78; taż, Jak mistrz Wincenty pojmował historię Polski, „Studia Źródłoznawcze” 20(1976), s. 64-70; taż, Pisarze i czytelnicy w Polsce XII i
XIII wieku, [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. [w]159-201; taż, Polska wersja humanizmu średniowiecznego u progu XIII wieku. Mistrz Wincenty Kadłubek [w:] Sztuka i ideologia
XIII wieku. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN Warszawa 5
i 6 IV 1971 r., red. P. Skubiszewski, Warszawa 1974, s. 9-24.
20
Zob. S. Kiełtyka, Sylwetka duchowa bł. Wincentego Kadłubka, w świetle historii i tradycji, Rzym 1965.
21
J. B. Korolec, Ideał władcy w Kronice mistrza Wincentego. Rola cnót
moralnych w legitymizacji władzy [w:] Pogranicza i konteksty literatury
polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1989, s. 71-87.
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niej, dlatego stosunkowo łatwo zapomniano o tym, który zapoczątkował ów nurt refleksji narodowej22.
Teraz nastąpi przejście do opisu legendarnego początku państwowości polskiej związanej z pierwszym prawodawcą Krakiem
(Grakchus)23. Potwierdzeniem wyrzeczenia własnych korzyści na
rzecz szczęścia wspólnoty, tu już utożsamianej z „ojczyzną”, jest
fragment: „dlatego to Grakch, powracając z Karyntii, jako że miał
dar wypowiadania głębokich myśli, zwołuje na wiec całą gromadę,
twarze wszystkich ku sobie zwraca, wszystkich życzliwość pozyskuje, u wszystkich posłuszeństwo sobie jedna. Mówi, iż śmieszne jest
okaleczałe bydlę, bezgłowy człowiek; tym samym jest ciało bez duszy, tym samym lampa bez światła, tym samym świat bez słońca - co
państwo bez króla. Albowiem dusza podsyca działanie odwagi, światło czyni jasnym ogląd rzeczy, słońce wreszcie uczy rozsyłać do
wszystkich dobroczynne promienie. Tymi promieniami jak najgodniej niby klejnotami wysadzony jest diadem na królewskiej głowie:
tak, iż na czole jaśnieje wielkoduszność, na potylicy oględność, po
bokach z obu stron hojne blaski śle brylant dzielności. Obiecuje, że
jeżeli go wybiorą, to nie królem będzie, lecz wspólnikiem królestwa.
[Bowiem] wierzy, iż zrodzon nie sobie jest, lecz światu całemu.
Wszyscy przeto pozdrawiają go jako króla. [A on] stanowi prawa,
ogłasza ustawy. Tak więc powstał zawiązek naszego prawa obywatelskiego i nastały jego urodziny. Albowiem przed nim wolność musiała ulegać niewoli, a słuszność postępować krok w krok za niesprawiedliwością i sprawiedliwe było to, co największą korzyść
przynosiło najmożniejszemu. Atoli surowa sprawiedliwość nie od
razu zaczęła władać. Odtąd jednak przestała ulegać przemożnemu
gwałtowi, a sprawiedliwością nazwano to, co sprzyja najbardziej
temu, co może najmniej”24.W kontekście tego fragmentu, spogląda22

Cz. Deptuła, Prekursor narodowej refleksji Wincenty zw. Kadłubkiem,
„Przegląd Katolicki”, R. 72, 1984 nr 19, s. 7. Zob. Tenże, Galla Anonima
mit genezy Polski: studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego, Lublin 2000 (przedruk wydania z 1990).
23
J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad
wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986.
24
Mistrz Wincenty, Ks. I, rozdz. 5, s. 11-12; „Vnde ex Carinthia rediens
Graccus, ut erat sententioso sermonum beatus agmine, omnes in contionem uocat,
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jąc na decyzję Kraka, można docenić znaczenie jego deklaracji, że
nie chce być nikim innym, jak tylko socius regni. Taka postawa była
zupełnym przeciwieństwem pragnień tych, którzy chcieli władzy
tyrańskiej. Przede wszystkim ustanowił on specyficzny wzór sprawowania władzy - bliski władzy „służebnej”, skierowanej na dobro
wspólnoty, nie zaś swój własny25. Również Księga elbląska podaje
starożytność prawa polskiego: „Z Niemcami sąsiadował lud, który
był przez nich bardzo poważany. Chociaż teraz jest on zbłaźniony,
jednakowoż ogłosił on, że wraz ze swoim rodem trzyma się swojego
prawa, które nie podlega żadnemu państwu. Jego mędrcy ustanowili
dla niego również jego prawo z dawien dawna i ogłosili, aby on do
niego się zwracał. Lud ten zowie się Polakami, jego prawo podaję tu
wam do wiadomości”26.
Kolejny etap kształtowania się państwa polskiego wiąże się z
przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka I. Królestwo Polski to
połączenie tworu państwowego, związanego z przestrzenią i idealnej
wspólnoty Polaków. Regnum istniejące z mocy cnót władców Polski
i ich poddanych, po dodaniu do owych cnót właściwej, chrześcijańskiej wiary uświęciło pozycję Mieszka nadaniem mu najwyższej
omnium in se ora conuertit, omnium uenatur fauorem, omnium conciliat obsequia. Ait ridiculum esse pecus mutilum, hominem acephalum. Idem esse corpus
exanime, sine luce lampadem, mundum sine sole, quod sine rege imperium.
Anima siquidem animositatis industriam, lux rerum circumspectionem, sol
denique radios munificentiarum beneficos ad omnes docet expandi. Quibus uelut
quibusdam gemmis regii diadema capitis quam decentissime decusatur, ut in
fronte magnanimitas, in occipite circumspectio, in lateribus altrinsecus large
serenitatis carbunculus prefulgeat. Se non regem set regni socium pollicetur, si se
deligant, non sibi set toti natum se credere mundo. Proinde rex ab omnibus
consalutatur, iura instituit, leges promulgat. Sic ergo nostri iuris ciuilis nata est
conceptio seu concepta natiuitas. Nam ante hunc seruituti ancillari libertas et
equitas pedissequari iussa est iniurie, eratque iustitia que plurimum prodesset ei
qui plurimum posset. Licet autem iustitie rigor non tunc statim ceperit imperare,
extunc tamen uiolentie desiit subesse potestati et dicta est iustitia que plurimum
prodest ei qui minimum potest” za: Liber primvs 5, s. 9.
25
H. Łowmiański, Wątki literackie i tradycja historyczna w Kronice Kadłubka (I księga), „Studia Źródłoznawcze” 20(1976), s. 22-27.
26
Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, wyd. i oprac. J. Matuszewski, J.
Matuszewski, Łódź 1995, s. 56.
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godności partykularnego władcy chrześcijan. Opisując ideał Rzeczypospolitej poruszył Wincenty problemy Kościoła, mówiąc przede
wszystkim o biskupach27.
Na szczególną uwagę zasługuje ukazana przez kronikarza afirmacja ofiary życia za ojczyznę. Wspomina o tym w wielu miejscach
swojego dzieła. Najbardziej wymownym przykładem wyższości
miłości ojczyzny nad więzami rodzinnymi jest opis obrony oblężonego Głogowa przed najazdem niemieckim: „Prawdziwie mężne,
prawdziwie niezłomne to duchy, przedziwnej wytrwałości mężowie!
Ani złota blask ich nie mami, ani potęga cesarskiego majestatu nie
ugina. Nie przeraża ich siła natarcia wrogów, nie łamie uciążliwość
bojowania, nawet miłość do dzieci nie zmiękcza! Ponieważ ojcowie,
nie bacząc na synów, stawiają zacięty opór, więc pacholęta ich - to
się je przywiązuje do machin i wystawia na [uderzenia] kamieni i
ojcowskie strzały, to znów straszy w obliczu ojców wszelkiego rodzaju mękami. Lecz daremnie! Trwa bowiem postanowienie ojców,
powzięte z niezachwianą mocą, że lepiej, aby rodzice stracili potomstwo, niż żeby obywateli pozbawiono ojczyzny. I godziwiej jest dbać
o wolność niż o dzieci”28. Wincenty w przytoczonym fragmencie
podkreślił, iż poświęcenie się dla ojczyzny jest najwyższą wartością.
W innym miejscu dodaje: „Czego podejmujemy się z miłości ojczyzny, miłością jest, nie szaleństwem, męstwem, nie zuchwałością; bo
mocna jest miłość jak śmierć, im trwożliwsza, tym śmielsza. Nic
bowiem śmielej nie wzywa obywateli pod broń niż obawa przed
ogólnym niebezpieczeństwem. Dlatego to Solon zachęcając Ateńczyków mówi: Chciałbym, abyście nie mniej byli bojaźliwi niż odważni, ponieważ bojaźń skłania do oględności, oględność rodzi uf27

Cz. Deptuła, Biskup i władca. z problematyki ideologii państwowej i świadomości narodowej polskiego średniowiecza, „Więź” 11(1968), nr 9, s. 42-64.
28
Mistrz Wincenty, Ks. III, rozdz. 18, s. 135-136; „O uere uiriles, o ferreos
animos! transmire uiros constantie, quos nec auri splendor demulcet, nec
imperatorie numen inclinat maiestatis! Non hostium, illos terret impetus, non
laborum frangit asperitas, non ipsa paruulorum pietas emollit. Quia enim patres
obliti filiorum acerrime rebellant, nunc machinis eorum paruuli alligantur et
saxis ac spiculis parentum exponuntur, nunc omni tormentorum genere paterno
sub aspectu territantur, set in cassum. Stat enim inconcusso fixa robore patrum
sententia tutius esse patres prole defungi, quam patria ciues exui et honestius
libertati quam liberis consulitur” za: Liber tertivs 18, s. 104.
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ność, a ufność daje życie odwadze, dzięki której człowiek często sam
siebie w śmiałości przewyższa. Cóż tedy pobudziło Machabeusza,
mającego ośmiuset mężów przeciwko dwudziestu dwom tysiącom
Bakchidesa, iż zapomniawszy o sobie pamiętał raczej o swoich
ziomkach niż o [własnym] życiu? Miłość ojczyzny”29. Obowiązki
wobec ojczyzny w kronice nabierają rangi świętości, stają się powinnością, od której obywatelom nie wolno się uchylić. Niewątpliwie
bolesna ofiara obrońców Głogowa jest dowodem istnienia więzi
silniejszej niż związki rodzinne – miłość do ojczyzny.
Wydaje się, iż Wincenty nie przez przypadek wprowadza liczne
przykłady miłości do ojczyzny ukazujące bohaterskie czyny podjęte
w jej obronie. Miały one na celu szerzenie patriotyzmu wśród elit
intelektualnych, które z kolei powinny być przykładem dla reszty
społeczeństwa – poszczególnych rodzin. Kadłubek przestrzegał książąt dzielnicowych przed zaślepioną rządzą władzy i majątku, podkreślając konieczność braterskiej zgody dla dobra ogółu. Tu również
odwoływał się do dziejów starożytnych, przywołując przykład synów Orodesa, króla Partów30. W okresie rozbicia dzielnicowego
uniwersalne hasła jedności, suwerenności i uświęcenia ojczyzny
ponad prywatę odegrały szczególną rolę. Można zaryzykować
stwierdzenie, iż w pewien sposób wpłynęły na zjednoczenie ziem
podzielonych między poszczególne linie dynastii piastowskiej. Warto w tym miejscu odwołać się do słów Jerzego WojtczakaSzyszkowskiego: „Przyczyną bowiem zgubnych dla kraju walk w
okresie rozbicia dzielnicowego była w pierwszym rzędzie buta i
pycha ówczesnych książąt i ich dziedzicznych następców - niestety,
29

Mistrz Wincenty, Ks. II, rozdz. 27, s. 96; „Quod amore patrie
suscipitur, amor est non furor, uirtus est non temeritas: fortis enim est ut
mors dilectio. Que quanto est meticulosior tanto audacior. Nihil namque
audacius in arma ciues prouocat quarn ciuilis timor discriminis. Hoc est
quod Solon Athenienses exhortans ait: Non minus timidos uos esse uelim
quam audaces; quia timor circumspectionem suggerit et circumspectio parit
confidentiam et confidentia gignit audaciam, qua homo sepe se ipso fit
animosior. Quid igitur Machabeum cum octingentis uiris contra XXII milia
Bachidis inpulit, ut sui oblitus suorum potius meminerit quam uite? Amor
patrie. Quid sescentos Spartanorum in castra Xersis animauit, ut quingenta
hostium milia non horruerint? Amor patrie” za: Liber secvndvs 27, s. 72-73.
30
Mistrz Wincenty, Ks. I, rozdz. 18, s. 31.

166

świadcząca o braku zrozumienia nie tylko podstawowych tez moralności chrześcijańskiej, ale również interesu narodowego Polski i
sytuacji na arenie międzynarodowej. Rozumiał to dobrze Mistrz
Wincenty, który poprzez ukazywanie takich przykładów chciał
przemówić do serc i umysłów ówczesnych możnowładców i skłonić
ich do refleksji nad zgubnym dla całego państwa i społeczeństwa
postępowaniem”31. Wincenty w kronice głosi pochwałę męstwa,
odwagi i poświęcenia dla dobra ogółu: „Nieprzyjazna jest - rzecze dzielności bojaźliwość, siwiźnie nierozum, młodości gnuśność. Żadna to bowiem dzielność, skoro bojaźliwa, żadna siwej głowy mądrość, skoro nierozumna, żadna młodość, skoro gnuśna. Co więcej,
skoro nie ma żadnej sposobności do ćwiczenia odwagi, to trzeba ją
sobie wymyślić. Któż zatem kiedykolwiek uchyliłby się od sławy,
która narzuca się sama, chyba że byłby to ktoś wręcz niesławny! A
przecież dobro obywateli, obronione i zachowane, do wiecznych
wchodzi triumfów. Nie należy bowiem dbać o własne ocalenie, ilekroć zachodzi wspólne niebezpieczeństwo”32.
Oswald Balzer zauważył, iż u Kadłubka res publica powtarza się
niezmiernie często, staje się niejako prawidłowym określnikiem państwa. Z kolei odpowiednikiem takiego pojęcia państwowości jest
określnik civis, oznaczający obywatela, członka związku państwowego33. Janusz Sondel w artykule pt. Rola „Kroniki” Wincentego
zwanego Kadłubkiem w upowszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej Polsce zaznacza, że w dziele Wincentego błędnie przetłumaczono ius civile jako „prawo państwowe”. Termin ten współcześnie ma ściśle sprecyzowane znaczenie i określa zespół norm
31

J. Wojtczak-Szyszkowski, dz. cyt., s. 26.
Mistrz Wincenty, Ks. I, rozdz. 5, s. 13-14; Inimica, inquit, sunt ignauia
uirtuti, canitiei deliramentum, iuuentuti segnities. Non enim est uirtus que
ignaua est, non canities que delira, non iuuentus que segnis. Immo fingenda
est, etiam ubi nulla est exercende animositatis occasio. Porro sponte se
ingerentem gloriam quis umquam declinauerit nisi prorsus inglorius? at
uero defensa uel conseruata ciuium salus eternales transcendit triumphos.
Nec enim proprie indulgendum est saluti, quotiens de communi agitur
discrimine” za: Liber primvs 5, s. 10.
33
B. Kürbis, Jak mistrz Wincenty pisał historię Polski, tamże, [w:] Mistrz
Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji
naukowej – Kraków, 10 marca 2000, red. K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 70.
32
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regulujących podstawowe instytucje ustroju politycznego, a zwłaszcza formę państwa i organizację rządu. Autor ten przychyla się do
tłumaczenia ius civile jako „prawo obywatelskie”, co bardziej oddaje
myśl kronikarza34. Należy przytoczyć tutaj słowa włożone w usta
Zbigniewa, oskarżonego o zdradę ojczyzny: „Nie ma bowiem powodu, który mógłby nas popchnąć przeciw sobie samym i na zgubę
naszej rzeczypospolitej; gadzinowa to bowiem rzecz, nie ludzka,
macierzyńskie targać łono. Ani też, prawdopodobniejszy zda się,
wzgląd na dążenie do władzy, który przytacza przeciwnik, nie może
się ostać. Bowiem jeżeli jest - a raczej ponieważ dążenie do władzy
jest [równoznaczne z] niepohamowaną żądzą zaszczytów, kto do
tego dąży, to z musu ulega żądzy, a jeżeli żądzy ulega, to i namiętnie
pragnie”35.
Wincenty był zwolennikiem tej formy państwa, jaka panowała za
Kazimierza II Sprawiedliwego. Taki model przeniósł on w dzieje
bajeczne, spisane w pierwszej i na początku drugiej księgi. Słusznie
można więc porównać „monarchię Leszków i Popielów” z monarchią współczesną kronikarzowi36. Państwo polskie kronika traktuje
wciąż jako całość, choć „monarcha całej Lechii” - Kazimierz Sprawiedliwy wyznaczał krewnym dzielnice, tak jak wcześniej legendarny Leszek III. Prawo do dzielnicy, choć już nie do władzy zwierzchniej, mieli zdaniem Wincentego także synowie Władysława II, a po
detronizacji Mieszka III także i jego synowie37. Książęta dzielnicowi
byli jednak zobowiązani do posłuszeństwa księciu zwierzchniemu.
34

J. Sondel, Rola „Kroniki” Wincentego zwanego Kadłubkiem w upowszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej Polsce, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 11(2011), z. 1, s. 43.
35
Mistrz Wincenty, Ks. II, rozdz. 28, s. 106; „Non est ratio que nos in
uos et in nostre reipublice perniciem inducere potuerit; uipereum enim non
humanum est maternam aluum concutere. Nam nec ea, de qua magis uidetur
quam aduersarius allegat, ambitus causa stare potest. Nam si est, immo quia
est ambitio uehemens honorum appetitus, quod quis ambit necessario
appetit, si appetit desiderio amplectitur” za: Liber secvndvs 28, s. 80-81.
36
J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 2002, s. 266–268.
37
M. Cetwiński, Imperium Lechitów. Polityczna doktryna czy opowieść
ku pokrzepieniu serc, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, Toruń 1997, s. 243-248.
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Zdaniem Janusza Bieniaka, jako wzorzec przedstawia kronikarz
związek między Popielem i a jego przyrodnimi braćmi w „monarchii
słowiańskiej”. „Monarchia całej Lechii” była zdaniem Wincentego
uprawniona do ekspansji na kraje sąsiednie38.
Stolicą państwa polskiego był dla Wincentego zawsze Kraków, a
ziemia krakowska to regina provinciarum. Kronikarz zdaje się sugerować, że tak było już od czasów Kraka i Wandy, konsekwentnie usunął,
jak podkreśla Gerard Labuda, wszelkie ślady stołeczności Gniezna39.
Wbrew statutowi Bolesława Krzywoustego, Wincenty uznał ostatecznie, że następstwo tronu w Krakowie ma być dziedziczne w linii prostej
potomstwa Kazimierza Sprawiedliwego, nie zaś senioralne. Przedwczesna śmierć tego władcy nie zmieniła prawa dziedziczenia synów po ojcu
bez względu na ich małoletniość. Analogicznie do wcześniejszych
przypadków, kronikarz pokazuje przykład z czasów bajecznych, kiedy
to Popiel II mimo niedojrzałego wieku objął rządy zwierzchnie z woli
jego stryjów. Kronikarz stwierdza: „Zwłaszcza że panujący powinien
być mądry, rzetelny, ostrożny i przemyślny we wszystkim i wszędzie.
Jeśli w rzeczach najmniejszych, powiedzmy we władaniu nad rodziną,
domem, okrętem, nad jednym [jedynym] zagonem czy kmieciem zaniedbywanie jest niebezpieczne, o ileż niebezpieczniejsze jest zasypianie
przy władaniu rzecząpospolitą, gdy oczy są zamknięte, żebym nie powiedział ślepe. A twierdził tak [po to], aby wybrano na władcę starego
Mieszka lub jego synowca, młodego Mieszka. Na to odpowiedział tenże
biskup, mąż pełen gorliwości Bożej: Wszystko to jako mąż roztropny
nie bez ogłady wyłożyłeś, ale w obecnej okoliczności nie może to mieć
zastosowania. Wtedy dopiero jest właściwe, gdy o wybór chodzi, a nie
gdy rozprawia się o prawie następstwa. Zgoła bowiem inną moc prawną
ma elekcja, inną prawo sukcesji. Tamtej towarzyszy niczym nie skrępowana wolność namysłu, tej - pilny wielce przymus prawny. Od tamtej
odsuwa się wszystkich przed wiekiem sprawnym, przy tej nie wyłącza
się ani niemowląt, ani pogrobowców, którzy łamią testament, choćby
został zapieczętowany z całą formalnością. Jednakże i to, co nadmieni38

J. Bieniak, Mistrz Wincenty o współczesnych mu Piastach, [w:] Europa
Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów: materiały z sympozjum, Toruń, 14- 15
grudnia 1995 r., red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 33-52.
39
Por. G. Labuda, Studia nad początkami państwa polskiego, t. 2, Poznań 1988, przyp. 37 i 44.
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łeś o rządzeniu rzecząpospolitą i o niebezpieczeństwie, nie jest dla tych
małych przeszkodą. Albowiem jeśli według prawa uważamy rzeczpospolitą jakby za podopiecznego, wiadomo, że to samo prawo przysługuje w obu wypadkach; gdzie bowiem jest ten sam rozumny powód, tam
ma wpływ to samo orzeczenie prawa. Albo więc zupełnie odmówisz
sierotom wszelkiej opieki, albo będziesz musiał przyznać, iż rzeczpospolita również potrzebuje opiekunów. Władcy nie zarządzają bowiem
państwem na własną rękę, ale przy pomocy urzędników. I dlatego byłoby nader niegodziwe i nader niesłuszne lekceważenie, a cóż dopiero
udaremnienie tego, co rozum doradza, czego wymaga pożytek, czego
żąda uczciwość, do czego nakłania miłość, co wreszcie nakazuje obowiązek prawa”40.
Wincenty wprowadza tutaj terminologię rzymską, nazywając radę władcy senatem41.
40

Mistrz Wincenty, Ks. IV, rozdz. 21, s. 241-242; „(…) presertim cum
principem discretum, strennuum, cautum et industrium esse in omnibus et ad
omnia conueniat. Nam si in minimis, puta in familie, domus, nauis, in unius
sulci uel agri [cole] regimine periculose negliguntur, quanto periculosius in re
publica regenda clausis ne dicam cecis oculis hec sopiuntur. Hec autem
astruebat, ut Mesco senex uel nepos eius Mesco iutienis princeps substitueretur.
Ad hec uir zelo Dei plenus, idem antistes, respondit: Hec a te, utpote uiro
prudente, non ineleganter sunt allegata, set in presenti articulo prorsus locurn
non habent. Que tamen demum uera sunt, cum de eligendo agitur, non de iure
successionis disceptatur. Prorsus enim aliud iuris habet electio, aliud ius
successorium. In illa est liberrima deliberationis libertas, at in isto urgentissima
iuris necessitas. Ab illa omnes citra legitimam etatem relegantur, ab isto nec
infantuli nec postumi excluduntur, qui etiam omni sollempnitate uallatum
rumpunt testamentum. Set et illud quod de regimine ac periculo rei publice
tetigisti, paruulis istis non officit; nam si res publica iuris testimonio instar
habetur pupilli, constat idem esse iuris in utroque, quia ubi eadem est ratio,
eadem est iuris censura. Aut ergo pupillis omnem omnino tutelam aufers, aut
etim rei publice tutores rion negabis. Nec enim per se principes rem publicam
administrant, set per administratorias potestates. Ideoque perinpium, periniquum
dissimulare, nedum impedire quod ratio dictat, quod poscit utilitas, quod iubet
honestas, quod suadet pietas, quod iuris denique imperat necessitas” za: Liber
qvartvs 21, s. 176-177.
41
J. Sondel, w sprawie prawa rzymskiego w „Kronice Polskiej” Mistrza
Wincentego zwanego Kadłubkiem, „Kwartalnik Historyczny” 85(1978), z.
1, s. 95-105; J. Baszkiewicz, Prawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze
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Władca wzorowy to przede wszystkim władca związany prawem,
które stoi ponad nim i w którego służbie pozostaje. Piast i Rzepicha
zostali przedstawieni przez Kadłubka jako ludzie skromni, cnota
bowiem najlepiej rozwija się w ukryciu: „szlachetna wielkoduszność nie
zawsze mieszka w miastach opatrzonych wieżami i bynajmniej nie
gardzi chatami ubogich”42 pisał kronikarz w kontekście wyniesienia
skromnej rodziny Piasta, który dał początek nowemu pokoleniu
władców Polski43. Samo powstanie monarchii polskiej w czasach legendarnych, w oczach Kadłubka, wynikło z potrzeby wprowadzenia
prawnie normowanej sprawiedliwości i związanego z nią ładu podnoszącego życie narodu na wyższy szczebel. Pierwszy władca Polski,
legendarny Krak, był pierwszym prawodawcą kraju44. Sprawiedliwość
jako cecha księcia jest cnotą konieczną, albowiem bez niej władca staje
się tyranem, to znaczy nie daje posłuchu prawu, jak to czyni książę, ale
władzę opiera na swej niekontrolowanej woli. Prawo i sprawiedliwość
są zatem podstawowymi i koniecznymi warunkami życia społecznego.
Krak jako pierwszy legendarny władca stanowi prawa i ogłasza ustawy:
„Tak więc powstał zawiązek naszego prawa obywatelskiego i nastały
jego urodziny. Albowiem przed nim wolność musiała ulegać niewoli, a
słuszność postępować krok w krok za niesprawiedliwością. I
sprawiedliwe było to, co największą korzyść przynosiło
politycznej Polski XIII i XIV stulecia, [w:] IX Powszechny Zjazd Historyków
Polskich, Historia kultury średniowiecznej Polski, Warszawa 1963.
42
Mistrz Wincenty, Ks. II, rozdz. 4, s. 43; „Generosa quoque magnanimitas nec turritas semper urbes inhabitat nec pauperum prorsus aspernatur
tuguria” Liber secvndvs 4, s. 33; E. Skibiński, Mit a ideologia na przykładzie podań małopolskich zawartych w i księdze Kroniki Polskiej Wincentego Kadłubka, „Sprawozdania PTPN. Wydział Nauk o Sztuce” nr 103, 1985
[druk: 1986], s. 5–7.
43
Cz. Deptuła, Problem mitu monarchy – dawcy żywności w Polsce. Na
przykładzie podania o Piaście, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 18(1975), nr 3, s. 41-56.
44
J. Mańkowski, Krak, uczeń Sokratesa (glosa do Kadłubka Chronica
Polonorum i 5,3), [w:] Inspiracje platońskie literatury staropolskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Badań Literackich nad
Historią Kultury Epok Dawnych Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego 14-15 października 1998 r., red. A. Nowicka-Jeżowa, P.
Stępień, Warszawa 2000, s. 147-150.
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najmożniejszemu. Atoli surowa sprawiedliwość nie od razu zaczęła
władać. Odtąd jednak przestała ulegać przemożnemu gwałtowi, a
sprawiedliwością nazwano to, co sprzyja najbardziej temu, co może
najmniej”45.
Tworząc idealny model władcy dostrzeżono cnoty i zalety rycerza-wojownika. Do niewątpliwych zalet Bolesława i oprócz zdolności fizycznych należały także umysłowe. Czynom wojennym panujących poświęcone są w dużej mierze omawiane kroniki. Jej autorzy
skodyfikowali literacko i dydaktycznie cnoty władcy-rycerza46. Gall
Anonim przedstawia Bolesława Chrobrego jako sprawiedliwego
sędziego troszczącego się o najuboższych: „Miał też ponadto pewną
wybitną cechę sprawiedliwości i pokory: gdy mianowicie ubogi
wieśniak lub jakaś kobiecina skarżyła się na któregoś z książąt lub
komesów, to chociaż był ważnymi sprawami zajęty i otoczony licznymi szeregami magnatów i rycerzy, nie pierwej ruszył się z miejsca, aż po kolei wysłuchał skargi żalącego się i wysłał komornika po
tego, na kogo się skarżono. A tymczasem samego skarżącego powierzał któremuś ze swych zaufanych, który miał się o niego troszczyć,
a za przybyciem przeciwnika sprawę podsunąć [z powrotem] królowi - i tak wieśniaka napominał, jak ojciec syna, by zaocznie bez
przyczyny nie oskarżał i aby przez niesłuszne oskarżenie na siebie
samego nie ściągał gniewu, który chciał wzniecić na drugiego.
Oskarżony na wezwanie bez zwłoki co prędzej przybywał i dnia
wyznaczonego mu przez króla nie chybił, bez względu na jakąkolwiek okoliczność. Gdy zaś przybył wielmoża, po którego posłano,
nie okazywał mu [Bolesław] niechętnego usposobienia, lecz przyjmując go z pogodnym i uprzejmym obliczem, zapraszał do stołu, a
45

Mistrz Wincenty, Ks. I, rozdz. 5, s. 12; „Sic ergo nostri iuris ciuilis
nata est conceptio seu concepta natiuitas. Nam ante hunc seruituti ancillari
libertas et equitas pedissequari iussa est iniurie, eratque iustitia que
plurimum prodesset ei qui plurimum posset. Licet autem iustitie rigor non
tunc statim ceperit imperare, extunc tamen uiolentie desiit subesse potestati”
za: Liber primvs 5, s. 9.
46
P. Żmudzki, Opisy bitew ukazujące wojowników gotowych przyjąć swój
los (przykłady słowiańskie XI-XIII w.), [w:] Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, pod red. A. Pieniądz-Skrzypczak, J. Pysiaka, Warszawa 2005, s. 151–175 [szczególnie: 165–167] [„Aquila Volans”, I].
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sprawę rozstrzygał nie tego dnia, lecz następnego lub trzeciego. A
tak pilnie rozważał sprawę biedaka, jak jakiego wielkiego dostojnika. O jakże wielką była roztropność i doskonałość Bolesława, który
w sądzie nie miał względu na osobę, narodem rządził tak sprawiedliwie, a chwałę Kościoła i dobro kraju miał za najwyższe przykazanie!47”
Wincenty w dialogu świętego Wojciecha z Bolesławem Chrobrym wkłada w usta świętego naukę dotyczącą wyższości prawa
kanonicznego nad świeckim: „Święty o wielu rzeczach krótko go
poucza: „Godne - mówi - majestatu królewskiego są słowa, gdy
wyznaje, iż jest władcą, którego wiążą prawa; tak dalece powaga
władców zależy od powagi prawa. Atoli prawo boskie ma przewagę
nad prawem ludzkim, bowiem prawo Pana nienaganne jest, prawo
nienaruszone, które nawraca dusze. We wszystkim więc, synu, co
czynisz, zapożyczaj wzór ze zwierciadła boskiej sprawiedliwości.
Rzeczywiście bowiem od wszelkiej władzy ważniejsze jest to, żeby
każde władztwo poddać pod prawa Kościoła”48. Wincenty podkre47

Gall Anonim, Ks. I, rozdz. 9, s. 26-27; „Habebat etiam preterea quiddam iustitie magnum et humilitatis insigne, quod si quando rusticus pauper
vel muliercula quelibet de quovis duce videlicet vel comite quereretur, quamvis esset magnis negotiis occupatus, multisque cuneis et magnatum et
militum constipatus, non prius se de loco dimovebat donec causam ex ordine conquerentis auscultaret et pro illo, de quoquerebatur, camerarium
transmandaret. Interim vero ipsum conquerentem alicui fideli suo commendabat, qui eum procuraret sibique causam adversario adveniente suggereret
et sic rusticum quasi pater filium admonebat, ne absentem sine causa accusaret et ne iniuste conquerendo iram, quam alteri conflabat, sibimet ipsi
cumularet. Nec accusatus citissime vocatus venire differebat, nec diem a
rege constitutum qualibet occasione preteribat. Adveniente vero principe,
pro quo missum fuerat, non se illi maligne commotum ostendebat, sed alacri
eum et affabili vultu recipiens ad mensam invitabat, neque ea die, sed sequenti, vel tercia causam discutiebat. Sicque diligenter rem pauperis, ut
alicuius magni principis, pertractabat. o magna discrecio magnaque
perfeccio Bolezlaui. Qui personam in iudicio non servabat, qui populum
tanta iustitia gubernabat, qui honorem ecclesie ac statum terre in summo
culmine retinebat” za: Liber primvs 9, s. 27.
48
Mistrz Wincenty, Ks. II, rozdz. 10, s. 51-52; „Quem sanctus ad
plurima paucis informat: Digna, inquit, uox est maiestate regnantis, legibus
alligatum principem se profiteri. Adeo de auctoritate iuris principum pendet
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śla, iż monarcha, który jest powołany do pełnienia funkcji ustawodawczych, sam jest związany tym prawem49.
Można przypuszczać, że obydwaj kronikarze Gall Anonim oraz
Wincenty Kadłubek zetknęli się z przywiezionym około 1103 roku,
przez legata Gwalona tekstem Collecto trium partium. Jego gnieźnieńska i krakowska kopia jest przykładem recepcji tego źródła na
potrzeby polskiego prawa kanonicznego. Na szczególną uwagę zasługuje fragment zatytułowany „O tym, że królowie związani są
prawami”. Tekst ten zacytuję za pełną jego wersją umieszczoną w
części szesnastej „Dekretu” przypisywanego Iwonowi z Chartres
(1040-1116)50 pt. „O obowiązkach osób świeckich i ich sprawach”:
„Sprawiedliwą jest rzeczą, żeby władca był posłuszny swoim prawom. Winien bowiem sądzić, że jego prawa wtedy przez wszystkich
będą przestrzegane, gdy i on sam ukaże im uszanowanie.
Władcy bowiem są związani swymi ustawami i nie mogą swoim
postępowaniem występować przeciwko prawom, które stanowią dla
poddanych. Słusznie bowiem przysługuje powaga ich wypowiedziom, jeżeli nie pozwalają sobie na to, czego poddanym zabraniają.
Władcy tego świata poddani są przepisom wynikającym z nauki
wiary. I chociaż wyniesieni są na szczyty władzy w królestwie, to
jednak są związani węzłem wiary, aby wiarę w Chrystusa przepowiadali przez swoje prawa i samo przepowiadanie wiary podtrzymywali dobrymi obyczajami”51. Konkludując należy stwierdzić, iż w
średniowieczu na ziemiach polskich znane było pojęcie praworządauctoritas. Ius uero diuinum humano preiudicat. Lex namque Domini
irreprehensibilis, lex inmaculata, conuertens animas. Omnium ergo, fili, que
agis, e diuine speculo iustitie formam mutuare. Nam re uera omni maius est
imperio legibus ecclesie omnem submittere principatum” za: Liber
secvndvs 10, s. 38-39.
49
B. Nowacki, Poglądy prawno-polityczne w „Kronice” mistrza Wincentego, [w:] Mente et litteris, Poznań 1984, s. 130; E. Bauto, Pogląd mistrza Wincentego Kadłubka na stosunek władzy duchowej i świeckiej, „Nasza Przeszłość”, 17(1963), s. 61-76.
50
J. Zbiciak, Iwon z Chartres, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997, kol. 578-579.
51
O obowiązkach osób świeckich i ich sprawach. Część szesnasta Dekretu przypisywanego Iwonowi z Chartres, wstęp i tłum. J. WojtczakSzyszkowski, Warszawa 2009, s. 57.

174

ności nie odbiegające w swej istocie od dzisiejszego jego znaczenia52.
Streszczenie
„Kronika polska” mistrza Wincentego Kadłubka spisana w latach 1189-1207, wprowadza dwa początki praworządności na ziemiach polskich. „Legendarny” początek prawa i praworządności
łączy kronikarz z prawodawcą - Krakiem. Drugi „historyczny” początek praworządności zawdzięczamy panowaniu Bolesława Chrobrego. Władca ten, idąc za nauczaniem św. Wojciecha stanowił prawa, którym sam był posłuszny.Od 1103 roku w Polsce piastowskiej
znana była „Colectio trium partium” („Tripartita”) zredagowana w
latach 1087-1096 przez zespół Iwona z Chartres. Źródło to w części
poświęconej relacjom między Kościołem a władzą świecką i osobami prywatnymi wprowadza zasadę związania królów prawem.
Summary
"Chronicle of Poland" master Vincenty Kadlubek written in the
years 1189-1207, introduces two origins of the rule of law in the
Polish lands. "Legendary" the beginning of the rights and the rule of
law combines the chronicler of the lawmaker - Krak. The other "historical" beginning of the rule of law we owe reign of Boleslaw the
Brave. This ruler, following the teachings of St. Wojciech was the
law, which he obeyed.
From 1103 in Poland Piast was known "Colectio trium partium"
("Tripartite"), written in the years 1087-1096 by team Iwona of Chartres. The source is in the section on relations between the Church and
secular government and individuals introduces the principle of tying
the kings of the law.

52

Zob. A. Lis, Zasada praworządności art. 6 KPA. Uwagi porównawcze,
[w:] Praworządność i co dalej...? red. J. Luty, R. Piestrak, Stalowa Wola
2012, s. 105-115; tenże, Prawo do dobrej administracji podstawą praworządności, [w:] Praworządność w dobie kryzysu, red. J. Luty, R. Piestrak,
Stalowa Wola 2013, s. 31-54.
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Część II
PRAWO CYWILNE
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Nina Dymkowska (UWM)
Prawo do urlopu „tacierzyńskiego” w opinii internautów
Wprowadzenie
Współczesny model rodziny ulega przekształceniu niemal na naszych oczach. Dynamika zmian w funkcjonowaniu rodzin pociąga za
sobą także zmiany w postrzeganiu roli ojca i matki. Współcześni
ojcowie bardzo różnią się w swym podejściu od, chociażby swoich
ojców. Bardziej niż poprzednie pokolenia chcą partycypować w wychowaniu swoich dzieci, w pełni opiekować się nimi, mieć udział i
wpływ na ich wychowanie. Mają także większe prawa i możliwości
odnośnie swoich dzieci. Zmiany w świadomości ludzi pociągnęły za
sobą zmiany również w prawodawstwie. Obecnie ojcowie mają do
dyspozycji kilka wariantów urlopów, które pozwalają uczestniczyć w
życiu dziecka już od momentu narodzin. Takiej możliwości i rodzicielskiej świadomości nie miały wcześniejsze pokolenia ojców.
Zmiany w świadomości współczesnych pokoleń, podejście do
kwestii wychowania dzieci ma swoje odzwierciedlenie w środkach
masowego przekazu. Rozwój techniki pozwolił na pojawienie się
narzędzi nieznanych naszym rodzicom, przykładem tego jest komputer i Internet. Stał się on źródłem czerpania wiedzy o otaczającej
rzeczywistości, miejscem spotykania się ludzi chcących uzyskać
poradę na określony temat, bądź podzielić się swoimi przemyśleniami. Miejscem spełniającym te kryteria jest internetowe forum.
1. Współczesny ojciec
Współczesny model rodziny ulega dynamicznemu przekształceniu. Jeszcze do niedawna w społeczeństwie dominował model, w
którym to pod jednym dachem zamieszkiwało kilka pokoleń. Współcześnie przeważa model rodzice plus jedno lub dwoje dzieci. Przemiany rodziny, pociągnęły za sobą także przemiany roli ojca i matki.
Zmiany w kulturze i mentalności ludzi, ma swoje odzwierciedlenie w
rolach pełnionych przez rodziców. Współcześni ojcowie bardzo różnią się w swym podejściu do posiadania i wychowywania dzieci od
ich własnych ojców. Ojcowie dawniej: „nie przewijali, nie karmili,
nie chodzili ze swoimi żonami do szkół rodzenia i w konsekwencji z
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nimi nie rodzili, nie podgrzewali papek, nie analizowali stolców, nie
prowadzili wózków ( a przynajmniej czynili to rzadko), a już na
pewno nie brali urlopów ojcowskich”1. Ten humorystyczny cytat w
pełni oddaje różnice w podejściu do roli ojca dawniej, a dziś.
To ,co charakteryzuje współczesnych ojców to niewątpliwie
wkład w wychowanie dziecka, „cieszy ich samo przebywanie z
dzieckiem, bycie razem, a mniej istotne jest dla nich to, by był to
czas pożytecznie spędzony, by koniecznie czegoś dziecka nauczyć,
by przekazać mu męskie umiejętności; po prostu bycie ze swoim
dzieckiem-dar czasu ofiarowany i zyskany - staje się największą
radością ich życia”2. Są także bardziej świadomi swoich praw i możliwości ich egzekwowania. Do dyspozycji mają dużą ilość fundacji
czy organizacji pozarządowych, zajmujących się problemami ojców,
bądź będących dla nich wsparciem także w radosnych momentach
związanych z ojcostwem.
Obecnie ojcowie angażują się w wychowanie dzieci już od momentu narodzin. Umożliwia im to również współczesne prawodawstwo, które wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym zaproponowało ojcom kilka możliwości urlopów, z których mogą skorzystać po tym jak urodzi im się dziecko.
Ojcowie mają do dyspozycji urlop ojcowski, urlop wychowawczy i urlop tzw. „tacierzyński”. Najwięcej kontrowersji wzbudza ten
ostatni, a spory dotyczą samej nazwy. Nie bez przyczyny nazwa tego
urlopu została przeze mnie ujęta w cudzysłów, ponieważ jako taka
nie funkcjonuje w kodeksie pracy, ani w słowniku języka polskiego.
Jest słowem dość potocznym, które weszło do codzienne mowy
współczesnych ludzi, jednak jak podkreśliłam nie jest to słowo funkcjonujące oficjalnie. Wielu ludzi uważa to słowo za „potworka językowego”. Powstał ono w odniesieniu do urlopu macierzyńskiego i po
prostu przez analogię, mama – macierzyński, tata-tacierzyński, jednak jak podkreślają językoznawcy jest to słowo niepoprawne. W
potocznym rozumowaniu urlop taki funkcjonuje, a nazwę „tacierzyński” otrzymał, ponieważ nie ma oficjalnej nazwy przewidzianej w
1

T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s.448.
2
D. Kornas–Biela., Oblicza ojcostwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001,s. 189.
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prawie pracy. Jest to urlop, który mogą wziąć ojcowie, jeśli matka
odda partnerowi cześć urlopu macierzyńskiego. Musi jednak wykorzystać pierwsze 14 tygodni urlopu. Jeśli jednak zdecyduje się na
wykorzystanie w całości przysługującego jej urlopu macierzyńskiego, tzw. „tacierzyński” przepada. Z urlopu tacierzyńskiego nie można skorzystać także, jeśli matce dziecka nie przysługuje urlop macierzyński.
Drugim rodzajem urlopu jest urlop ojcowski, często mylony właśnie z urlopem „tacierzyńskim”. Urlop ten przysługuje ojcu, który
jest zatrudniony na umowę o pracę i jest niezależny od urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar wynosi dwa tygodnie. Można z niego skorzystać od momentu narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1-go
roku życia.
Trzecim rodzajem urlopu jest urlop rodzicielski. Jest to nowy rodzaj urlopu, funkcjonuje on dopiero od 2013 roku. Urlop ten trwa 26
tygodni, ma do niego prawo zarówno matka jak i ojciec dziecka.
Rodzice sami decydują jak wykorzystają ten urlop. Mają kilka możliwości, mogą go podzielić na części, mogą się nim podzielić w całości bądź w części lub przebywać na nim równocześnie ( jest to jednak maksymalnie 13 tygodni)3. Rozwiązania legislacyjne proponowane obecnie przez państwo są w większości nowymi propozycjami,
które wcześniej nie funkcjonowały. Zmiany te są poniekąd odbiciem
oczekiwań społecznych ze strony matek i ojców. To, że takie urlopy
są potrzebne pokazują statystyki. Z danych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych4 wynika, że w 2012 r. z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego skorzystało 28,6 tys. ojców (z firm zatrudniających do 20
osób – innych danych ZUS nie ma). Dla porównania, w 2011 r. było
ich zaledwie 14,9 tys., rok wcześniej – 17,2 tys.
2. Wirtualna przestrzeń kontaktów.
Zmiany w świadomości współczesnych pokoleń, podejście do
kwestii wychowania dzieci ma swoje odzwierciedlenie w środkach
masowego przekazu. Rozwój techniki pozwolił na pojawienie się
narzędzi nieznanym naszym rodzicom, czego przykładem jest Inter3

Dane opracowane na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2013r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 nr 0 poz.675).
4
Dane pochodzą ze strony www.zus.pl
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net. Stał się on dla współczesnych ludzi źródłem wiedzy, miejscem,
do którego udaje się, aby uzyskać poradę, wsparcie, znaleźć rozwiązanie nurtujących problemów5. Fora internetowe, które są zjawiskiem już dość powszechnym, oferują taką właśnie wiedzę. Są miejscem gdzie spotykają się ludzie o określonych potrzebach, zainteresowaniach czy światopoglądzie. Każdy na jakimś rodzaju forum
znajdzie coś dla siebie. Fora internetowe pełnią swego rodzaju funkcję, jaką dawniej pełnił najstarszy członek rodziny, autorytet, do
którego z racji posiadanego doświadczenia życiowego, udawało się
po poradę w nurtujących sprawach. Obecne przemiany w kulturze i
świadomości ludzi spowodowały, iż łatwiej dostępnym, cieszącym
się sporym autorytetem są przestrzenie forów internetowych. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło z nurtującym nas problemem,
a natychmiast znajdziemy na nie wiele odpowiedzi, bez wychodzenia
z domu i o każdej porze. Zaletą Internetu i forum są niewątpliwie
mnogość tematów oraz dostępność bez ograniczeń czasowych. Możemy z nich korzystać o każdej porze dnia lub nocy. Należy tu też
poruszyć ważny temat anonimowości, jaką daje Internet. Pozwala to
na poszukiwanie informacji bez wstydu, który towarzyszy rozmowie
twarzą w twarz, ale także możliwości ukrycia swojej prawdziwej
intencji.
3. Metodologia badań własnych
Celem nauki jest odkrywanie. Istnieje wiele dróg, które mogą
poprowadzić nas do tego celu, jakim jest odkrycie. Jednak by mogło
to nastąpić trzeba przestrzegać pewnych reguł postępowania. Badania naukowe sprowadzają się do prowadzenia obserwacji i interpretowania ich wyników6. Jednak przed przystąpieniem do obserwacji i
analizy, trzeba ustalić, co dlaczego oraz jak to będzie obserwowane i
analizowane7.
Badanie naukowe wymaga sformułowania celu badań, który
uporządkowuje i wprowadza dalszy porządek metodologiczny. Defi5

A. Giddens., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006, s. 465.
6
E. Babbie., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008, s. 106.
7
Tamże, s. 106.
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nicja W. Dudkiewicza określa cel jako „ rodzaj efektu, który zamierzamy uzyskać w wyniku badań, a także rodzaj czynników, z którymi efekty te będą się wiązać”8. Celem podjętego przeze mnie badania
było poznanie wypowiedzi ojców na forach internetowych dotyczących urlopów przysługującym ojcom.
Postępowanie zgodnie z metodologią, nakazuje umiejscowienie
swojego pytania badawczego w strategii jakościowej bądź ilościowej. Wybór ten ze względu na cel badania, został umiejscowiony w
strategii jakościowej. Niniejsze badania zostały przeprowadzone w
oparciu o metodę jakościową, ponieważ pozwala ona na pozyskanie
szerszego kontekstu prowadzonych analiz i „w badaniach jakościowych łatwiejsze(…) jest też dotarcie do złożoności i osobliwości co
najmniej niektórych badanych zjawisk. Nade wszystko zaś badania
jakościowe umożliwiają poznanie szerszego kontekstu interesujących badacza zjawisk i rozpoznanie ich w warunkach naturalnych.(…) Dotyczą także dynamicznych i rozwojowych aspektów
badanych zjawisk oraz stanowią próbę w miarę całościowego ich
opisu i analizy”9. Wybranie strategii jakościowej do przeprowadzonych badań wiązało się także z faktem, iż takie badania koncentrują
się na analizie konkretnego przypadku, poznaniu przyczyn i wyników podjętych działań, nie można natomiast rozciągnąć ich na szerszą populację. Model jakościowy charakteryzuje wyjaśnienie idiograficzne, o którym tak w swej pracy pisze Earl Babbie: „Gdy skończyliśmy dawać wyjaśnienie idiograficzne, mamy poczucie, że w
pełni rozumiemy przyczyny tego, co stało się w tym konkretnym
przypadku. Jednocześnie wyłącznie do tego konkretnego przypadku
ograniczony jest zasięg naszego wyjaśnienia. Choć fragmenty wyjaśnienia idiograficznego mogą mieć zastosowanie do innych sytuacji,
naszą intencją jest w pełni wyjaśnić jeden przypadek”10. Wybrana
strategia pozwala także na dogłębne poznanie danego zjawiska poprzez analizę danych w postaci tekstu.

8

W. Dudkiewicz, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i
licencjackiej z pedagogiki, Wyd. Stachurski, Kielce 2001, s. 50.
9
M. Sobocki., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. Impuls,
Kraków 2006, S.18.
10
Babbie., dz. cyt. s. 37.
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W postępowaniu badawczym istotne jest tez wyznaczenie odpowiedniej metody badań. Przez metodę badań rozumieć będziemy
„zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego”11. Na potrzeby badań do niniejszego artykułu zastosowaną
przeze mnie metodą była metoda opisywana m.in. przez Krzysztofa
Konarzewskiego i Zbigniewa Rubachę. Ma ona na celu dokonanie
analizy dokumentów, inaczej zwanymi źródłami wtórnymi, definiowanymi przez Zbigniewa Rubachę, jako„ zastane przez badacza
zbiory danych, będące materialnymi śladami ludzkiej działalności”12.
Czasem to, co nazywamy metodą przeszukiwania źródeł wtórnych
jest nazywane metodą przeszukiwania archiwów (Konarzewski13).
Podejście to wymaga poszerzenia pojęcia archiwum, którym staje się
cały świat społeczny14.
4. Wyniki badań
Materiały, które poddane zostały analizie na potrzeby niniejszego artykułu pochodzą z forów internetowych Gazeta.pl oraz forumprawne.org. Są to fora internetowe, które gromadzą informacje na
temat, który interesował mnie, jako badacza. Pierwszym forum internetowym, które poddałam analizie było forum Gazeta.pl. Interesującym dla mnie był fakt, że można znaleźć tam zakładkę eDziecko,
której podstroją jest forum eTata ,czyli forum na które w domyśle
mogą wchodzić i wypowiadać się mężczyźni posiadający dzieci. Po
przeanalizowaniu wpisów znajdujących się w poszczególnych wątkach forum, zauważyć można było, iż na odpowiedzi na niektóre
pytania użytkownicy forum podają linki, które odsyłały czytelnika
do wątku założonego na innym już bardziej „specjalistycznym” forum internetowym. Jako, że zapytań odnośnie niektórych aspektów
11

T. Pilch., T. Bauman., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
12
Z. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 s.157.
13
K. Konarzewski., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia
praktyczna, WSiP, Warszawa 2000,s. 126.
14
Rubacha, dz. cyt., s. 158.
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było bardzo wiele i do kilku z nich podane były linki do tego samego
forum, postanowiłam włączyć forumprawne.org do analizy. Jest to
forum o bardziej ukierunkowanym profilu rozmów i wątków tam
funkcjonujących. O ile na forum Gazety.pl na podstronie eTata funkcjonują wątki o różnej treści (od spraw związanych z kwestiami higienicznymi, żywienia, ubierania, funkcjonowania dziecka, to także
można tam spotkać wątki odnoszące się do wychowania dziecka,
radzenia sobie z kłopotami, jak też z radami gdzie najlepiej udać się
z dzieckiem na wycieczkę itp.), o tyle na forumprawne.org rozmowy
i wątki dotyczą ściśle spraw formalnych, które trzeba zadbać po narodzinach dziecka.
Pragnę zaznaczyć ,iż na potrzeby niniejszego artykułu analizie
zostały poddane tylko te wątki, które dotyczyły urlopów, do których
mają prawo współcześni ojcowie.
Komentującymi na tych forach byli najczęściej mężczyźni. Kobiety pojawiają się na tych forach rzadko, a jeśli się już takie zdarzały to najczęściej były to „narzekania” na męża i szukanie rozwiązania opisanego problemu wśród mężczyzn, szukanie tzw. męskiego
punktu widzenia problemu. Z drugiej strony są też wpisy chwalące
partnerów, mężów i chęć podzielenia się tym z innymi użytkownikami forum i być może wzięcia przykładu z konkretnego przypadku.
Przeprowadzona przeze mnie analiza zamieszczanych na obu forach wątków, pozwoliła na wyodrębnienie pewnego zakresu zagadnień, o które często pytali użytkownicy forum i które były komentowane przez pozostałych czytelników.
Pierwszym zagadnieniem poruszanym na forum były kwestie
formalne wiążące się z wzięciem przez ojca urlopu. Tutaj należy
przypomnieć, że w Polsce obecnie funkcjonują różne formy urlopów,
o które mogą się starać ojcowie. We wcześniejszym fragmencie niniejszego artykułu kwestie te zostały pokrótce omówione.
We wpisach na forum, w wątkach dotyczących urlopów, można
znaleźć wpisy dotyczące zapytań o to, jakie dokumenty wymagane
są przy staraniu się o uzyskanie konkretnego urlopu. Można wywnioskować na podstawie tych wpisów, że wiedza ojców na ten
temat jest bardzo znikoma. Wielu z proszących o pomoc, wskazuje
na brak doinformowania w tych kwestiach i braku możliwości jej
uzyskania. Padają pytania o rodzaje formularzy ,jakie wymagane są
przy złożeniu podania o konkretny urlop. Zmiany w ustawie, które
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powiększyły zakres urlopów oraz ich rodzaje, wprowadziły zamieszanie, ponieważ na forum można odnaleźć także wpisy z wcześniejszych lat, które zawierają nieaktualne już informacje, na których to
bazują ojcowie, chcący wziąć urlop na nowych zasadach. Wywołuje
to czasem zupełnie niepotrzebne dyskusje wynikające z błędnych
informacji. Kolejne posty na forach dotyczą także tego jakie formularze, w jakiej ilości trzeba dostarczyć do wymaganych instytucji.
Tutaj także pojawiają się problemy, gdyż wielu użytkowników forum, nie wie nawet, do jakich instytucji ma się zgłosić. Kolejnymi
rodzajami wpisów, powiązanych z tymi, które omawiane były wcześniej był czas. Dotyczy to zarówno kwestii trwania poszczególnych
rodzajów urlopów, jak i czasu, w którym formularze i dokumenty
należy dostarczyć do wymaganych instytucji. Jest to istotną kwestią,
ponieważ przekroczenie ustalonego przez ustawę terminu, powoduje
przepadnięcie urlopu.
Ważną i często poruszaną kwestią związaną z formalną stroną
urlopów, był problem ojców, którzy pracują na tzw. umowę zlecenie.
Mężczyźni deklarowali na łamach forum, że bardzo chętnie zostaliby
ze swoimi dziećmi w domu, wyręczyli swoje żony lub partnerki, ale
wykonujące tzw. wolne zawody, lub pracując na umowę zlecenie nie
przysługuje im prawo do wzięcia urlopu. Jak sami zainteresowani
pisali, jest to według nich forma dyskryminacji i powód, dla którego
nadal nie dość wielu ojców decyduje się na urlop, co ma odbicie w
prowadzonych statystykach.
Druga grupą wpisów na forum można nazwać kwestie związane
z obawą o pozycję w pracy. We wpisach dotyczących urlopów, pojawiają się wpisy mężczyzn, którzy podawali na swoim przykładzie,
na przykładach swoich kolegów, bądź członków rodziny, pewnych
„niedogodności” związanych z udaniem się na urlop. Wielu z nich
pisało w swoich postach, ze po udaniu się na urlop dotknęły ich
pewnego rodzaju uciążliwości w pracy np. pomijanie przy przyznawaniu premii, przyznawaniu „gorszych” terminów urlopów, bądź w
niektórych przypadkach groźbami o utratę pracy. Niektórzy wiązali
swój brak awansu w pracy, właśnie z powodu udania się na urlop.
Forumowicze zwracali także uwagę na to, że branie urlopu nie zawsze spotkało się ze zrozumieniem ze strony przełożonego, ale także
ze strony kolegów z pracy. Sami forumowicze doszukują się przyczyn tego w tradycyjnym podejściu do wychowania dzieci. Nadal
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duża liczba osób, najczęściej mężczyzn, uważa, że wychowanie
dzieci jest domeną kobiet.
Chociaż są też pozytywne sygnały. Na forum znajdziemy też
wypowiedzi mężczyzn, których nie spotkała żadna nieprzyjemność i
sami pozytywnie zaskoczyli się postawą przełożonego. Mimo iż szef
wykazywał przywiązanie do tradycyjnego modelu wychowania dzieci, okazał się być przychylny w podejściu do faktu brania urlopów
ojcowskich przez pracowników. Problem obaw o pracę, o którym
mówi się w kontekście urlopów macierzyńskich dotyka w niewielkim stopniu także mężczyzn. Kilku z nich na forum przyznało, że
dano im do zrozumienia, że jeśli skorzystają z prawa do urlopu, to
mogą utracić stanowisko.
Uwagę zwrócił także fakt, że dużo osób zwraca uwagę innym
użytkownikom forum, aby nie używali słowa tacierzyński, ponieważ
jest to niepoprawne. Wiele wpisów zawierało w sobie treści z definicją słowa macierzyński i na jego podstawie, tłumaczono powstały
błąd językowy.
Trzecią kategorią jest nazwana przeze mnie kategoria zawierająca odczucia związane z urlopem. W tej kategorii pojawiło się wiele
komentarzy związanych z samym przebywaniem na urlopie. Dzieliły
się one na pozytywne i negatywne. Uwagę moja zwrócił fakt, że
negatywne wpisy na temat mężczyzn na urlopach wychowawczych
zamieściły kobiety, a odnosiły się do, ich zdaniem, nieudolności w
opiece nad dzieckiem. Są to jednak marginalne przypadki. Negatywnie wypowiadali się także mężczyźni o mężczyznach, którzy udali
się na taki urlop – „tylko frajerzy idą dobrowolnie na taki urlop”, „ to
nie chłopy jak chcą z dziećmi w domu siedzieć, to do bab należy.”
Wiele publikowanych postów było jednak bardzo entuzjastycznie przyjętych przez użytkowników forum. Wpisy zawierały bardzo
pozytywne opinie ojców, którzy skorzystali z prawa do urlopu :
„Jeszcze nie korzystałem z urlopu ojcowskiego. Czy pójcie na niego
jest wstydem? A skąd taki pomysł? W żadnym razie, raczej radością,
że będzie się mieć więcej czasu dla dzieciaka”, „Ciężko było się
przestawić z trybu "praca" na tryb "dom i małe dziecko". Dla mnie
na początku wyrwanie się na całe dwa tygodnie z biura to był zupełnie nierealny pomysł. Żona przekonywała mnie, ale dopiero, kiedy
urodziła się Julka w stu procentach przekonałem się do tego pomysłu”. Te dwa przykłady pokazują, że jednak dla ojców możliwość
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wzięcia urlopu, wiąże się z radością, ale też jak to bywa, zwłaszcza
dla debiutujących w tej roli mężczyzn, naturalna obawą przed
sprawdzeniem się w nowej dla nich roli.
Podsumowanie
Ojcowie coraz bardziej angażują się w wychowanie swoich dzieci. Przykładem na to jest zwiększająca się liczba ojców udających się
na urlopy ojcowskie, rodzicielskie czy „tacierzyńskie”. Doceniają
czas spędzony z dzieckiem i wpływ, jaki mają na jego wychowanie i
rozwój. Są świadomi swoich praw chcą z nich korzystać, chociaż nie
zawsze wiedzą jak dokładnie maja postępować. Potrzebnych im informacji poszukują w Internecie na forach internetowych, które są
najłatwiejszym środkiem do ich pozyskania. Z przeprowadzonych
badań wynika, że problemem ojców jest brak dostępu do informacji
o urlopach im przysługującym. Może przydałyby się kampanie społeczne informujące dokładnie o miejscach, do których można udać
się po rade w sprawie formalności związanych z urlopem, liczba
ojców decydujących się na nie zwiększyłaby się. Jak wynika z analiz
czasem przeszkodą nie jest niechęć do urlopów ojcowskich, ale fundamentalny brak wiedzy wykazywany przez ojców. Odpowiednio
przeprowadzone kampanie informacyjne omawiające wszystkie
aspekty, mogły by wywrzeć pozytywne skutki na ojców, którzy jeszcze się wahają z podjęciem decyzji. Opinie internautów odnośnie
samych urlopów są w większości przypadków pozytywne.
Streszczenie
Na przestrzeni kilku ostatnich lat, rola ojca uległa przekształceniu. Współczesny ojciec nie tylko aktywnie bierze udział w życiu
dziecka, ale jest także bardziej świadomy swoich praw, a przywileje
nadane ojcom, jak chociażby nowe formy urlopów i wydłużony ich
czas, pozwalają na większe niż do tej pory, partycypowanie w wychowaniu dziecka. Internet, jako przestrzeń wymiany poglądów staje
się miejscem wsparcia i poszukiwania informacji. Powstały fora
internetowe przeznaczone dla ojców, na których to wymieniają się
informacjami dotyczącymi ojcostwa i związanych z tym przywilejami i obowiązkami.
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Summary
Over the last few years, the role of the father has been transformed. Contemporary father not only actively participates in the life
of a child, but is also more aware of their rights and privileges
granted to fathers, like the new forms of leave and extended their
time, allow for greater than before, contributing to the education of
the child. Internet as a space for the exchange of views becomes a
place of support and search for information. The resulting Internet
forums designed for fathers, on which exchange information on fatherhood and the associated privileges and responsibilities.
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Maja Mroczek (UŁ)
Wykonanie prawa do kontaktów z dzieckiem
Wstęp
W obecnych czasach coraz większym problemem staje się
wzrost liczby rozwodów oraz rodzicielstwo w ramach wolnych
związków z czym nieodłącznie związana jest potrzeba uregulowania
kontaktów rodziców z dziećmi. Rozwód wiąże się z zakończeniem
bytu małżeństwa jednak rodzina stworzona przez męża i żonę trwa
nadal. W sytuacji rozstania rodziców najbardziej poszkodowane są
dzieci, które cały swój obecny świat wiązały z życiem wspólnie z
mamą i tatą. Prawo do kontaktów z dziećmi służy właśnie dalszemu
utrzymaniu powstałych więzi opartych za wzajemnej miłości oraz
zaufaniu. W piśmiennictwie prawniczym polskim jak i zagranicznym
kontakty z dzieckiem należą do jednych z najbardziej konfliktogennych spraw. Często małżonkowie w czasie rozwodu toczą ze sobą
spór, w którym wykorzystują własne dzieci dla przeforsowania swoich racji i budowania własnej wizji przyszłości, często bez udziału
drugiej strony w wychowywaniu ich wspólnych dzieci1.
Te niepokojące zjawiska zostały także zauważone przez ustawodawcę, który coraz bardziej precyzyjnie kształtuje prawo rodzinne w
zakresie kontaktów z dziećmi. W polskim piśmiennictwie można
spotkać się z poglądem, że problematyka odpowiedniej regulacji
styczności z dzieckiem wiąże się z wadliwym określeniem konturów
prawnych. Niektórzy uważają, że ta tematyka powinna być uregulowana w dziale dotyczącym dóbr osobistych, ale ja jestem zdania , że
obecne umiejscowienie tego zagadnienia w prawie rodzinnym jest
właściwe i uzasadnione. Powyższe zagadnienie dotyczy przecież
sfery rodzinno- prawnej, która oczywiście wiąże się z tematyką dóbr
osobistych, ale jej cechą kluczową jest właśnie skupienie się na prawach funkcjonujących w obrębie rodziny2. W prawie międzynaro1

T. Justyński, Prawo rodzica do osobistych kontaktów z dzieckiem (w
judykaturze niemieckiej), [w:] Rodzina i Prawo 2006, nr 1, s.68-70.
2
M. Safjan, Przedmowa do pracy M. Grudzińskiej, Kontakty z dzieckiem, Warszawa 2000, s. 9.
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dowym można odnaleźć wiele regulacji dotyczących kontaktów z
dziećmi np. w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności3, Konwencji praw dziecka4 czy też Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi5 przyjętej w Wilnie 3 maja
2002 r. Polski ustawodawca wprowadzając zmiany z zakresu prawa
rodzinnego wzorował się głównie na prawie niemieckim. Szczególnie regulacje dotyczące kontaktów z dzieckiem są bardzo zbliżone w
tych dwóch państwach. Natomiast w Niemczech funkcjonują one
znacznie dłużej, ponieważ już od roku 1997, podczas gdy polskie
zmiany w tej tematyce prawa rozpoczęły się w roku 2008. Wzorowanie się na obcych przepisach w tej kwestii jest bardzo korzystne
dla polskiego ustawodawcy, ponieważ mógł on sprawdzić funkcjonowanie poszczególnych rozwiązań prawnych w praktyce. Jednakże
należy pamiętać, że tak jak długo w rodzinie będzie trwał konflikt,
tak ochrona dziecka oparta na instytucjach prawnych pozostanie
jedynie iluzoryczna. W sprawach rodzinnych bardzo ważną role
odgrywają mediacja, profilaktyka, wsparcie czy też profesjonalna
terapia rodzinna. Końcowe orzeczenie sądu powinno być wypadkową tych wcześniej podjętych działań na rzecz rodziny, aby umożliwić dzieciom i ich rodzicom jak najlepszą możliwość współpracy w
czasie, gdy toczą oni ze sobą spór, w którym główną rolę odgrywa
dziecko. W konsekwencji wszelkie działania prawne powinny zmierzać do zabezpieczenia praw dziecka z uwzględnieniem poszanowania jego godności6.
1. Pojęcie prawa do kontaktów z dzieckiem
Bardzo rozpowszechnione jest w piśmiennictwie prawniczym
określenie odwiedziny lub wizyta. Niektórzy autorzy uważają, iż
wyrazy te najpełniej oddają czasowy charakter kontaktów z dzieckiem w wyjątkowych warunkach, w których rodzic nie sprawuje na
co dzień opieki nad swoim dzieckiem. Odwiedzanie oznacza jedynie
3

z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
Przyjęta przez ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
5
Przyjęta przez państwa członkowskie Rady Europy 3 maja 2002 r. (Dz.
U. z 2009 r. Nr 68, poz. 576).
6
J. Ignaczewski, Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem, Warszawa
2011, s.9.
4
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krótką wizytę w celu zobaczenia się z określoną osobą7. Termin „
prawo do odwiedzin” był rozważany przez ustawodawcę niemieckiego, ale ostatecznie nie został on przyjęty z uwagi na jego wąskie
rozumienie. W tym przypadku chodzi nie tylko o możliwość wizyty
dziecka u rodzica, ale także o kontakt telefoniczny, pisemny czy też
przekazywanie prezentów dla dzieci. Natomiast przyjął się on z powodzeniem we Francji pod pojęciem droit de visie. Jednakże jest ono
używane w interpretacji znacznie szerzej niż to powszechnie się
przyjmuje, ponieważ termin odwiedziny uwzględnia także wizyty
dziecka w domu uprawnionego.
W Belgii w XIX w także używano w judykaturze określenia odwiedziny. W tamtych czasach uważano je za wystarczające, ponieważ kontakty z dzieckiem ograniczały się właśnie do takich bezpośrednich odwiedzin, które najczęściej odbywały się w miejscu zamieszkania dziecka albo na gruncie neutralnym. W XX wieku zdecydowano, że to określenie nie jest już wystarczające. Wtedy zaczęto
dostrzegać konieczność odwiedzin dziecka także w domu uprawnionego czy też możliwość noclegu dziecka. Z kolei w Austrii oraz
Szwajcarii do tej pory używany jest termin verkher, który oznacza
obcowanie. Natomiast ustawodawca niemiecki wprowadził do kodeksu cywilnego w 1979 r. określenie umgang (obchodzenie się).
Według znawców prawa niemieckiego, to pojęcie ma odzwierciedlać
w pełni wzajemne relacje rodziców z ich dzieckiem. Konwencja
Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka z 1989r. używa zwrotu” stosunki osobiste”. Art. 9 ust. 3 wspomnianej wyżej konwencji
odnosi się do prawa dziecka do regularnych „relacji osobistych” z
obojgiem rodziców. Bardzo rozpowszechnione jest pojęcie „kontakt”
lub „prawo do kontaktów”. Te określenia z kolei można odnaleźć w
Konwencji Wileńskiej z 2002 r. oraz w Children Act fukcjonującym
w Wielkiej Brytanii od 1989r. Często pojęcie „kontakt” poddane jest
krytyce ze względu na swoją jednostronność w relacjach. Prawo do
kontaktu służy w końcu określonej osobie8. Natomiast elementem
niezbędnym w budowaniu relacji rodzic-dziecko jest obustronny
charakter łączących ich stosunków.
7

S. Dubisz, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 2003, s. 157.
T. Justyński, Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2011, s. 21-24.
8
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Polski ustawodawca przyjął określenie „kontakty z dzieckiem”.
Wcześniej posługiwano się zwrotem „osobista styczność”, który miał
charakter zbyt wąski dla tematyki relacji rodziców z ich dziećmi9.
Pojęcie kontakty z dzieckiem oprócz osobistej styczności wiąże się z
wieloma innymi aspektami nawiązywania wspólnej relacji w rodzinie. W art. 113 paragraf 2 k.r.o. polski ustawodawca podał przykładowy katalog elementów składających się na pojęcie „kontakty z
dzieckiem”. Należą do nich: odwiedziny, spotkania, zabieranie
dziecka poza stałe miejsce jego zamieszkania oraz możliwość bezpośredniego porozumiewania się, korespondencji czy korzystanie z
środków porozumiewania się na odległość. Wskazany powyżej katalog jest bardzo szeroki, chociaż nie wyczerpuje w zupełności całego
zagadnienia.
Ponadto przepis art. 113 paragraf 1 k.r.o. wyraźnie wskazuje na
prawo jak i obowiązek rodziców do utrzymywania kontaktów ze
swoimi dziećmi10. Ustawodawca dostrzegł tu ogromną potrzebę obcowania dzieci z ich rodzicami w sytuacji, w której z przyczyn zupełnie od nich niezależnych muszą żyć tylko z jednym ze swoich
rodzicieli.
2. Prawo do kontaktów jako składnik władzy rodzicielskiej
Do końca lat 70 wieku XX uważano, iż prawo do kontaktów z
dzieckiem stanowi pozostałość władzy rodzicielskiej. Wtedy pojmowano je jako reszta wcześniejszej władzy rodzicielskiej, która
służyła określonemu rodzicowi. Później odrzucono powyższą koncepcję na rzecz założenia, iż prawo do kontaktu z dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom, także temu , który nadal posiada to prawo.
Prawo do kontaktów z dzieckiem jest bowiem składnikiem, elementem władzy rodzicielskiej. Natomiast sporym problemem dla zwolenników tego stanowiska jest interpretacja faktu, iż prawo do kontaktu z dzieckiem nie mają tylko jego rodzice11. Na podstawie art.
1136 k.r.o. wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem mogą
9

T. Sokołowski, [w:] H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 656.
10
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z 25 lutego 1964 r. (Dz. U. z
2012 r., poz. 1529).
11
T. Justyński, Prawo do…, op.cit., s. 25-26.
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złożyć oprócz rodziców także rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci
w linii prostej oraz inne osoby, które sprawowały przez dłuższy czas
pieczę nad dzieckiem. Szerokie ujęcie tej legitymacji wyraża pogląd,
iż władza rodzicielska nie oznacza wyłączności opieki rodziców nad
dziećmi. Często ważną rolę w ich życiu odbierają dziadkowie, rodzeństwo czy też bliscy przyjaciele rodziny, którzy tworzą środowisko rozwoju młodego człowieka. Wszystkie te więzi mogą wpływać
pozytywnie na wychowanie oraz rozwój duchowy i emocjonalny
dziecka. Ze względu na dobro dziecka samo wykonywanie przez
dłuższy czas pieczy nad nim nie jest wystarczającym argumentem
dla uzasadnienia prawa do kontaktów z dzieckiem. Ocenie sądu podlega tu w szczególności ich postawa oraz stosunki jakie łączą dziecko z tymi osobami. Występowanie pokrewieństwa czy powinowactwa nie wystarczy, aby zapewnić sobie prawo do kontaktu z dzieckiem. Ustawodawca w tym przepisie chciał w jak najlepszy sposób
chronić dobro dzieci, aby kontakty z nim w tak trudnej sytuacji przynosiły mu jak największą korzyść i była substytutem utraconych
więzi rodzinnych.
3. Poglądy na istotę prawa do kontaktów z dzieckiem
Często w literaturze wskazuje się na teorię naturalnego prawa
rodzicielskiego Zakłada ona, iż to właśnie rodzice posiadają to
uprawnienie wynikające z naturalnej więzi pomiędzy rodzicami a
dziećmi. Znaczna część autorów utożsamia naturalne rodzicielstwo z
więzami pokrewieństwa. W tym ujęciu rodzice mają prawo do kontaktów z dziećmi ze względu na łączące ich więzy krwi. Jednakże z
czasem ten pogląd odszedł w zapomnienie w związku z rozszerzaniem katalogu osób uprawnionych do kontaktów z dzieckiem, w
którym znajdowały się podmioty zupełnie ze sobą niespokrewnione.
W takich krajach jak Francja, Belgia czy Szwajcaria panuje pogląd,
iż to naturalne prawo rodzicielskie ma swoje źródło w prawach natury. Dalsze akty prawne jedynie potwierdzają ochronę przyznaną
prawom rodzicielskim, które w stosunku do nich mają charakter
pierwotny. Ujęcie tego zagadnienia w ten sposób podnosi rangę prawa do kontaktów i powoduje, że zasługuje ono na szczególną ochronę ze strony ustawodawcy12. Wiąże się to także z kwestią trudności
12

Ibidem, s. 27
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w konstrukcji ograniczeń dla tego prawa, które ma charakter przedprawny.
Niektórzy z kolei wskazują, że źródło prawa do kontaktów leży
w dobrach osobistych uprawnionych. Jest to koncepcja dość odosobniona, ale ma swoich zwolenników m.in. w Szwajcarii. Inni badacze
z kolei uzasadniają opisywane prawo w kontekście dobra dziecka.
Tutaj ciężar uwagi z prawa rodziców przenosi się na uprawnienie ich
dzieci13. W tej sytuacji należałoby brać pod uwagę zdanie dziecka co
do chęci kontaktów ze swoim rodzicem. Obecnie rozsądne życzenia
dziecka są uwzględniane , ale nie stanowią podstawy decyzji sądu.
Ustalenie źródeł prawa do kontaktów z dzieckiem ma bardzo duże znaczenie praktyczne. Po pierwsze przyjęcie określonej koncepcji
wpływa na ustalenie osób uprawnionych o ubieganie się o te kontakty np. przyjmując ideę więzów krwi automatycznie wykluczamy
osoby powinowate czy też zupełnie niespokrewnione z dzieckiem,
który były bardzo z nim związane. Po drugie, wskazanie źródła przekłada się na określenie rangi danych przepisów w systemie prawa.
Im wyższy poziom tego prawa tym ciężej można wprowadzić określone restrykcje w tym zakresie. W efekcie kontakty uzasadnione
wywodzeniem ich z prawa natury mogą być ograniczane z zastrzeżeniem wyższych wymogów niż tych wywiedzionych z ustaw pozytywnych. W związku z tym moim zdaniem, jako źródło prawa do
kontaktów z dzieckiem należy wskazać właśnie prawo naturalne,
które daje największą ochronę uprawnionego, iż będzie miał on
szansę do kontaktów i że państwo stworzy odpowiednie instrumenty
prawne, aby mógł to prawo wyegzekwować.
4. Obowiązek kontaktu z dzieckiem wbrew woli uprawnionego
Prawo polskie niewątpliwie przewiduje możliwość sądowej egzekucji prawa do kontaktów z dzieckiem. Natomiast elementem dyskusji jest jej słaba efektywność. Przymusowe wykonanie prawa do
kontaktów wiąże się z pojęciem woli, a tak naprawdę często braku
tej woli. W tym układzie można wyróżnić trzy sytuacje. W pierwszej
następuje egzekucja prawa wbrew woli uprawnionego do styczności
rodzica, który w tej sytuacji jest jednocześnie do tego zobowiązany.
W drugim przypadku występuje sprzeciw dziecka co do kontaktów z
13
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T. Sokołowski, Kodeks rodzinny…, op.cit., s. 657

rodzicem lub innymi uprawnionymi. Z kolei w trzeciej sytuacji egzekucja prawa do kontaktów następuje wbrew woli rodzica, która
sprawuje aktualnie władzę rodzicielską.
Na początku przedstawię pierwszy z tych trzech przypadków. W
Niemczech w 1997 r. podczas reformy prawa dziecięcego wprowadzono zasadę, iż nie można sądownie egzekwować obowiązku kontaktu rodzica z dzieckiem. Ustawodawca zaznaczył, iż kontakt ten
wykonywany byłby jedynie na zasadzie formalizmu i nie służyłby
dobru dziecka, które jest podstawą w uwzględnianiu tego rodzaju
kontaktów. Natomiast można oceniać brak woli do styczności z
dzieckiem w kategoriach negatywnych konsekwencji dla takiego
rodzica. Niemiecki kodeks cywilny przewiduje w tym zakresie różne
skutki prawne np. możliwość ograniczenia, wykluczenia kontaktów
czy też ponowne określenie warunku kontaktów14.
W Szwajcarii w związku z tym postępowaniem proponowano
możliwość podwyższenia alimentów lub określenia obowiązku odszkodowawczego15. Ostatecznie jednak nie przyjęto tych projektów
zmian. Szczególnie krytykę budziła możliwość zwiększenia alimentów, ponieważ tak wymuszony kontakt z dzieckiem na pewno nie
służyłby jego dobru. Ponadto wybór tych dróg wiązałby się także z
odwrotną zależnością w postaci obniżenia alimentów w przypadku
regularnych wizyt uprawnionej do tego strony, co byłoby niekorzystne dla zabezpieczenia bytu materialnego dziecka. Na gruncie
prawa francuskiego egzekucja obowiązku rodziców do kontaktu z
dzieckiem jest niedopuszczalna. Natomiast orzecznictwo tego kraju
idzie powoli w innym kierunku. W jednym z przypadków sąd nałożył na zobowiązanego do kontaktów rodzica, który ich nie wypełniał
karę grzywny w wysokości 100 franków dziennie16. Sąd stwierdził,
że niewykonanie tego obowiązku wyrządza dziecku krzywdę, którą
należy naprawić. W prawie polskim nie ma wyraźnej regulacji odnoszącej się do tego zagadnienia. Art. 113 k.r.o. w paragrafie pierwszym stanowi jedynie o prawie i obowiązku rodziców do utrzymy14

T. Jaeger [w:] K. Johansen, P. Henrich, Eherecht. Scheidung,
Trennung, Folgen. Kommentar, Munchen 1998, s. 33.
15
H. Hausheer, Nachehelier Unterhalt: Steritobjekt fur die Experten des
Bundesrates in der anstehenden Scheidungsrevision, ZBJV 1993, s. 664.
16
J.-F. Kamden, L’enfant et le dront de visite, Gaz.Pal. 1996, s. 886-887.
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wania kontaktów z dzieckiem. Należy przyjąć, iż także na gruncie
prawa polskiego niemożliwe jest wyegzekwowanie obowiązku rodzica do kontaktu z jego dzieckiem. Wprowadzenie mechanizmów
prawnych, które doprowadziłyby do wykonania tego prawa nie służyłyby dobru dziecka w sytuacji, w której jego rodzic spotyka się z
nim z przymusu. Natomiast de lege ferenda można wprowadzić
środki prawne mające na celu profesjonalną pomoc dla takich rodziców realizowaną przez psychologów oraz ośrodki pomocy rodzinie,
które uświadomiłyby jak bardzo ważne jest utrzymanie kontaktu
rodzica z dzieckiem w tak ciężkiej sytuacji rozłąki. Ponadto pozwoliłyby na przygotowanie tych rodziców do pełnienia w jak najlepszej
formie swojej roli, kiedy rodzina już nie mieszka razem i troska o
wspólne dziecko może być dokonana tylko na odległość.
5. Wykonanie prawa do kontaktu w przypadku braku woli dziecka
Drugą sytuacją jest wykonanie prawa do kontaktów z dzieckiem
wbrew woli samego dziecka. Literatura zagraniczna bardzo szeroko
opisuje ten problem, dlatego w dalszej części tej publikacji będę się
na nią powoływać. Obecnie przyjmuje się, iż ocena dziecka powinna
mieć wpływ na decyzję sądu co do określenia kontaktów z nim poszczególnych osób, ale nie powinna ona mieć charakteru decydującego. Należy tutaj odpowiednio wyważyć interes rodzica do styczności z dzieckiem oraz interes samego młodego człowieka. Problem
pojawia się w sytuacji, gdy uprawniony rodzic chce wykonać swoje
prawo do kontaktów, a spotyka się to z oporem ze strony jego dziecka. Powszechnie przyjmuje się, że każdy z takich przypadków powinien być rozważany w sposób indywidualny.
Należy sprawdzić czy niechęć dziecka wynika z faktycznych pobudek czy też jest to efekt namowy rodzica, który sprawuje aktualnie
władzę rodzicielską nad dzieckiem. W zachodnim piśmiennictwie
przeważa stanowisko, iż w przypadku dzieci młodszych (do lat 12)
rodzic powinien dołożyć wszelkich starań, aby przełamać ten opór
dziecka. Wola dzieci w tym wieku nie jest decydująca dla sądu, ale
powinien on wziąć pod uwagę także w tych przypadkach wyjaśnienia dziecka związane z odmową. Przyczyną takiego zachowanie
dziecka mogą być bowiem rodzinne patologie, które powinny być
wykryte jak najszybciej, aby w przyszłości móc ograniczyć lub w
ogóle zakazać praw do kontaktów z dzieckiem. Natomiast w przy198

padku dzieci starszych, które mogą dokonywać już samodzielnych
ocen, sąd oprócz ich wyjaśnień powinien uwzględniać ich brak zgody do styczności z rodzicem. Badacze przyjmują, że od 12 roku życia dzieci w większym stopniu rozumieją prawo do kontaktów, dlatego wymiar sprawiedliwości powinien wziąć pod uwagę ich zdanie
w tej kwestii. Sąd powinien w szczególności uwzględnić przedstawione okoliczności obiektywne, które znajdują odzwierciedlenie w
rzeczywistych doświadczeniach dziecka. Ponadto wolę można wtedy
uwzględnić o ile nie będzie ona sprzeczna z dobrem dziecka. Jednakże ich zdanie, także w przypadku starszych dzieci nie mają znaczenia rozstrzygającego. Wiąże się to ze słusznym przekonaniem, iż
dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędny jest kontakt z obojgiem jego rodziców. Nawet silny opór dziecka nie doprowadzi do
wyłączenia osobistej styczności rodzica z dzieckiem w sytuacji, gdy
te więzi zostały już dawno zerwane a rodzina nie widziała się od
dłuższego czasu. Chodzi tu przecież o dobro samego dziecka, aby
nawet w takich przypadkach mogło ono odbudować prawdziwą relację z ojcem lub matką.
Do wykluczenia kontaktów nie może także prowadzić opór
dziecka związany z faktem, iż biologicznym ojcem jest obecny mąż
jego matki. Ponadto powszechnie przyjmuje się w judykaturze niemieckiej, iż okolicznością wyłączającą kontakty nie jest chęć pełniejszej integracji dziecka w nowej rodzinie. Jest to słuszne założenie, ponieważ bardzo ważny jest kontakt dziecka z jego biologicznym rodzicem i on powinien mieć charakter pierwszorzędny w budowaniu nowych relacji rodzinnych. Dodatkowo wyuczony i nieuzasadniony lęk dziecka przed spotkaniem z rodzicem także nie może
negatywnie wpłynąć na orzeczenie dotyczące ich wspólnych kontaktów. Oczywiście, jeśli na podstawie zebranych faktów sąd doszedłby
do wniosku, że uczucie strachu u dziecka ma swoje podstawy w zachowaniu rodzica to takie wykluczenie styczności należy rozważyć.
Opinia pediatry wskazująca na zaburzenia koncentracji czy snu byłaby w takim przypadku niewystarczająca. Niezbędne byłoby wysłuchanie dziecka przez odpowiedniego biegłego lekarza sądowego. W
Szwajcarii wola dziecka ma bardzo duże znaczenie w procesie decyzyjnym sądu, który powinien wziąć pod uwagę opinię dziecka17.
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199

Jednakże w przypadku jego zdecydowanego oporu przewidziano tu
możliwość podjęcia odpowiednich kroków dążących do załagodzenia sytuacji np. w postaci wizyty u psychologa czy uczestniczenie w
terapii rodzinnej.
Dodatkowym problemem w kształtowaniu woli dziecka stanowi
Parental Alienation Syndrome (PAS). Jest to zaburzenie emocjonalne
pojawiające się u dzieci w związku ze sprawami rozwodowymi ich
rodziców. Przyczyną tych zaburzeń jest konflikt lojalności pomiędzy
rodzicami oraz jego wykorzystanie przez jednego z nich dla zniszczenia relacji dziecka z drugim rodzicem. Następuje to poprzez stworzenie w umyśle dziecka obrazu rodzica wroga z jednoczesnym solidaryzowaniem się z drugim rodzicem. W tej sytuacji jeden z rodziców staje się tym ukochanym, a drugi znienawidzonym. PAS dzieli
oboje rodziców na zasadzie dobrych i złych, a faktyczne przesłanki
tego rozdzielenia nie mają większego znaczenia. Dziecko tworzy
sobie wizję właśnie takich rodziców w oderwaniu od rzeczywistości.
Warunkiem stwierdzenia PAS jest istnienie nieuzasadnionego deprecjonowania rodzica, który nie sprawuje władzy rodzicielskiej. W
niemieckiej literaturze uwzględnia się trzy stopnie PAS. Pierwszy z
nich objawia się lekkim wyobcowaniem dziecka w stosunku do rodzica uprawnionego do kontaktów. Stopień średni charakteryzuje się
okazywaniem braku szacunku.
Natomiast przy dużym nasileniu PAS dochodzi już do aktów
agresji wobec znienawidzonego rodzica i w tej sytuacji styczność z
dzieckiem jest praktycznie wykluczona. Dzieci chore na PAS nie
pamiętają zupełnie dobrych wspomnień z dzieciństwa związanych ze
znienawidzonym rodzicem. Dzieci nie potrafią także podać realnych
argumentów związanych z tak dużą dozą niechęci wobec rodzica
alienowanego. W przypadku PAS nie ma uczuć mieszanych - zawsze
jeden z rodziców jest kochający a drugi po prostu znienawidzony.
Taka postawa wiąże się często z programowaniem zachowania
dziecka przez rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska.
Świadomość występowania PAS ma ogromny wpływ na ocenę woli
dziecka w sprawie jego kontaktów z rodzicami. Wykrycie u dziecka
PAS nie może wiązać się z ograniczeniem kontaktów z dzieckiem
rodzica alienowanego.
W krajach zachodnich przy lżejszych przypadkach PAS sąd zaleca dodatkową kontrolę kontaktów rodzica z dzieckiem, ale władza
200

rodzicielska pozostaje niezmienna. Przy średnim nasileniu PAS uważa się, że władza rodzicielska powinna być przy rodzicu alienującym, ale przy wprowadzeniu określonej terapii dla byłych małżonków. Natomiast przy dużym nasileniu PAS postuluje się przekazanie
władzy rodzicielskiej rodzicowi alienowanemu18. Ze względu na
dramatyczną dla dziecka zmianę sytuacji powinno się zapewnić pomoc psychologów i terapeutów. Wpływ stwierdzenia PAS na kontakty z dzieckiem jest bardzo interesującym zagadnieniem, ale cały
czas budzi on wiele kontrowersji. Niektórzy badacze odrzucają w
ogóle jego istnienie ze względu na brak badań potwierdzających tą
teoretyczną hipotezę R. Gardnera. Natomiast PAS znajduje swoje
odzwierciedlenie w orzeczeniach sądowych Niemiec oraz Stanów
Zjednoczonych. W polskiej judykaturze nie znajdziemy orzeczeń
odnoszących się do PAS, a literatura zajmująca się tym zagadnieniem podchodzi do sprawy bardzo wstrzemięźliwie19.
Z powyżej przedstawioną sytuacją wiąże się problem zastosowania przymusu bezpośredniego w celu wykonania prawa do kontaktu
uprawnionego pomimo oporu dziecka. Na gruncie prawa niemieckiego takie postępowanie jest niedopuszczalne. Natomiast w Szwajcarii ta problematyka nadal budzi kontrowersje. Część doktryny odrzuca taką możliwość, kierując się tutaj głównie dobrem dziecka i
nie narażeniem go na dodatkowy stres w tak trudnej sytuacji, w której się znalazł. Natomiast inni teoretycy prawa uważają, że dziecko
powinno podporządkować się poleceniom rodzica, który sprawuje
nad nim władzę rodzicielską i nakazuje mu kontakty z drugim rodzicem. Jeżeli chodzi o polski system prawa to zastosowanie bezpośredniego przymusu wobec dziecka nie zostało wykluczone. Można
zatem przyjąć ich teoretyczną dopuszczalność.
W naszym kraju orzeczenia dotyczące kontaktów z dzieckiem
mają bardzo słabą wykonalność, dlatego w tym przypadku także
pozostawiono możliwość na wykonanie swojego uprawnienia przez
rodziców. Możliwość odebrania dziecka z udziałem kuratora przewi18

T. Justyński, Parental Alienation Syndrome (PAS) w świetle prawa i
judykatury niemieckiej, [w:] Księga jubileuszowa Prof. dr hab. Tadeusza
Smyczyńskiego, Toruń 2008, s. 373 i n.
19
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duje art. 5981 i n. k.p.c.20 Dla przymusowego odebrania dziecka niezbędne jest stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia. Wykonaniu
podlega nie prawo, ale obowiązek, dlatego do wykonania nadają się
tylko te orzeczenia i ugody, które jednocześnie z określeniem prawa
nakładają także obowiązek wynikający z art. 5981. W zakres tego
zobowiązania wchodzi oddanie małoletniego w określonym terminie
osobie uprawnionej do kontaktów.
Kurator sądowy może odebrać dziecko od osoby podlegającej
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod jej opieką oraz od każdej
osoby u które znajduje się dziecko. Zgodnie z art.5989 odebranie
dziecka dokonuje się w obecności uprawnionego albo osoby lub
przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej. Ponadto może
on skorzystać przy wykonywaniu swoich czynności z pomocy Policji. Przepis art. 59812 przewiduje możliwość wstrzymania wykonania
orzeczenia w przypadku, gdy odebranie dziecka wiązałoby się z poważnym uszczerbkiem dobra tego małoletniego. Ta instytucja służy
możliwości realizacji kontaktów z dzieckiem poza miejscem jego
stałego pobytu. Jednak należy pamiętać, że prawo rodzinne ma na
celu ochronę dobra dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie
przewiduje instrumentów prawnych, które miałyby bezpośrednio
przymuszać dziecko do jakichkolwiek działań, które są sprzeczne z
jego wolą21.
W efekcie istniejąca słuszna możliwość odebrania dziecka przez
kuratora nie powinna być wykorzystywana do realizacji nieakceptowanych kontaktów z rodzicem. Element przymusu może być stosowany wobec rodziców, ale nie powinien być odnoszony do dzieci.
Wykonywanie kontaktów wbrew woli dziecka nie służy jego dobru,
ale interesowi jego rodzica, a przecież w regulacjach prawa rodzinnego to dziecko stoi na pierwszym miejscu pod względem ochrony
jego praw. Wykonanie orzeczeń wbrew jawnemu sprzeciwowi
dziecka stanowi uprzedmiotowienie małoletniego w postępowaniu
wykonawczym.

20
21
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Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.,( Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296).
J. Ignaczewski, Komentarz…, op.cit., s. 94-97.

6. Wykonanie prawa do kontaktu wbrew woli rodzica sprawującego władzę rodzicielską
13 sierpnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26
maja 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego,
która wprowadziła postępowanie opiekuńcze o wykonanie kontaktów z dzieckiem. Wcześniej środkiem przymuszającym rodziców do
kontaktów z dzieckiem była grzywna na rzecz Skarbu Państwa z
zamianą na areszt, a obecnie jest to obowiązek zapłaty oznaczonej
sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Kwota jest płacona
do rodzica, który domaga się respektowania ustalonych kontaktów.
Suma pieniężna obejmuje także zwrot poniesionych wydatków związanych z przygotowaniem tego kontaktu. Środek ten może zostać
zastosowany do przypadków, w którym rodzic sprawujący władze
rodzicielską blokuje możliwość kontaktów z dzieckiem oraz w sytuacjach w których to uprawniony narusza ustalone reguły styczności
np. w postaci spóźniania się czy przyjścia pod wpływem alkoholu.
Powyższe rozwiązanie nie należy jednak do najlepszych, ponieważ
jak pokazuje przeszłość zmiana beneficjenta sankcji pieniężnej nie
przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy sytuacji. Dodatkowo
tytuł wykonawczy wobec jednego z rodziców może stanowić źródło
nowego konfliktu już w skomplikowanej relacji byłych małżonków.
Istota tego rozwiązania sprowadza się do dwóch etapów nieprocesowego postępowania. W pierwszym z nich następuje groźba zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do
kontaktu lub osoby pod której pieczą dziecko pozostaje. Etap ten po
przesłuchaniu uczestników postępowania kończy się wydaniem postanowienia, na które można złożyć zażalenie. W etapie drugim następuje realizacja wcześniejszej groźby w postaci nakazu zapłaty
określonej sumy pieniężnej po kolejnym wysłuchaniu uczestników
postępowania. W efekcie wykonanie postanowienia wymaga przeprowadzenia dwóch rozpraw, wydania dwóch postanowień oraz
możliwości przeprowadzenia dwóch rozpraw odwoławczych. Powoduje to znaczne wydłużenie całej procedury, która może trwać ok. 6
miesięcy. Jest to bardzo długi okres czasu dla rodzica uprawnionego,
który czeka na kontakt ze swoim dzieckiem. Ponadto w tej sytuacji
zamiast realnej możliwości wykonania tej styczności uzyska on jedynie tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji pieniężnej. Dodatkową kwestią jest to czy ta egzekucja w ogóle będzie mogła być
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wykonana . Niestety istnieje tu bardzo duża różnica czasowa pomiędzy złożeniem wniosku a jego egzekucją, co wiąże się często z zatraceniem faktycznego związku postanowienia ze stanem faktycznym.
Według art.59815 paragraf 1 i 2 k.p.c. najpierw sąd zagrozi nakazem
zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku,
a dopiero później na wniosek uprawnionego sąd nakaże zapłatę tej
kwoty. Wysokość sumy pieniężnej zależy od liczby dokonanych
naruszeń. Jednakże ustawa nie opisuje pojęcia „ za każde naruszenie
obowiązku”. W tej sytuacji można przyjąć dwa założenia: może to
być naruszenie na zasadzie rodzajowej lub po prostu chodzi o ich
ilość. Uwzględniając treść art. 598 16 k.p.c. należy przyjąć, że chodzi
tu o rodzajowy charakter naruszeń np. spóźnianie się, przybycie pod
wpływem alkoholu.
Obligatoryjność przeprowadzenia dwuetapowego postępowania
przyczynia się do sytuacji, w której naruszenia nie ujęte w pierwszym etapie postępowania nie będą mogą być uwzględnione w jego
drugim stadium. Może to powodować niebezpieczeństwo unicestwienia samej idei doprowadzenia do właściwych kontaktów z
dzieckiem. Ponadto skoro za każde niewłaściwe wykonanie postanowienia np. pięciominutowe spóźnienie skutkuje groźbą nałożenia
sankcji pieniężnej to można przyjąć , iż ile naruszeń tyle postępowań, wniosków, zażaleń. W efekcie może to doprowadzić do sytuacji, w której zamiast dbanie o dobro dziecka w postaci kontaktów
rodziców ze swoimi pociechami sankcja pieniężna stanie się instrumentem walki byłych małżonków, co doprowadzi do zwiększenia się
konfliktu pomiędzy nimi i negatywnie odbije się na relacjach z
dzieckiem. Nie jest to także dobre rozwiązanie z punktu widzenia
ekonomiki postępowania, które musi być dwuetapowe. W doktrynie
panuje także spór co do charakteru nałożonej kary- czy ma ona charakter odszkodowawczy czy jest środkiem przymuszającym wykonanie obowiązku.
Powszechnie przyjmuje się, że kwota do zapłaty ma element kary z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wskazuje na to treść art. 59816 paragraf 1 w związku z art. 59821
k.p.c., które stanowią, że w sprawach odnoszących się wykonania
prawa do kontaktów z dzieckiem sąd opiekuńczy nie może zmienić
swojego postanowienia. Tylko w wyjątkowych sytuacjach może
zmienić wysokość sumy pieniężnej ze względu na zmianę okoliczno204

ści. Ta kara nie opiera się także na związku przyczynowo skutkowym pomiędzy działaniem lub zaniechaniem a wynikłą szkodą. Natomiast każdorazową przesłanką orzeczenia tej sumy pieniężnej jest
wskazanie winy w wykonaniu lub nienależytym wykonaniu kontaktów z dzieckiem22. Domaganie się zwrotu poniesionych wydatków w
związku z przygotowaniem kontaktu dziecka należy już do typowych
roszczeń o charakterze odszkodowawczym.
Ponadto w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem nie
stosuje się art. 570 k.p.c. Wiąże się to z brakiem możliwości inicjowania postępowania z urzędu. Dla rozpoczęcia postępowania niezbędny jest wniosek osoby uprawnionej zarówno w pierwszym jak i
drugim jego stadium. Opłacie podlega jedynie pierwszy wniosek o
nakazanie zapłaty sumy pieniężnej. Wniosek o zasądzenie tej sumy
oraz wnioski złożone w związku z nowymi naruszeniami nie podlegają już obowiązkowi opłaty. Do wniosku o wszczęcie postępowania
należy dołączyć opis wykonalnego orzeczenia albo odpis wykonalnej
ugody zawartej przed sądem lub mediatorem. Brak powyższego odpisu stanowi brak formalny wniosku i skutkuje wezwaniem do usunięcia braków w terminie 7 dni. Według art. 5781 paragraf 3 k.p.c.
wykonalność orzeczenia stwierdza sąd z urzędu. Sąd umorzy postępowanie, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się ostatniego postanowienia w tej sprawie nie wpłynął kolejny wniosek odnośnie kontaktów z dzieckiem.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje także na jeszcze jeden sposób egzekwowania praw rodzica do kontaktów z dzieckiem.
SN dopuszcza możliwość pozbawienia władzy rodzicielskiej z powodu uporczywego uniemożliwiania kontaktów z dzieckiem rodzicowi do tego uprawnionemu. Taka decyzja musi wiązać się zawsze z
dobrem dziecka i musi być dokonana głównie w jego interesie. Bardzo złym rozwiązaniem byłaby możliwość mechanicznego pozbawienia władzy rodzicielskiej z tytułu utrudniania drugiemu rodzicowi kontaktów, bez rozpatrywania pozycji dziecka i jego aktualnych
potrzeb. Przy takim założeniu dobro dziecka staje się elementem
drugorzędnym , a na pierwszy plan wysuwa się skuteczna „kara” dla
jednego z rodziców. Pozbawienie władzy rodzicielskiej w wyniku
utrudniania kontaktów z dzieckiem jest zatem możliwe, ale należy tu
22
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szczególnie brać pod uwagę dobro dziecka23. Często małoletniemu w
takiej sytuacji wpajano niechęć do drugiego z rodziców i tak nagła
zmiana osoby, która ma nad nim pieczę spowodowałaby poczucie
strachu oraz lęku u dziecka. Dziecko w tym całym procederze niestety jest ofiarą i ze względu na to powinno być otoczone jak największą opieką.
Zakończenie
Wykonywanie kontaktów z dzieckiem należy obecnie do bardzo
problemowej dziedziny regulacji tych zagadnień w ramach prawa.
Sytuacja w której rodzice się rozwodzą lub przestają żyć razem ze
sobą jest zawsze dramatycznym wydarzeniem w życiu dziecka. W
krótkim okresie czasu traci ono jedną z najbliższych mu osób, z którą
teraz będzie mógł się widzieć jedynie sporadycznie. Styczność rodziców i dzieci ma ogromny wpływ na ich rozwój oraz kształtowanie
własnej tożsamości, dlatego tak ważna jest odpowiednia regulacja
praw związanych z kontaktem rodziców z ich potomstwem. Polski
ustawodawca przewiduje obowiązek jak i prawo do kontaktów rodziców z ich dziećmi. Jednakże ważną kwestią pozostaje nadal jego
realizacja.
Według mnie dotychczasowe rozwiązania prawne nie są w pełni
doskonałe i nie zabezpieczają w całości możliwości kontaktu rodzica
z dzieckiem oraz w niewystarczający sposób chronią dobro samych
dzieci. Instytucja przymusowego odebrania dziecka przez kuratora,
choć w pewnych przypadkach jest niezbędna to powinna mieć charakter wyjątkowy, gdyż wiąże się z dodatkowym stresem dla małoletnich. Kurator powinien działać wtedy tylko pod warunkiem nieszkodzenia dziecku. Ponadto instytucja sankcji pieniężnej w stosunku do uprawnionego rodzica nie stwarza realnej możliwości kontaktu
z dzieckiem a dodatkowo przyczynia się do pogłębienia konfliktu
między zwaśnionymi stronami, przez co najbardziej cierpią dzieci.
Nakaz zapłaty nie powinien być tu łączony z uzyskaniem korzyści
pieniężnej przez jednego z rodziców. Mogłoby to wprowadzić do
istniejącego już konfliktu aspekt finansowy, co nie wpłynęłoby na
normalizacje stosunków pomiędzy rodzicami. Jest to także procedura
23

W. Stojanowska, M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie
ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Warszawa 2011, s. 267-270.
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rozciągnięta w czasie, co powoduje, iż pewnych przypadkach postanowienie sądu praktycznie rzecz ujmując traci swoją realną moc. W
tych przypadkach należy pamiętać, że celem tego postępowania nie
jest egzekucja postanowieni sądu, ale realizacja dobra dla dziecka.
Sądownictwo w Polsce powinno korzystać w przypadku określenia
kontaktów rodziców z dziećmi z mediacji, profilaktyki czy terapii dla
rodzin. Przy sądach powinien działać zorganizowany system terapii
dla rodzin, który łagodziłby konflikty powstałe przy rozwodzie rodziców i określaniu sposobu kontaktów z dziećmi. Przewidywana
sankcja pieniężna mogłaby trafiać do takich ośrodków, dzięki czemu
mogłyby one nieść faktyczną pomoc rodzinom znajdującym się w
tak skomplikowanej sytuacji. Taka forma pomocy rodzicom w uregulowaniu stosunków pomiędzy nimi będzie miała pozytywny
wpływ na ustalenie kontaktów rodziców z ich dziećmi oraz ich przestrzegania według określonych zasad.
Streszczenie
Wykonanie prawa do kontaktów z dzieckiem stanowi w obecnych czasach bardzo ważne zagadnienie natury prawno-rodzinnej.
Wzrastająca liczba rozwodów oraz rozpadających się wolnych
związków prowadzi do konieczności odpowiedniej regulacji kontaktów rodziców oraz innych uprawnionych osób z dziećmi. Funkcjonujące na gruncie prawa polskiego rozwiązania prawne pozwalają na
przyznanie uprawnień do kontaktów z dzieckiem. Jednakże elementem problematycznym pozostaje ich skuteczna egzekucja. De lege
ferenda należy stworzyć nowe regulacje, które miałyby na celu pomoc we wzajemnym porozumieniu się rodziców, ponieważ w dużym
stopniu ich wola do zapewnienia styczności dziecka z obojgiem rodziców będzie najlepszym rozwiązaniem dla możliwości utrzymania
rzeczywistych kontaktów rodziców z ich potomstwem.
Summary
Exercise of the right of access to children is nowadays very
important issue of the nature of legal and family. The increasing
number of divorces and disintegrating of free compounds leads to the
need for proper regulation of contacts parents and other eligible
persons with children. Functioning under Polish law legal solutions
allow for the granting of rights of access. However, the problematic
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element is their effective execution. De lege ferenda should create
new regulations that would have to help in the mutual consultation of
parents, because to a large extent they wish to ensure the child's
contact with both parents would be the best solution to the
maintenance of real contacts parents with their offspring.
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Artur Maik (UJK)
Stalking – aspekt prawny i znaczenie społeczne
Wstęp
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił dnia 25 lutego 2011 roku
nowelizację polskiego kodeksu karnego. Do istniejącego katalogu
przestępstw przeciwko wolności dodany został nowy wskazany rodzaj przestępstwa, tzw. uporczywego i ciągłego nękania, określany
mianem „stalkingu”. Przestępstwo to zostało szerzej sprecyzowane w
art. 190a kk oraz weszło w życie w ciągu dwóch miesięcy od jego
uchwalenia, a jego treść jest następująca:
„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby doprowadza ją lub
osobę jej najbliższą do uzasadnionego odczuwania strachu lub narusza jej
prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie wykorzystuje dane
osobowe innej osoby celem narażenia jej na szkodę materialną lub
osobistą.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub § 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub § 2 odbywa się
na wniosek pokrzywdzonego”1.
Zjawisko jakim jest Stalking znalazło swoje unormowanie prawne już wcześniej, lecz nie w polskiej kodyfikacji. Przykładowo już w
roku 2006 w Austrii wprowadzono ustawę w kodeksie karnym, która
miała zwalczać działania nazywane stalkingiem, lub też po prostu
czyny naruszające prowadzenie życia. W tamtej kodyfikacji zostało
to zapisane jako przestępstwo materialne, które do wystąpienia wymagałoby powstania skutku. Skutkiem mogłoby być rzeczywiste
naruszenie prowadzenia życia przez inną osobę – takie które nie
pozwalałoby od niej wymagać, aby je znosiła2.
1

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (Dz. U. 1997 nr 88 poz.
553 z późn. zmian.).
2
J. Bafia, K. Miodunki, M. Siewierski, Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 1987, t. II.
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Warto podkreślić, że głównym celem we wprowadzeniu tego typu czynu w zakres kodeksu karnego było przede wszystkim stworzenie skutecznego narzędzia ochrony prawnej w określonej reakcji na
ujemne zjawisko społeczne, którym jest „stalking”.
Ogólne rozważania nad tym problemem społecznym rozpoczęły
się już w latach 80. XX wieku, kiedy to w świecie biznesu zaczęły
powstawać niebezpieczne oraz agresywne zachowania wobec znanych osobistości. Przykładem tej sytuacji może być John Lennon,
który został zastrzelony przez uporczywie nękającego go M. Chapmana. Wszelkiego rodzaju zamachy na prezydentów określonych
krajów są także dobrym przykładem występowania omawianego
zjawiska.
W Polsce pierwsze symptomy stalkingu pojawiły się w latach
90. XX wieku. W naszym kraju bardzo często używa się nazwy
„przemocy emocjonalnej”, czy też „nękania w sposób uporczywy”3.
W celu dokładniejszego ustalenia rozmiarów stalkingu w polskim społeczeństwie Ministerstwo Sprawiedliwości w roku 2009
przeprowadziło badania na grupie 10 tysięcy osób. Wyniki przedmiotowej analizy były bardzo zaskakujące oraz wykazały jednoznacznie, że bardzo duży odsetek Polaków był lub też w dalszym
ciągu jest dotknięty negatywnym zjawiskiem społecznym4.
W wyniku tych badań stwierdzono również, że metody które stosowane są przez sprawców tego typu czynu zabronionego są bardzo
różne. Najczęściej badani wskazywali, że z przejawami stalkingu
mieli do czynienia w postaci przykładowo głuchych telefonów, czy
też gróźb kierowanych pod ich adres - wszystko to w postaci drogi
pocztowej lub elektronicznej5.
Badania te potwierdziły, że zjawisko będące przedmiotem niniejszego opracowania występuje w Polsce oraz jest dość szeroko
rozpowszechnione, nie tylko odnosząc to do osób życia publicznego
(celebrytów), lecz także w odniesieniu do przeciętnych obywateli.
Cały ten proces jest bardzo postępujący oraz wywiera szereg nega3

Ibidem, s. 311-312.

4

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/591570,polskie_sady_zawieszaja_wi
ezienie_skazanym_za_stalking.html, 15.04.2014 r.
5
Budyn-Kulik M., Komentarz do art.190(a) Kodeksu karnego, s. 89.
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tywnych skutków zarówno w samym życiu prywatnym poszczególnych jednostek, jak i również w życiu społecznym. Uporczywe nękanie oddziaływuje na różne sfery ludzkiego życia. Osoby dotknięte
tego rodzaju zjawiskiem często nie radzą sobie samodzielnie z tak
dużym problemem, który dotyka ich sfery emocjonalnej, a co za tym
idzie wiąże się z ich funkcjonowaniem społecznym. Wielu pokrzywdzonych oraz osób które padły ofiarą stalkingu wskazuje, że skutki
tego przestępstwa są często nieodwracalne oraz wiążą się z zaburzeniami psychiki, a co za tym idzie również z konsekwencjami w obszarze finansowym. Ofiary są także zmuszone do porzucenia pracy, a
nawet zmiany otoczenia, czy też natychmiastowej zmiany miejsca
zamieszkania6.
Określona analiza rezultatów przeprowadzonych badań doprowadziła do określenia i sformułowania danych wniosków, w myśl
których istniejące w polskim systemie prawnym instrumenty ochrony prawnej okazały się niezbyt skuteczne dla zabezpieczenia bezpieczeństwa polskim obywatelom, a tym samym także niezbędne stało
się wprowadzenie nowej regulacji prawnej, która będzie sankcjonowała tego typu czyny. Kierując się wskazywanymi przesłankami
Sejm Rzeczypospolitej w dniu 25 lutego 2011 r. uchwalił ustawę o
zmianie ustawy – kodeks karny, dodając określony art. 190a kk,
który reguluje przestępstwo nękania, czyli tzw. stalking. Wprowadzono także dwumiesięczny okres vacatio legis z uwagi na specyficzny charakter projektowanych i omawianych uregulowań. Czas
ten miał bowiem zapewnić obywatelom możliwość zapoznania się z
nowym i zdefiniowanym unormowaniem, które ma doniosły wpływ
na życie poszczególnych jednostek oraz na funkcjonowanie życia
społecznego7.
1. Przestępstwo w kodeksie karnym
Przechodząc do analizy poszczególnych i zdefiniowanych znamion składających się na przestępstwo stalkingu, w pierwszej kolejności warto zauważyć, że termin ten to określone zapożyczenie, któ6

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/591570,polskie_sady_zawieszaja_wi
ezienie_skazanym_za_stalking.html, 15.04.2014 r.
7
Ibidem, 15.04.2014 r.
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re pochodzi z języka angielskiego oraz oznacza „skradanie się”, czy
też w nieco innym rozumieniu „podchody”8.
Przedmiotem ochorny przy przestępstwie stalkingu są przede
wszystkim dobra człowieka, do których zalicza się głównie wolność,
jego cześć i godność. Każda w istocie kodeksowa różnorodność
przestępstwa, którego ofiarą jest określona osoba, zabezpiecza wolność człowieka w konkretnej strefie9.
Umiejscowienie zatem przestępstwa stalkingu w danym rozdziale XXIII kodeksu karnego nie jest zatem rzeczą przypadkową. Cechą
wspólną przestępstw, które są tam zawarte jest bowiem to, że chronią
one określoną wolność osobistą każdego człowieka. Artykuł 190a kk
mówi zatem o przestępczym ataku na tę właśnie wolność, jako wartość samą w sobie , a nie tylko jako barierę, która stoi na drodze do
zaatakowania innego dobra.
Przestępstwo o którym mowa w artykule 190a § 1 kk jest przestępstwem powszechnym. Popełnić je zatem może każdy człowiek,
który zdolny jest do ponoszenia odpowiedzialności. Ponadto co warto podkreślić, również przedmiotem tej czynności wykonawczej jest
każdy człowiek. Ustawodawca wskazuje wprost, że „kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej(…)”. Osoba
najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 kk jest małżonek, wstępny,
zstępny, czy też rodzeństwo, powinowaty w tej samej i określonej
linii bądź stopniu10.
W dalszej analizie, dokonując poszczególnych opisów znamion składających się na dane przestępstwo stalkingu, należy dokonać wykładni tzw.
uporczywego nękania, które w sposób oczywisty wzbudza uzasadnione
odczucie strachu lub też naruszenia prywatności11. Określenie „uporczywość” nie jest terminem jednoznacznym oraz definiowalnym. Określenie to
działa już na gruncie kodeksu karnego jako element dyspozycji między
innymi w art. 209 kk czy też występuje także w art. 218 kk, jednak zwa8

J. Bafia, K. Miodunki, M. Siewierski, Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 1987, t. II.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
M. Mozgawa, Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks karny (druk sejmowy nr 3553), http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.
nsf/Opdodr? OpenPage&nr=3553, 13.04.2014 r.
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żywszy na charakterystykę tych czynów zabronionych nie do końca można
oprzeć się na wypracowanym w tym spektrum orzecznictwie i poglądach
doktryny12. Ustawowe znamię uporczywości należy uznać za jeden ze
szczególnych elementów strony podmiotowej przez ograniczenie jej do
umyślności tylko w postaci zamiaru bezpośredniego. Zachowanie uporczywe charakteryzuje się przede wszystkim faktem, że jest stroną przedmiotową czynu, ale świadczy także w swoistym nastawieniu psychicznym
sprawcy dane działania mające później skutek prawny13.
Dokonując szczególnej wykładni wyrażenia „uporczywe nękanie”
należy posiłkować się stanowiskiem, jakie wykreowało się w literaturze
oraz orzecznictwie w odniesieniu do groźby karalnej. Nie bez powodu
także uporczywe nękanie zostało dodane jako art. 190a kk. Tym bardziej na uwagę zasługuje dalszy fragment powyższego sformułowania,
które wskazuje iż nękanie to ma doprowadzić daną osobę lub osobę jej
najbliższą do uzasadnionego odczuwania strachu14.
Kolejnym terminem z tych istotnych w aspekcie opracowywania
stalkingu to „nękanie”. Takie zjawisko jest bardzo trudne do zdefiniowania, ponieważ może przybrać różne formy, przykładowo taką,
która polega na śledzeniu i sprawdzaniu ofiary. Nękanie można
uznać za wyraz bliskiego znaczenia do „znęcania się”. Należy także
wskazać i podkreślić, że w pojęcie znęcania się wpisana jest więź
między pokrzywdzonym a sprawcą, wynikająca z relacji rodzinnych,
wieku, czy też okoliczności faktycznych. Natomiast w chwili odniesienia do „nękania” nie ma takiej zależności15.
Kolejnym ze znamieników czasownikowych wyartykułowanych
w art. 190a kodeksu karnego jest spowodowanie poprzez uporczywe
nękanie „naruszenia prywatności innej osoby”. Prywatność jest ter12

M. Szewczyk, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część
szczególna, t. II, Kraków 2006, s. 101.
13
M. Bojarski, Filar M., Filipkowski W., Górniok O. (red), Kodeks karny.
Komentarz, Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 244.
14

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/591570,polskie_sady_zawieszaja_wi
ezienie_skaza- nym_za_stalking.html, 15.04.2014 r.
15
A. Siemaszka (red.), Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki.
Raport z badania nt. uporczywego nękania, „Archiwum Kryminologii”,
Tom XXXII/2010.
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minem, który określa potencjalność jednostki lub też grupy osób do
zachowania danych oraz osobistych zwyczajów i zachowań nieujawnionych publicznie. Prawo do danej prywatności zostało zdefiniowane w rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 42 z
roku 1970, jako prawo jednostki do życia swym własnym życiem,
które układane według własnej woli, z ograniczeniem do niezbędnego minimum wszelkiej ingerencji zewnętrznej16.
Określone prawo do prywatności w omawianym kontekście
chronione jest przede wszystkim przepisami konstytucyjnymi. Art.
47 Konstytucji stanowi, że: „ Każdy ma prawo do ochrony prawnej
życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Prawo do prywatności jest również chronione przez kodeks cywilny jako tzw. dobro osobiste każdego człowieka (art. 23-25 kc) oraz pośrednio przez inne ustawy, z
których wynika, że głównym celem ustawodawcy jest ochrona prawa
jednostki do prywatności. Podkreślić przy tym należy, że prywatność
nie jest dobrem samoistnym, lecz wynika przede wszystkim z innego
dobra osobistego17.
Na gruncie kodeksu karnego ze swoistą ochroną prawa do prywatności mamy do czynienia w rozdziale XXXIII dotyczącym przestępstw przeciwko ochronie informacji, a szczegółowo rzecz ujmując
w art. 267 kk, którego przedmiotem ochrony jest określona tajemnica
komunikowania się i związane z nią prawo do prywatności18.
Wskazane rozważania sprowadzają się do wniosku, że skutkiem
uporczywego nękania może być poza uzasadnionym strachem także
naruszenie prywatności, które na danym gruncie nowelizowanej
ustawy przybrać może bardzo różnorodną pozycję i formę.
Reasumując stwierdzić należy, że przestępstwo z art. 190a § 1
jest przestępstwem o pozycji prawa materialnego. Wynika z tego
przede wszystkim konieczność stwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem się sprawcy a zaistniałym skutkiem19.

16

Ibidem.
M. Szewczyk, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część
szczególna, t. II, Kraków 2006, s. 89-90.
18
Ibidem, s. 95.
19
Ibidem, s. 101.
17
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Drugim zespołem znamion czasownikowych, które składają się
na tzw. stalking, a wyrażonych w §2 art. 190a kk, jest złośliwe wykorzystywanie danych osobowych innej osoby celem narażenia jej na
szkodę materialną lub też niekiedy osobistą20.
Zachowanie złośliwe cechuje się także skłonnością do umyślnego stwarzania sytuacji nieprzyjemnych dla innych i jednocześnie
czerpaniem z tego tytułu satysfakcji. Ta nieprzychylnie oceniana
motywacja sprawcy zachodzi wówczas, gdy wbrew danemu oczywistemu obowiązkowi prawnemu jego zachowanie jest sprzeczne z
interesem danej jednostki oraz zmierza wprost do wyrządzenia jej
przykrości. Ponadto złośliwe zachowanie sprawcy w odniesieniu do
omawianego przepisu prawnego polegać może na wykorzystywaniu
danych osobowych innej osoby.
Podkreślić należy także, że w myśl § 2 art. 190a kk jest to przestępstwo formalne. Do jego znamion nie należy skutek w określonej
postaci np. wprowadzenia w błąd innej osoby albo wyrządzenia faktycznej szkody lub też krzywdy pokrzywdzonemu21.
Przestępstwo z art. 190a § 2 kk jest także przestępstwem umyślnym, które może zostać popełnione w danym zamiarze bezpośrednim, przy czym ten zamiar musi zostać ukierunkowany na cel wskazany przez ustawodawcę w postaci chęci wyrządzenia innej osobie
określonej szkody majątkowej lub też osobistej22.
2. Kwalifikacja przestępstwa stalkingu
Przechodząc dalej - do analizy § 3 art. 190a kk, na początku należy podkreślić, że jest to typ kwalifikowanego przestępstwa uporczywego nękania. Znamieniem ustawowym które decyduje o surowszej odpowiedzialności sprawcy jest następstwo, które polega
głównie na targnięciu się pokrzywdzonego na własne życie.
Dane przestępstwo stalkingu jest w tym przypadku dokonane w
chwili aktu samobójczego. Nie jest natomiast wymagane aby efektywne targnięcie się na życie oraz faktyczne doprowadzenie do
20

Z. Zaleski., Prawo do prywatności, [w:] K. Motyka (red.), Prawo do prywatności w perspektywie prawniczej i psychologicznej, Lublin 2001, s. 239.
21
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/591570,polskie_sady_zawieszaj
a_wiezienie_skazanym_za_stalking.html, 15.04.2014 r.
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Ibidem, 15.04.2014 r.
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śmierci ofiary było wskazaną przyczyną. Sprawca będzie ponosił
odpowiedzialność karną także w sytuacji, kiedy doszło do usiłowania
popełnienia zamachu samobójczego. Lecz dla zastosowania art. 190a
§3 kk konieczne jest przede wszystkim ustalenie, od strony przedmiotowej - związku przyczynowego między poszczególnymi zachowaniami, które mają postać nękania, a targnięciem się pokrzywdzonego na własne życie23.
Przestępstwo które zostało opisane w art. 190a § 3 kk wiąże się
zatem z tzw. winą kombinowaną. Sprawca umyślnego nękania, które
zostało określone w § 1 poniesie surowszą odpowiedzialność z § 3
tego przepisu tylko wtedy, jeżeli skutek swojego czynu w postaci co
najmniej usiłowania samobójstwa ofiary przewidywał albo też mógł
przewidzieć. Ustalając daną możliwość oraz powinność prognozowania przez sprawcę następstw swojego czynu, należy mieć na uwadze, że decydować o tej ocenie będą określone swoiste czynniki i
elementy, takie jak: właściwości osobiste sprawcy, otoczenie w jakim dokonał on danego czynu zabronionego, esencjonalności nękania i jej częstotliwości oraz reakcji24.
3. Zagrożenie karne i przestępstwo stalkingu w procesie
Czyn, o którym mowa w danym art. 190a § 1 oraz § 2, zagrożony jest określoną karą pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast
dany typ kwalifikowany, o którym stanowi dokładnie art. 190a § 3,
zagrożony jest określoną i zdefiniowaną karą pozbawienia wolności
od lat 2 do lat 1225. W opinii do projektu zmian akcentowano, że
niezrozumiałe jest zagrożenie karą przewidzianą dla tego typu kwalifikowanego z § 3 art. 190a kk. Swoje zdanie w tym przedmiocie
wyrażało wielu autorów literatury przedmiotu, którzy wskazywali, że
przewidywana za ten typ sankcja w żaden sposób nie współbrzmi z
innymi przepisami kodeksu karnego, mimo że w danym uzasadnie23

M. Szewczyk, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część
szczególna, t. II, Kraków 2006, s. 113.
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niu projektu stwierdzono, że przy wskazanym ustalaniu granic ustawowego zagrożenia karą postawiono za cel spójność uregulowania z
innymi rozwiązaniami kodeksowymi. W treści opinii do projektu
zmian, akcentowano, że niezrozumiałe jest zagrożenie karą przewidzianą dla tego rodzaju kwalifikowanego z § 3 art. 190a kk.
Ostatni zaś paragraf art. 190a kk wskazuje, że przestępstwo nękania w określonej postaci wyrażonej zarówno w § 1, jak i § 2 art.
190a kk jest przestępstwem ściganym na dany wniosek pokrzywdzonego, przy czym przepisy kodeksu karnego nie zakreślają i nie wskazują terminu, w jakim złożenie danego wniosku powinno zostać dokonane. Jest to bowiem określone działanie uzależnione od woli
pokrzywdzonej osoby26.
Nadmienić należy, że postać kwalifikowana przestępstwa nękania z danego art. 190a § 3 kk jest wyłączona z danego zakresu ściągania sprawcy na wniosek pokrzywdzonego. Przestępstwo to ścigane
jest natomiast w trybie publicznoskargowym z urzędu27.
Podsumowanie
Reasumując należy stwierdzić, że aktualnie określenie stalking
rozumiane jest jako powtarzające się oraz złośliwe nagabywanie,
które wywołuje często u innej osoby poczucie zagrożenia. Obejmuje
ono zachowania polegające na obsesyjnym śledzeniu, czy też obserwowaniu albo kontaktowaniu się z inną osobą wbrew jej danej woli,
które w efekcie prowadzi do wzbudzenia w tej osobie strachu o swoje prywatne bezpieczeństwo.
Analiza każdego z poszczególnych znamion przestępstwa nękania oparta została na określonych ukształtowanych już poglądach,
które prezentowane są zarówno w orzecznictwie, jak i literaturze
oraz które odnoszą się do innego rodzaju czynów zabronionych,
niemniej jednak takiego rodzaju, który swobodnie może odnieść się
do scharakteryzowania nowego wykreowanego zachowania przestępczego.

26

Siemaszka A.(red.), Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki. Raport z badania nt. uporczywego nękania, „Archiwum Kryminologii”, Tom
XXXII/2010.
27
Ibidem.
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Zjawisko jakim jest stalking jest w Polsce bardzo rozpowszechnione oraz wiąże się ściśle z danym i gwałtownym rozwojem nowoczesności. Pomimo, że podczas analizy poszczególnych znamion
tego czynu zabronionego rodzą się pewne wątpliwości oraz niepokoje, uznać należy, że wprowadzenie tej regulacji było niezbędne oraz
w pełni uzasadnione. Trzeba jednak uważać na możliwość przekroczenia pewnej granicy w ocenie zachowań międzyludzkich, żeby
pewne zwyczaje i czynności oraz zachowania życia codziennego nie
stały się nagle uporczywym nękaniem28.
Streszczenie
Polski system prawny od pewnego czasu przewiduje nowe przestępstwo, jakim jest stalking. Przestępstwo tego rodzaju definiowane jest
jako uporczywe i ciągłe nękanie oraz wzbudzanie uzasadnionego określonymi okolicznościami zagrożenia lub też istotne naruszenie prywatności innej osoby. Stalking jako zjawisko był znany już dawno temu,
lecz dzięki rozwojowi techniki oraz nowoczesnych metod komunikacji
przybrał na znaczeniu. To właśnie poprzez tak gwałtowne rozprzestrzenienie się tego zjawiska stało się ono podstawą do usankcjonowania
tego czynu zabronionego w polskim kodeksie karnym.
Summary
Polish legal system for some time provides a new crime, which
is stalking. A crime of this type is defined as persistent and continuous harassment and excitation justified by circumstance threat or
significant invasion of privacy of another person. Stalking as a phenomenon has been known a long time ago, but thanks to the development of technology and modern methods of communication has
taken on importance. It is through such a rapid spread of the phenomenon it has become the basis for the sanction of a criminal act in
the Polish penal code.

28
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Anna Niedbała (WSE)
Kompetencje organów władzy państwowej w zakresie ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego
Wstęp
Ustrój instytucji bezpieczeństwa współczesnego państwa składa
się z wielu podmiotów o zróżnicowanym statusie, kompetencjach,
czy zasięgu terytorialnym. System instytucjonalny zmieniał się z
biegiem czasu i był kształtowany i modyfikowany przede wszystkim
przez ustrój polityczny, system rządów, jak również przez tradycje i
strukturę terytorialną. W każdym rozwiniętym kraju znajdziemy
organy naczelne, które zajmują się bezpieczeństwem jako jednym z
kilku zdań im powierzonych oraz takie organy, które ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego traktują jako główne zadanie
czy kompetencję.
1. Organy władzy państwowej
Organy władzy państwowej to takie podmioty, czy też instytucje,
które zostały powołane na podstawie prawa. Począwszy od ustawy
zasadniczej, czyli Konstytucji, poprzez ustawy zwykłe lub akty niższego rzędu. Art. 7 Konstytucji stanowi iż organy władzy publicznej
działają na podstawie i w granicach prawa. „Pojęcie organu państwa
jest ściśle powiązane z pojęciem aparatu państwa, przez który należy
rozumieć zbiór organów państwa połączonych organizacyjnie i funkcjonalnie wraz z obsługującymi je urzędami”1.
W obecnym stanie prawnym istnieje wiele organów co zachęca
do podjęcia próby ich klasyfikacji. „Możemy więc podzielić je następująco:
1. w oparciu o kryterium struktury organizacyjnej wyróżniamy:
˗ organy państwowe proste i złożone;
2. w oparciu o kryterium liczby piastunów wyróżniamy:
˗ organy państwowe jednoosobowe i wieloosobowe;
3. w oparciu o kryterium czasu trwania pełnomocnictw
wyróżniamy:
1

Serafin S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej, Warszawa 2010, s. 5.
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˗ organy państwowe stałe i periodyczne;
4. w oparciu o terytorialny zasięg działania wyróżniamy:
˗ organy państwowe centralne i lokalne;
5. w oparciu, czy ich istnienie zostało przewidziane w
Konstytucji RP wyróżniamy:
˗ organy państwowe konstytucyjne i pozakonstytucyjne;
6. w oparciu o sposób powoływania wyróżniamy:
˗ organy państwowe pochodzące z wyboru i pochodzące z
nominacji;
7. w oparciu o kryterium reprezentacji w ich strukturze
społeczeństwa wyróżniamy:
˗ organy państwowe przedstawicielskie i nieposiadające tego
charakteru;
8. w oparciu o kryterium trybu pracy wyróżniamy:
˗ organy państwowe permanentne i sesyjne;
9. w oparciu o kryterium relacji zachodzących pomiędzy
organami wyróżniamy:
˗ organy państwowe samoistne i pomocnicze;
10. w oparciu o kryterium ich kompetencji wyróżniamy:
˗ organy państwowe zwyczajne i specjalne;
˗ organy państwowe decydujące i doradcze;
˗ organy państwowe uchwalające, wykonujące i sądownicze.”2
Za organy posiadające kompetencje w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego możemy co do zasady uznać organy wykonawcze, choć znajda się i takie które będą sprawować władze wykonawcza i ustawodawczą jednocześnie.
Organy o właściwości ogólnej dla których bezpieczeństwo i porządek publiczny stanowią jedną z wielu innych kompetencji to np.
Prezydent RP, Rada Ministrów.
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 126 Konstytucji
jest najwyższym przedstawicielem RP, który czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa
oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Wśród ogólnego pojęcia bezpieczeństwa państwa które ma sprawować Prezydent
2
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będziemy rozumieć m.in. inicjatywę ustawodawczą, wniosek o przeprowadzenie kontroli przez NIK, wniosek do Sejmu o pociągnięcie do
odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,
nadawanie stopni wojskowych, orderów i odznaczeń. Ponadto wymaga
podkreślenia również, iż „prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem
sił zbrojnych. W czasie pokoju sprawuje on zwierzchnictwo nad siłami
zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej ( art. 134 ust.
1 i 2 Konstytucji)”3.
3. Rada Ministrów
Kolejnym organem powołanym przez ustawę zasadniczą jest
Rada Ministrów. Ustawodawca w art. 146 ust. 4 wymienia kompetencje Rady Ministrów. Przede wszystkim zajmuje się ona: ochroną
interesów Skarbu Państwa, , zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne
państwa oraz porządek publiczny, zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju. Zadania powierzone Prezesowi Rady Ministrów, poszczególnym ministrom czy samej Radzie ministrów będą wykonywane przede
wszystkim poprzez organy administracji rządowej czy jednostki
samorządu terytorialnego.
4. Wojewoda
Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie
(art. 3 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie) odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów, a w
szczególności: zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i
kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia,
zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa
państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków,
na zasadach określonych w odrębnych ustawach, dokonuje oceny
3

Sarnecki P., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
2005, s. 360.
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stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, wykonuje i koordynuje
zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw. Wojewoda
będzie sprawował bezpieczeństwo poprzez podejmowanie ćwiczeń,
warsztatów lub szkoleń z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia, wydawanie zaleceń i planów. Organ ten również współpracuje
z służbami, inspekcjami oraz strażą, np. z Wydziałem Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.
5. Powiat
Następnym organem posiadającym kompetencje w zakresie
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego jest powiat. Do
kategorii zadań powiatu należą m. in. sprawy dotyczące: obronności,
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, o czym stanowi art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.
Organ stanowiący powiatu, czyli rada powiatu w sprawach ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmuje uchwały oraz
przepisy porządkowe, dokonuje oceny stanu bezpieczeństwa, posiada
również uprawnienia kontrolne w stosunku do Policji.
6. Gmina
Podobne zadania wykonuje gmina, z tym że zadania te mają charakter lokalny. Samorząd terytorialny, którego podstawową jednostką jest gmina wykonuje zadania, które nie są zastrzeżone dla innych
jednostek samorządu terytorialnego, nazywamy jej zadaniami własnymi. Gmina, która została powołana przez Konstytucje w art. 164
wykonuje je poprzez swoje organy, czyli: radę gminy (miasta) i wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Tytułem przykładu należy wskazać iż do zadań własnych gminy należą w szczególności sprawy:
ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymania
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiek224

tów administracyjnych, sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych4.
7. Policja
Policja pojmowana jest jako podstawowy podmiot w systemie
bezpieczeństwa i porządku publicznego, dlatego też należy poświęcić jej więcej uwagi. Policja została powołana na mocy ustawy o
policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. W art. 1 powołanej ustawy znajdziemy regulację dotyczącą celu ustanowienia takiego organu. Policję tworzy umundurowana i uzbrojona formacja służącą społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
„Do podstawowych zadań policji należą:
1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi
zamachami naruszającymi te dobra,
2. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i
na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
3. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
4. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
5. nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami
ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
6. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w
miejscach publicznych,
7. współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii
Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych
oraz odrębnych przepisów;
8. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,

4

Patrz art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
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9. prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach
analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA)”5
Do obowiązków Policji należą również wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. Policja realizuje ponadto, w zakresie wynikającym z przepisów
odrębnych, czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego. „W granicach
swych zadań Policja mając na celu rozpoznawanie, zapobieganie i
wykrywanie przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności:
a) operacyjno-rozpoznawcze,
b) dochodzeniowo-śledcze i
c) administracyjno-porządkowe”6.
Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają
obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i
ochrony praw człowieka. W celu realizacji ustawowych zadań może
ona korzystać z danych o osobie, w tym również w formie zapisu
elektronicznego, uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje
państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjnorozpoznawczych oraz przetwarzać. Ponadto może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych ( art. 14).
Policjanci wykonując powierzone im czynności mają prawo:
1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
2. zatrzymywania osób;
3. pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków, materiału
biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości;
4. przeszukiwania osób i pomieszczeń;
5. obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu w miejscach publicznych oraz z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń przejściowych;

5
6
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Art. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U.2011.287.1687.
Serafin S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej, Warszawa 2010, s. 289.

6. dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w
środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie
istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego
pod groźbą kary,
7. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy;
8. zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy;”7
9. rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie przyczynom ich
powstawania,
10. inicjowanie i organizowanie działań społeczności lokalnych
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
oraz innym zjawiskom kryminogennym,
11. wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych
oraz innych niecierpiących zwłoki czynności związanych z zawiadomieniem o przestępstwie i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.”8
Policjanci mogą użyć środków przymusu bezpośredniego lub
wykorzystać te środki. Do środków tych ustawodawca zalicza: siłę
fizyczną, kajdanki, kaftan bezpieczeństwa, pas lub siatka obezwładniająca, kask zabezpieczający, pałka służbowa, wodne lub chemiczne
środki obezwładniające, pies i koń służbowy pociski niepenetracyjne
przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii
elektrycznej, cela zabezpieczająca, izba lub pokój izolacyjny, kolczatka drogowa i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych, pojazdy służbowe, środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe, środki pirotechniczne o wła-

7

Art. 15 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 2011.
287.1687.
8
Zadania kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji- Art. 8a
Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U.2011.287.1687.
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ściwościach ogłuszających lub olśniewających (art.12 ustawy z o
środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej).
8. Jednostki wyspecjalizowane
W strukturze organów stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego oprócz Policji znajdziemy wyspecjalizowane
jednostki, np. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję
Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, Żandarmerie Wojskową, Straże gminne czy pożarowe. Zostały one
utworzone by ochrona sprawowana na wszystkich płaszczyznach
życia publicznego była stała, a nie doraźna, ponadto fachowa i profesjonalna.
9. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest właściwa „w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego”9 Do zadań ABW należy m.in. : rozpoznawanie,
zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw, realizowanie zadań
służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy
bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych, uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących
mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa i jego porządku konstytucyjnego oraz podejmowanie innych
działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych10.
10. Agencja Wywiadu
Agencja Wywiadu jest organem właściwym w sprawach ochrony
bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, która ma za zadanie np.:
uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bez9

Art. 1 Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Patrz art. 5 Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
10
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pieczeństwa i międzynarodowej pozycji RP oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP, ochrona zagranicznych
przedstawicielstw RP i ich pracowników przed działaniami obcych
służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi przynieść szkodę
interesom RP, rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej, czy też rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych,
mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, oraz podejmowanie
działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń.11 W celu realizacji powierzonych im przez ustawę zadań Agencje, zarówno
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jak i Agencja Wywiadu
mogą współdziałać z organami i służbami innych państw po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.
11. Centralne Biuro Antykorupcyjne
Zgodnie z art. 1 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
organ ten jest specjalną instytucją powołaną w celu zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, a zwłaszcza w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. W celu wykonywania powierzonych im zadań podobnie jak Policja mogą legitymować osoby, zatrzymywać je, przeszukiwać, dokonywać kontroli osobistej, przeglądać bagaże, zatrzymywać pojazdy oraz sprawdzać ich
ładunek itp. Szef CBA w celu realizacji zadań powierzonych CBA
może współdziałać z organami i służbami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi.
12. Straż Graniczna
Straż Graniczna została powołana, na mocy ustawy z dnia 12
października 1990 roku o Straży Granicznej, do ochrony granicy
państwowej na lądzie i na morzu oraz w celu kontroli ruchu granicznego. Do zadań SG należy przede wszystkim: ochrona granicy pań11

Patrz art. 6 Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu.
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stwowej, organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego, wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej.12 Organ ten może kontrolować treść korespondencji, zawartość przesyłek, a co ciekawe ma uprawnienie wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych od osób, wobec których istnieje podejrzenie, że
wytwarzają, posiadają lub przewożą rzeczy którymi obrót jest zabroniony lub popełniają inne czyny przestępcze, zwłaszcza związane z
przekraczaniem granicy RP.
13. Żandarmeria Wojskowa
Podstawę działania Żandarmerii Wojskowej jest ustawa z dnia
24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i Wojkowych organach porządkowych. Zgodnie z ta ustawą organ ten wykonuje swoje
zadania związane z zapewnieniem przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, zapobieganiem popełnianiu
przestępstw i wykroczeń itp., poprzez np. kontrolowanie, interweniowanie w przypadku naruszenia dyscypliny wojskowej lub porządku publicznego, poprzez wykonywanie czynności operacyjnorozpoznawczych i procesowych, ponadto poszukuje sprawców, konwojuje osoby, dokumenty i mienie, nakładają grzywny w drodze
mandatu, przeszukiwanie osób i pomieszczeń, stosują środki przymusu bezpośredniego.
14. Straż gminna
„W obszarze samorządowym straże gminne (miejskie) stanowią
para-policję lokalną będącą w dyspozycji administracji samorządowej.”13 Jej zakres działań jest jednak dosyć ograniczony, a ponadto
działania te podlegają kontroli Policji. „Straż gminna posiada status
jednostki organizacyjnej gminy. (…) Straż gminna wykonuje zadania
w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i ak-

12

Patrz art. 1 Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Lisiecki M., Zarządzenie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa
2011, s. 99.
13
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tów prawa miejscowego”14. Funkcjonariusze straży gminnej maja
prawo do: udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub
stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego, legitymowania w uzasadnionych przypadkach, dokonywania kontroli
osobistej, przeglądania zawartości bagaży podręcznych, nakładania
grzywien w drodze mandatu, usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowani kół, ujęcia osób stwarzających w sposób
oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,
a także mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.
15. Straż Pożarna
Mówiąc o straży w szerokim tego słowa rozumieniu nie można
nie wspomnieć o Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż
Pożarna to zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, która posiada kompetencje m.in. w zakresie:
rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, sprawowania
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, czy
prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.15 Wykonując swoje zadania
ma możliwość współpracy z międzynarodowymi organizacjami, czy
tez służbami i organami innych państw.
Podsumowując, kompetencje organów władzy państwowej w
zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego są zróżnicowane i odpowiadają potrzebom społeczeństwa. Każdy organ działa
na podstawie upoważnienia wskazanego w konkretnym akcie prawnym. Niekiedy ich zadania się zazębiają, kompetencje jednego organu są tożsame z kompetencjami innego ale ma to tylko pokreślić
wagę chronionego obiektu. Należy tylko zasygnalizować iż ochroną
bezpieczeństwa i porządku publicznego zajmują się także podmioty
prywatne, nie jest natomiast celem niniejszego opracowania przybliżenie tego problemu. Wydaje się trafne aby wskazać iż organy władzy państwowej nie są jedynymi podmiotami sprawującymi ową
ochronę.
14
15

Serafin S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej, Warszawa 2010, s. 354.
Zob. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
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Streszczenie
Przedmiotem wystąpienia będzie wskazanie najważniejszych
kompetencji władzy państwowej w zakresie sprawowanej przez nich
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warto zaznaczyć,
iż tematyka kompetencji organów jest powszechnie znana, moim
celem natomiast jest przedstawienie tych kompetencji w świetle bezpieczeństwa i porządku publicznego, a nie kompetencji jako takich.
Moją intencją jest usystematyzowanie i uporządkowanie kompetencji
organów, a co najważniejsze wskazanie organów, które powołane na
podstawie ustawy zasadniczej czy aktów prawnych niższego rzędu
mają prawo ale też i obowiązek stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego Zamierzam wskazać najważniejsze tezy dotyczące tego zagadnienia, nie zagłębiając się w szczegółową analizę.
W referacie wyjaśnione zostanie znaczenie pojęcia organu władzy publicznej, podejmę się również próby ich klasyfikacji. Kolejno
będę chciała omówić najważniejsze ograny władzy państwowej zaczynając od organów naczelnych i centralnych, czyli organów o właściwości ogólnej, przechodząc przez organy niższego rzędu, a kończąc na terenowych, lub mających charakter lokalny. Najwięcej
uwagi poświęcę roli policji, zadaniom jej powierzonym i organizacji
wewnętrznej. Nie omieszkam nie wspomnieć o wyspecjalizowanych
jednostkach, takich jak: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Biuro Ochrony Rządu czy Staże Gminne. Tezy, wnioski i spostrzeżenia oprę przede wszystkim na dorobku
profesora Marka Lisieckiego oraz profesora Pawła Sarneckiego.
Będę się powoływać również na liczne akty prawne.
Summary
Competences of the state authorities for the protection of public safety
and public order.
The subject of the article is to identify main competences in the
field of state authorities wield by them to protect public safety and
public order. It is worth noting that the theme of competence of the
authorities is widely known, however my aim is to give these competences in the light of security and public order instead competence as
such. My intention is to put in order and systematize the competences of the authorities and most important indication of the bodies
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that have been established based on The Constitution or laws of a
lower order, have the right but also the duty to uphold public order
and safety. I intend to point out the most important theses about this
issue, not delving into the detailed analysis.
In this paper will be explained the meaning of public authority
also I undertake try to classify them. Sequentially I would like to
discuss the most important bodies of state power starting from the
supreme and central authorities, or bodies of general jurisdiction,
passing by the lower order, and ending with the bodies of local character. I devote most attention to the role of the police, entrusted tasks
and its internal organization. I remember not to mention about the
specialized units, such as: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, czy Staże Gminne. Theses, conclusions
and observations I will base first and foremost on the achievements
of Professor Marek Lisiecki and Professor Paweł Sarnecki. I will
also rely on several legal acts.
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Agnieszka Orzeszko (KA)
Niepełnosprawność w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia
Wstęp
Niepełnosprawność organizmu powoduje określone konsekwencje dla funkcjonowania człowieka w sytuacjach życia codziennego,
zawodowego i społecznego. Mogą one przyjąć formę utrudnienia,
ograniczenia lub uniemożliwienia funkcjonowania na poziomie uważanym za normalny dla człowieka, biorąc pod uwagę jego wiek i
płeć1.
Obecność osób z dysfunkcjami zdrowotnymi stanowiącymi w
konsekwencji niepełny udział w życiu społecznym przyczyniło się
do refleksji nad zagadnieniem pomocy i praw niepełnosprawnych. W
każdym społeczeństwie istnieje pewien określony procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób, wypadków czy też nieprawidłowych warunków życia nie mają pełnej
sprawności fizycznej lub psychicznej2.
Zgodnie z zasadami praworządności osoby te określa się najczęściej terminem „ludzie niepełnosprawni” rozumiejąc niepełnosprawność, jako czasowe lub trwałe obniżenie sprawności psychofizycznych funkcji organizmu3.
1. Wymiary niepełnosprawności
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia „Osoby niepełnosprawne to osoby o naruszonej sprawności psychofizycznej,
powodującej ograniczenie funkcjonalne sprawności lub aktywności
życiowej w stopniu utrudniającym pełnienie właściwych dla nich ról

1

B. Kurkus-Rozowska, Osoby niepełnosprawne – zatrudnienie a jakość
życia – www.ciop.pl, (03.03.2014).
2
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społecznych”4. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w roku 1980,
przyjęła i ogłosiła Międzynarodową Klasyfikację Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń, w której to koncepcja niepełnosprawności określona została jako biologiczna.
W procesie powstawania niepełnosprawności lub procesie stawania się osobą niepełnosprawną koncepcja ta przyjmuje trzy wymiary:
- uszkodzenie (impairment) – oznacza wszelki brak lub anormalność anatomicznej struktury narządów oraz brak lub zaburzenie
funkcji psychicznych lub fizjologicznych organizmu, na skutek określonej wady wrodzonej, choroby lub urazu;
- niepełnosprawność funkcjonalna (disability) – oznacza wszelkie ograniczenie lub brak, wynikający z uszkodzenia, zdolności wykonywania czynności w sposób i w zakresie uważanym za normalny
dla człowieka;
- upośledzenie lub niepełnosprawność społeczna (handicap) –
oznacza mniej uprzywilejowaną lub mniej korzystną sytuację danej
osoby, wynikającą z uszkodzenia i niepełnosprawności funkcjonalnej, która ogranicza lub uniemożliwia jej wypełnianie ról związanych z jej wiekiem, płcią, oraz sytuacją społeczną i kulturową5.
Trzeba tu zauważyć, że koncepcja ta była krytykowana i nie
przyjmowana przez wszystkich, uważano że zbytnio akcentowane są
tu aspekty medyczne. Koncepcja ta wskazuje na uszkodzenie, jako
źródło wszelkich trudności, ograniczeń i problemów osoby niepełnosprawnej oraz uważa, że interwencja medyczna i rehabilitacja ma
zasadnicze znaczenie dla ich usunięcia lub złagodzenia. Wskazuje
także, że osoba niepełnosprawna musi dostosować się do zaistniałej
sytuacji, nie zwracając uwagi na konieczność dostosowania środowiska społecznego i fizycznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a
szczególnie do zagadnień związanych z prawami osoby niepełnosprawnej. Na tle krytyki tej koncepcji powstała społeczna koncepcja

4

International Classification of Impairments, Activities and Participation. A Manual of Disablement and Functioning, BETA-1 DRAFT FOR
FIELD TRIALS, World Health Organization, Geneva 1997, s. 11.
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World Health Organization, Geneva 1980, s. 3.
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niepełnosprawności, która widziała niepełnosprawność jako problem
społeczny związany z prawami osób niepełnosprawnych6.
W 1997 roku Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła zmodyfikowaną i skorygowaną wersję Klasyfikacji pod nazwą Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Działań i Uczestnictwa z podtytułem: Podręcznik Wymiarów Niepełnosprawności i Funkcjonowania, opartą na tzw. biopsychospołecznej koncepcji niepełnosprawności, która stara się połączyć biologiczną, prawną i społeczną koncepcję niepełnosprawności7.
Jest ona zgodna z ideą praworządności, co widać w jej założeniach. Widać, iż w tej koncepcji praworządność należycie spełnia
swoje zadania. Człowiek jest istotą złożoną i z punktu widzenia fizycznego stanowi organizm o ściśle określonej strukturze i harmonijnym funkcjonowaniu, jest również istotą społeczną, co oznacza,
że żyje w określonym środowisku i wypełnia w tym środowisku
pewne role zgodnie ze swoim wiekiem, płcią i pozycją społeczną.
Dlatego też ze społecznego punktu widzenia, niepełnosprawność
nie jest tylko właściwością osoby, lecz zespołem warunków środowiska społecznego i fizycznego (bariery społeczne, ekonomiczne,
prawne, architektoniczne i urbanistyczne), które powodują trudności,
ograniczenia i problemy osoby niepełnosprawnej8.
Człowiek funkcjonuje więc na trzech poziomach: biologicznym,
jednostkowym i społecznym. Przeciętny człowiek, tzw. pełnosprawny, funkcjonuje na normalnym poziomie, ustalonym przez przyjęte
normy lub standardy zdrowotne oraz przyjęte w danym społeczeństwie formy zachowania się. Poziom funkcjonowania człowieka
może jednak być obniżony w stosunku do tych norm i standardów,
na skutek stanu zdrowia, a więc na skutek wady wrodzonej, choroby,
urazu lub zmian starczych9.
Praworządność zmierza we właściwym kierunku, co widać w
przyjętej Konwencji z 1980. Ta z 1997 roku obrazuje to jeszcze dobitniej, opiera się ona na trzech wymiarach:

6

Opioła., jw.
International., jw. s. 8.
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Opioła, jw.
9
Tamże.
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• biologicznym – zniesienie. ograniczenie lub zaburzenie przebiegu funkcji organizmu w zależności od stopnia i zakresu uszkodzenia jego organów lub układów;
• jednostkowym – ograniczenie aktywności i działania;
• społecznym – ograniczenie uczestnictwa w życiu społecznym
– funkcjonowania społecznego10.
Definicje osoby niepełnosprawnej pojawiają się w literaturze fachowej w różnych sformułowaniach. Definicje te przyjmują dwojakiego rodzaju kryteria, a mianowicie:
• biologiczne (medyczne) – czyli uszkodzenie narządów i ich
czynności, powodujące naruszenie lub obniżenie ich sprawności
funkcjonowania oraz całego organizmu z uwagi na to, że wszystkie
czynności są wzajemnie uwarunkowane i skoordynowane;
• społeczne – wskazujące na konsekwencje tego uszkodzenia i
obniżenia sprawności w różnych sferach życia oraz na relacje danej
osoby ze środowiskiem, w którym żyje i działa.
Widać wyraźnie, iż zdefiniowanie pojęcia niepełnosprawności
jest trudne, bowiem trudne do dokładnego określenia są granice między sprawnością a niepełnosprawnością.
2. Klasyfikacja niepełnosprawności narządu ruchu
Liczbę osób z niepełnosprawnością narządu ruchu szacuje się w
Polsce na niemal połowę populacji osób niepełnosprawnych, można
zatem stwierdzić, że dysfunkcje narządu ruchu stanowią, obok innych rodzajów schorzeń, najczęstszą przyczynę niepełnosprawności
w Polsce. Mianem osoby niepełnosprawnej ze względu na dysfunkcję narządu ruchu określa się osoby o ograniczonej sprawności kończyn górnych, dolnych lub kręgosłupa. Przy pomocy narządów ruchu
człowiek wykonuje ruchy manipulacyjne za pomocą kończyn górnych oraz ruchy lokomocyjne za pomocą kończyn dolnych11.
W wyniku wypadku czy choroby może nastąpić uszkodzenie narządu ruchu, a według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia
są one sklasyfikowane następująco:
10

Tamże.
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, Biuro
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2000, s. 45.
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• uszkodzenie i braki w anatomicznej strukturze narządu ruchu,
• zaburzenia czynności motorycznych,
• deformacja narządów ruchu12.
Jeśli chodzi o osoby z uszkodzeniem anatomicznej budowy narządu ruchu, to WHO zachowując ideę praworządności, do tego
rodzaju niepełnosprawności zaliczamy uszkodzenia kości i mięśni
kończyn, spowodowane urazami lub amputacjami. W zależności od
liczby i zakresu uszkodzenia kończyn czynności manipulacyjne i
lokomocyjne ulegają większemu lub mniejszemu ograniczeniu lub
całkowitemu zniesieniu. Uszkodzenia te mogą mieć różny zakres i
dotyczyć:
• jednej kończyny – górnej lub dolnej (uszkodzenie ręki, przedramienia, ramienia, stopy, podudzia, uda);
• dwóch lub więcej kończyn – obu kończyn górnych, obu kończyn dolnych, jednej kończyny dolnej i jednej kończyny górnej;
• trzech lub nawet czterech kończyn13.
Osoby z zaburzeniami czynności motorycznych przy względnie
nie uszkodzonej anatomicznej budowie narządu ruchu, spowodowanymi różnymi schorzeniami neurologicznymi (np. udary mózgu –
zatory, wylewy do mózgu, dziecięce porażenie mózgowe) zaburzenia
czynności motorycznych charakteryzują według WHO:
• porażenie – całkowite zniesienie czynności ruchowych (paraliż, bezwład);
• niedowład – częściowe zniesienie czynności ruchowych - obniżenie sprawności i poprawności wykonywania ruchów, osłabienie
ich siły, spowolnienie ruchów itp.
Jedną z przyczyn dysfunkcji narządu ruchu może być uszkodzenie rdzenia kręgowego i należą one do najcięższych. Do uszkodzenia
rdzenia kręgowego dochodzi najczęściej na skutek złamania kręgosłupa lub chorób (między innymi stwardnienie rozsiane - SM i guzy
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rdzeniowe). Uszkodzenie kręgosłupa może spowodować paraplegię
lub tetraplegię14.
Podstawowe postacie porażenia lub niedowładu to:
• hemiplegia – połowiczne porażenie jednej strony, a więc kończyny górnej i dolnej po lewej lub prawej stronie;
• paraplegia – porażenie kończyn dolnych;
• teraplegia (kwadroplegia) – porażenie wszystkich czterech
kończyn15.
Problemy związane z niepełnosprawnością ruchową, obejmują
niemal wszystkie aspekty życia ludzkiego poczynając od niedostosowania środowiska zewnętrznego a kończąc na problemach jednostki. Zablokowaniu wielu potrzeb, a zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa i niezależności, wyzwalać może stany stresowe i frustracyjne. Zgodnie z klasyfikacją WHO osoby z deformacjami narządu
ruchu przejawiają nieprawidłowości lub uszkodzenia anatomicznej
budowy narządu ruchu lub poszczególnych jego elementów. Mogą
one być spowodowane wadami wrodzonymi lub schorzeniami kości i
mięśni narządu ruchu, zwłaszcza chorobami reumatycznymi. Mogą
one przyjąć postać:
- braku niektórych elementów narządu ruchu, np. mniejsza liczba
palców u rąk lub nóg;
- dodatkowych elementów narządu ruchu, np. więcej niż 5 palców u rąk lub nóg;
- nieprawidłowo ukształtowanych elementów narządu ruchu, np.
zbyt długa lub krótka kończyna, płaskostopie, nieprawidłowa budowa kręgosłupa (garb, skolioza);
- deformacji w postaci zesztywnienia stawów, kręgosłupa, zaniki
mięśni itp.16
3. Rodzaje niepełnosprawności sensorycznej
W odróżnieniu od rezolucji Światowej Organizacji Zdrowia, która za ślepotę uznaje zupełny brak wzroku, ostrość wzroku nie przekraczającą 1/20 normalnej ostrości widzenia i ograniczenie pola wi14
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dzenia do przestrzeni zawartej w 20°, polska definicja ślepoty opracowana przez Polski Związek Niewidomych rozróżnia osoby ze
względu na stopień uszkodzenia narządu wzroku:
• Osoby niewidome – zalicza się do nich dzieci i dorosłych, którzy nic nie widzą od urodzenia lub od tak wczesnego dzieciństwa, że
nie pamiętają, aby kiedykolwiek cokolwiek widzieli.
• Osoby ociemniałe – zalicza się do nich wszystkich bez względu na wiek, którzy posługiwali się wzrokiem lecz go utracili nagle
(np. wskutek nieszczęśliwych wypadków i innych przyczyn) lub
stopniowo (np. w wyniku chorób przewlekłych, nieprzestrzeganie
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy).
• Osoby szczątkowo widzące – zalicza się do nich ludzi, bez
względu na wiek, którzy mają bardzo dużą lecz nie całkowitą utratę
wzroku.
• Z zawodowego punktu widzenia osoby z uszkodzonym narządem
wzroku możemy podzielić na niewidomych i osoby słabowidzące17.
Osoby niewidome w trakcie wykonywania pracy zawodowej stosują tzw. techniki pozawzrokowe, co oznacza, że wykonują czynności bazując na głównie na pozostałych zmysłach, a więc na zmyśle
dotyku, słuchu, węchu itp. Do tej grupy osób należą całkowicie niewidomi oraz osoby z resztkami wzroku, które są jednak niewystarczające w przebiegu wykonywania pracy zawodowej. Natomiast
osoby słabowidzące wykorzystują zachowaną zdolność widzenia w
przebiegu wykonywania pracy zawodowej.
Ze względu na stan uszkodzenia wzroku możemy podzielić osoby słabowidzące na dwie podgrupy:
• Pierwsza z nich to osoby z ustabilizowanym stanem wzroku,
co oznacza, że aktualny stan uszkodzenia wzroku jest trwały i nie
zagraża dalsze jego pogorszenie.
• Do drugiej podgrupy zaliczają się osoby z nieustabilizowanym
stanem wzroku, prowadzącym do dalszego pogorszenia wzroku, nie
wykluczając całkowitej ślepoty18.
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Zaprezentowana tu klasyfikacja uszkodzenia narządu wzroku z
punktu widzenia medycznego ma duży wpływ na podejmowanie
pracy zawodowej tych osób.
4. Podział niepełnosprawności psychicznej
Osoby z niepełnosprawnością psychiczną, czy inaczej mówiąc
osoby z niepełnosprawnością intelektualną, nazywaną także upośledzeniem umysłowym, oligofrenią, niedorozwojem umysłowym stanowią grupę bardzo zróżnicowaną.
Ogólnie stan ten definiowany jest jako stan obniżonej sprawności umysłowej w stosunku do stanu normalnego, charakteryzujący
się niedorozwojem lub zaburzeniami procesów percepcyjnych, uwagi, pamięci i myślenia, a także zaburzenia w przystosowaniu społecznym. Definicja encyklopedyczna upośledzenia umysłowego
mówi, że jest to stan niedostatecznej sprawności intelektualnej wskutek niedorozwoju lub uszkodzenia we wczesnym dzieciństwie tkanki
mózgowej. Można wobec tego stwierdzić, że w definicji upośledzenia umysłowego zawierają się dwie ważne cechy, które mają wpływ
na funkcjonowanie intelektu na poziomie poniżej normy i na obniżoną zdolność przystosowania się do życia.
W 1968 roku Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła klasyfikację, obowiązującą także w Polsce, która za kryterium podziału upośledzenia umysłowego uznaje iloraz inteligencji (IQ). Klasyfikacja ta
wprowadziła podział na cztery stopnie upośledzenia:
• lekki (iloraz inteligencji 50 – 75),
• umiarkowany (iloraz inteligencji 35 – 50),
• znaczny (iloraz inteligencji 20 – 35),
• głęboki (iloraz inteligencji 0 – 20)19.
Przyczyny powstania upośledzenia umysłowego dzieli się najczęściej na:
• przyczyny prenatalne – warunkujące upośledzenie umysłowe
dziecka jeszcze przed jego urodzeniem;
• przyczyny postnatalne – powodujące upośledzenie umysłowe
po urodzeniu (przyczyny dziedziczne i wrodzone)20.
19
20
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Jeżeli chodzi o przyczyny dziedziczne, to wyróżnić można tu
głównie czynniki genetyczne, które powodują, że rodzice przekazują
nieprawidłowe geny w wyniku czego dziecko w łonie matki nie rozwija się normalnie i w konsekwencji rodzi się w niesprawnością
intelektualną. Do najczęstszych przykładów wad dziedzicznych zalicza się: Zespół Downa, chorobę Bourneville’a i inne.
Natomiast przyczyny wrodzone, to wszystkie czynniki obejmujące szkodliwe oddziaływania zewnętrzne, wywołujące choroby
matki i pośrednio wpływające na uszkodzenie płodu, np. infekcje
przedporodowe, choroby zakaźne matki w okresie ciąży.
Do przyczyn postnatalnych, działających po urodzeniu, zaliczyć
można urazy okołoporodowe i niedotlenienie21.
WHO wskazuje, iż aktywność zawodowa może w pewnym zakresie kompensować osobie niepełnosprawnej ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, a tym samym poprawić jakość życia.
Aktywność zawodowa poza poczuciem, że jest się potrzebnym innym, daje możliwość samorealizacji. Osoba niepełnosprawna, pracująca, ma znacznie więcej kontaktów społecznych, ma bardziej uregulowany tryb życia oraz posiada większe aspiracje i perspektywy
awansu i rozwoju osobistego. Daje też poczucie niezależności materialnej i osobistej i w dużej mierze zabezpiecza przed marginalizacją
społeczną22.
Pojęcie poczucia jakości życia, pokazujące, iż praworządność
zmierza we właściwym kierunku, ma charakter temporalny i podlega
zmianom czasowym. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych
rozumienie temporalności odnosi się zarówno do percepcji własnej
niepełnosprawności, jak i postaw społecznych wobec niej, w konsekwencji kształtuje ona także ich aktualną ocenę sytuacji życiowej.
Dlatego dokonywanie pomiaru jakości życia i uzyskane wyniki mogą
stanowić wartościowe dane dla polityki społecznej, edukacji, spraw
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także szeroko pojętej integracji. Pomiar poczucia jakości życia dokonany po realizacji zapro21
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jektowanych działań integracyjnych może stanowić miernik ich skuteczności, a zarazem zachodzących zmian w osobie niepełnosprawnej na różnych płaszczyznach jej funkcjonowania23.
Na uwagę zasługują zależności pomiędzy jakością życia a relacjami społecznymi, wsparciem społecznym i możliwościami korzystania z dóbr dostępnych ogółowi społeczeństwa. Można też zauważyć, iż wiele wymiarów ma swoją specyfikę, gdy odnosimy je do
osób niepełnosprawnych, czego przykładem jest zatrudnienie. Analiza każdego z wcześniej wymienionych czynników wskazuje na to, iż
uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych są specyficzne, a często zależą od relacji społecznych, związanych z postawami
społecznymi, w tym osób najbliższych, wobec osób niepełnosprawnych. Odczuwanie odrzucenia i braku akceptacji ze strony otoczenia
nasila tendencję do zaniżonej samooceny. Źródłem satysfakcji z
życia jest fakt bycia potrzebnym, a nie tylko tolerowanym24.
5. Rola pracy w życiu niepełnosprawnych
W swoich zaleceniach WHO zwraca uwagę na to, że praca w życiu człowieka, w tym niepełnosprawnego, zajmuje szczególne miejsce. Między innymi pełni funkcję instrumentalną, dzięki której osoba
uzyskuje środki do zapewnienia egzystencji własnej i rodzinie. Zajmowana przez nią pozycja zawodowa wyznacza jej pozycję ekonomiczną, to oczywiście przy zachowaniu idei praworządności. Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia jest ważnym elementem mającym wpływ na podejmowane decyzje o założeniu rodziny i prokreację. Wyznacza również poziom jednostkowej niezależności, a także
miejsce w hierarchii prestiżu społecznego i uznania. Wykonywanie
pracy zawodowej pozwala również czuć się osobą niezależną i użyteczną społecznie oraz określa jej pozycję w hierarchii społecznej.
Ponadto zaspakaja szeroko rozumiane potrzeby określane przez kulturę i strukturę grupy do które należy. Poprzez pracę człowiek po23

M. Parachomiuk, S. Byra, Rodzaj niepełnosprawności a poczucie jakości życia, [w:] Z. Palak (red.), Jakość życia a niepełnosprawność, wyd.
UMCS, Lublin 2006, s. 34.
24
A. Sękowski, Postawy społeczne a poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych, [w:] Z. Palak (red.), Jakość życia a niepełnosprawność, wyd.
UMCS, Lublin 2006, s. 55.
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rządkuje otaczający go świat zgodnie z własną wizją, a także może
być to sposób na wyrażenie swego „ja”25.
Praca pozwala na rozwijanie umiejętności, doświadczanie osiągnięć, oraz potwierdzenie własnych zdolności sprostania oczekiwaniom zewnętrznym, co w konsekwencji doprowadza do wzrostu
samooceny i pewności siebie oraz wpływa na poczucie jakości życia.
Można więc stwierdzić, iż jakość życia niewątpliwie ma związek z
pracą i zatrudnieniem. Jej brak wyraźnie obniża poczucie jakości
życia, z uwagi na to we wszystkich koncepcjach jakości życia praca
zawodowa stanowi ważny jej wyznacznik.
Z zaleceń WHO odnoszących się do rehabilitacji osób niepełnosprawnych można wywnioskować, że to właśnie dzięki zatrudnieniu
człowiek wzmacnia poczucie własnej wartości co jest bardzo ważne
w przypadku osób niepełnosprawnych, które często mają zaniżoną
samoocenę, oraz zaspokaja swoje potrzeby związane z kontaktem z
innymi ludźmi. Pracę zalicza się do czynników, które bardzo przyśpieszają powrót do pełnej lub częściowej sprawności, ponieważ
poprawia ogólną sprawność ruchową, wzmacnia obraz swojej osoby.
Rehabilitacja może być bardziej efektywna gdy osoba jest czynna
zawodowo. Przeciwdziała też izolacji społecznej, daje możliwość
kontaktu z innymi ludźmi26.
Kierowanie się ideą praworządności pokazuje, że rola jaką odgrywa praca w życiu nie jest jednakowa, zależy bowiem od cech
charakteru danej osoby oraz kultury i społeczeństwa w jakim żyje.
Postawy wobec pracy zależą również od poziomu wykształcenia,
posiadanych kwalifikacji, rodzaju wykonywanej pracy, miejsca,
jakie zajmuje praca w systemie wartości danej osoby lub grupy społecznej do której przynależy, osiągnięcia w pracy zawodowej, poziomu satysfakcji czerpanej z jej wykonywania. Należy jednak brać
pod uwagę fakt, iż w początkowym okresie adaptacyjnym, po podjęciu zatrudnienia, ocena jakości życia i samopoczucia psychicznego
może być nawet gorsze aniżeli osób nie pracujących. Podjęcie pracy
stawia przed osobą niepełnosprawną nowe wymagania, trudności,
25

I. Poliwczak, Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku
pracy, KIGR, Warszawa 2007, s. 60.
26
B. Kurkus-Rozowska, Osoby niepełnosprawne – zatrudnienie a jakość
życia – www.ciop.pl, dostęp z dnia 03.03.2014 r.
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czasami lęki (np. lek przed utratą nowo otrzymanej pracy). Po okresie adaptacyjnym wzrasta zainteresowanie otoczeniem, polepsza się
samopoczucie psychiczne oraz lepiej oceniane jest własne życie.
Nowe kontakty zawodowe są w takich sytuacjach szansą dla osób
niepełnosprawnych na wykorzystanie własnych umiejętności i realizację celów27.
Wykonywana praca powinna być źródłem satysfakcji. Badania
wskazują jednak, że wiele osób niepełnosprawnych nie jest w pełni zadowolonych ze swego zatrudnienia. Nie wynika to z niechęci do pracy
zarobkowej, ale raczej z właściwości oferowanej im pracy, ponieważ nie
zawsze proponuje im się pracę dostosowaną do ich potrzeb, możliwości,
ambicji i aspiracji zawodowych, a często jej warunki mijają się z powszechnie przyjętymi zasadami praworządności.
Brak możliwości spełniania się jako osoba pracująca powoduje
zaburzenia w postrzeganiu siebie, która może osiągnąć sukces, z
wysokim poczuciem własnej wartości oraz zdeterminowanej i gotowej do podejmowania wszelkich wyzwań.
Jakość życia zależy w ogromnej mierze od wykształcenia, jak
bowiem wynika z wypowiedzi studentów niepełnosprawnych, zdobycie wyższego wykształcenia ma ogromne znaczenie dla życia osobistego, społecznego i zawodowego. Pozwala ono na spełnienie zawodowe, niezależność zawodową, stałe zarobki oraz możliwość
godnego życia. Wyższe wykształcenie według osób niepełnosprawnych daje satysfakcję oraz poczucie sensu życia i wyższej wartości.
Umożliwia ono również rozwój zainteresowań i samodzielności oraz
kontakt z ludźmi. Konfrontując powyższe wypowiedzi osób niepełnosprawnych z definicją jakości życia Światowej Organizacji Zdrowia – ,,Postrzeganie przez jednostkę swojej pozycji w życiu w kontekście systemów wartości i kultury, w której żyje oraz w odniesieniu do jej celów, oczekiwań, standardów i zainteresowań – możemy
stwierdzić, iż edukacja jest niewątpliwie wyznacznikiem jakości

27

B. Kurkus-Rozowska, T. Tokarski, A. Najmiec, Opracowanie zasad
oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej na bazie procedur badawczych dla oceny możliwości psychofizycznych wybranej grupy osób
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, CIOP-PIB, Warszawa
2000, s. 20.
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życia zwłaszcza dla osób dotkniętych kalectwem”28. Negatywne
następstwa dla jakości życia mogą mieć również przemiany kulturowe. Przemiany te ważne są również w aspekcie subiektywnego postrzegania jakości własnego życia. Kreowane przez media standardy
normalności i życia w dobrobycie, skłaniają do porównań i negatywnych ocen własnej sytuacji. Podejście takie nie sprzyja praworządnemu podejściu do niepełnosprawnych29.
Streszczenie
W każdym społeczeństwie istnieje pewien określony procent
osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób, wypadków czy też nieprawidłowych warunków życia nie mają
pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej. Zgodnie z zasadami
praworządności osoby te określa się najczęściej terminem „ludzie
niepełnosprawni” rozumiejąc niepełnosprawność jako czasowe lub
trwałe obniżenie sprawności psychofizycznych funkcji organizmu.
W 1980 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła i
ogłosiła Międzynarodową Klasyfikację Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń, w której to koncepcja niepełnosprawności określona została jako biologiczna. W 1997 roku Światowa Organizacja
Zdrowia przedstawiła zmodyfikowaną i skorygowaną wersję Klasyfikacji pod nazwą Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Działań i Uczestnictwa z podtytułem: Podręcznik Wymiarów Niepełnosprawności i Funkcjonowania, opartą na tzw. biopsychospołecznej
koncepcji niepełnosprawności, która stara się połączyć biologiczną,
prawną i społeczną koncepcję niepełnosprawności.
Summary
Disability in the guidelines of World Health Organization
In every society there is a certain percentage of people who, for
reasons of hereditary, congenital, due to illness, accident or abnormal
conditions of life do not have a complete physical or mental . In
accordance with the principles of the rule of law a person is referred
28

B. Kurkus-Rozowska, jw.
A. Krause, Następstwa globalnych i lokalnych przeobrażeń społecznych dla jakości życia osób niepełnosprawnych, [w:] Z. Palak (red.), Jakość
życia a niepełnosprawność, wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 70.
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to most often the term "people with disabilities" understanding
disability as a temporary or permanent reduction in the efficiency of
psychophysical functions of the body. In 1980, the World Health
Organization (WHO) has adopted and announced the International
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, in which
the concept of disability was defined as the biological. In 1997, the
World Health Organization presented a modified and revised version
of the Classification under the International Classification of
Damage, Action and Participation with the subtitle: Manual of
Dimensions of Functioning Disability and based on the so-called.
biopsychosocial concept of disability, which tries to combine
biological, legal and social model of disability.
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Sylwia Piotrowska (UWM)
Instytucjonalne i proceduralne gwarancje ochrony
prawa rodzinnego
Wprowadzenie
Trwa obecnie burzliwa debata na temat kondycji współczesnej
rodziny, a przede wszystkim na temat udzielanej pomocy i wsparcia
w sytuacji jej dysfunkcji. W tej kwestii mamy do czynienia ze
znaczną rozbieżnością poglądów. Z jednej strony kładziony jest nacisk na autonomię rodziny pozostawiając jej możliwość decydowania o skorzystaniu bądź nie z pomocy czy wsparcia. Z drugiej natomiast podnoszone są argumenty za zaostrzeniem środków interwencyjnych, nawet z możliwością penalizacji zachowań, np. za wymierzanie kar cielesnych dzieciom. Z pewnością, w sytuacji kryzysowej,
gdy rodzina nie potrafi poradzić sobie z zaistniałymi problemami,
konieczność udzielenia pomocy, wsparcia zewnętrznego bądź też
interwencji nie podlega dyskusji. Stanowi o tym zasada pomocniczości ze strony państwa zawarta w art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie „Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i
niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych”1.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie proceduralnych oraz
instytucjonalnych gwarancji ochrony prawa rodzinnego. Wprowadzeniem do danej tematyki jest określenie definicji i podstawowych
zasad prawa rodzinnego oraz zasad interwencji w rodzinie. W dalszej
części wystąpienia rozważania dotyczą wyróżnienia krajowych aktów prawnych zawierających gwarancje ochrony praw rodzinnych
oraz instytucji powołanych do ochrony rodziny.

1

art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz.U.2009.114.946 j.t.).
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1. Prawo rodzinne i opiekuńcze w systemie prawa
Jako zjawiska powszechne, rodzina i małżeństwo, są przedmiotem
zainteresowania wielu nauk, w szczególności społecznych oraz humanistycznych, tj. pedagogiki, socjologii, prawa, psychologii. W celu zdefiniowania rodziny, autorzy często odwołują się do literatury socjologicznej. To właśnie socjologia umożliwiła, przy uwzględnieniu zmian historycznych i różnic międzykulturowych bardziej uniwersalne spojrzenie
na rodzinę. Wskutek znacznych przekształceń w strukturze i funkcjonowaniu rodziny w ostatnich dziesięcioleciach, można zaobserwować
jej znaczną modyfikację. Socjologia w tym względzie pozwala na dokonanie konkretnych uściśleń w dynamicznym jej rozwoju2. Według
Franciszka Adamskiego rodzina to „duchowe zjednoczenie szczupłego
grona osób skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną”3.
Rodzina jest przede wszystkim zjawiskiem socjologicznym. Jednakże ze względu na jej rangę, również znajduje się w kręgu zainteresowań prawa. Jak z samej nazwy wynika, rodzina, a ściślej stosunki prawne jakie wiążą się z jej istnieniem i funkcjonowaniem, sprawia że jest podstawowym podmiotem zainteresowania prawa rodzinnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy4 nie zawiera definicji rodziny.
Według ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej5 rodzinę
tworzą „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”6.
Natomiast zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego „rodzina to każdy trwały związek dwóch lub więcej osób, składających
się z co najmniej jednej osoby dorosłej i dziecka, oparty na więzach
2

A. Czerederecka, Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, wd.
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010, s. 17-18.
3
F. Adamski, Rodzina – wymiar społeczno-kulturowy, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, op. cit., s. 150-151.
4
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.
Nr 2012.788 j.t.) – (dalej: k.r.o.).
5
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2013.182 j.t.) – (dalej: u.o.p.s.)
6
art. 6 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2013.182 j.t.).
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emocjonalnych, prawnych, a przeważnie także i na więzach krwi
(…) Rodzina może być pełna, w tym wielodzietna lub niepełna”7.
Prawo rodzinne tworzą normy, które regulują kwestie podstawowe wiążące się z funkcjonowaniem rodziny. Reguluje stosunki
prawne, tj. sposób zawarcia małżeństwa oraz ustanie związku małżeńskiego, osobowe oraz majątkowe relacje pomiędzy małżonkami
Ponadto, zawiera normy dotyczące relacji, które łączą rodziców z
dziećmi, tj. od przepisów odnoszących się do ustalenia pochodzenia
dziecka poprzez sprawowanie władzy rodzicielskiej i alimentację, do
unormowań czasowego bądź też trwałego umieszczenia dziecka poza
rodziną (placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej).
Prawo opiekuńcze to natomiast normy związane z ochroną interesów
życiowych, tych osobowych jak i majątkowych, zarówno osób małoletnich jak i dorosłych całkowicie ubezwłasnowolnionych. Ze
względów funkcjonalnych współtworzą z prawem rodzinnym jeden
kodeks8.
Należy podkreślić, że prawo rodzinne nie ma samodzielnego
charakteru. Jego zasadnicze ramy w polskim prawodawstwie wyznacza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz kodeks rodzinny i
opiekuńczy. Stanowią one część ogólną w stosunku do szczegółowych regulacji. Konieczne jest interpretowanie ich w łączności z
instytucjami ściśle rozumianego prawa rodzinnego, aby tworzyły
harmonijną spójność. W ścisłym więc znaczeniu, stosunki prawne
odnoszące się do życia rodzinnego są regulowane również przez
przepisy wielu innych aktów prawnych, tj. wspomniana już ustawa z
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, czy też ustawa z 19
sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa z 9
czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze.
Stanowią one tzw. prawa rodziny, czyli zbiór norm, który nie tworzy
spójnego kompleksu regulującego określone stosunki społeczne według ogólnych założeń. Jest natomiast zbiorem norm, który mimo iż

7

Wyrok TK z dnia 12.04.2011 r., sygn. akt SK 62/08, OTK-A
2011/3/22.
8
M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011, s. 2-3.
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należy do różnych gałęzi prawa, został wyodrębniony z uwagi na
funkcję, jaką jest ochrona rodziny9.
2. Podstawowe zasady prawa rodzinnego oraz interwencji w
rodzinie
W każdym dziale prawa występują określone ideowe założenia.
Wpływają one na kształt unormowań bezpośrednio regulujących konkretne stosunki prawne wynikające z przyjętych powszechnie poglądów
społeczeństwa oraz zasad moralnych. W prawie rodzinnym rola podstawowych zasad jest szczególnie doniosła, gdyż stanowi wskazanie dla
prawodawcy, a wykładnia przepisów obowiązujących musi mieć je na
uwadze. Zasady prawa rodzinnego można podzielić na dwie kategorie.
Pierwsze z nich mają ogólny charakter, ponieważ dotyczą wszystkich
stosunków rodzinnych10. Drugie z kolei odnoszą się tylko do ich określonego rodzaju. Do zasad ogólnych zaliczamy:
• zasadę dobra dziecka, która związana jest z nakazem
kierowania się przede wszystkim kryterium zabezpieczenia
interesów dziecka w działalności zarówno publicznych, jak też
prywatnych instytucji, tj.: ciał ustawodawczych, sądów, władz
administracyjnych, opieki społecznej,
• szczególnej ochrony rodziny, która związana jest przede
wszystkim z ochroną zapewnioną przez państwo, które jest
zobowiązane do niesienia pomocy rodzinie w każdej sytuacji, zasada
została expresis verbis wypowiedziana we wspomnianym już
wcześniej art. 71 Konstytucji,
• oraz zasady uniezależnienia stosunków rodzinnych od
elementów majątkowych, która nie znajduje bezpośredniego odbicia
w obowiązujących regulacjach prawnych, lecz zależy bardziej od
warunków społecznych, panujących w danym państwie, np. podjęcie
decyzji o przysposobieniu powinno być poprzedzone troską o

9

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. Prawnicze LexisNexis,
Warszawa 2012, s. 36-37.
10
Zob. M. Kaczmarek, Pomoc i interwencja w rodzinie, czyli co każdy
pracujący z dzieckiem i rodziną wiedzieć powinien, wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa 2011, s. 8-10.
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dziecko i celem zaspokojenia rodzicielskich uczuć, a nie chęcią
uzyskania siły roboczej w gospodarstwie11.
Pozostałe zasady, mimo że są ściśle związane ze sobą, odnoszą się
do konkretnych stosunków rodzinnych. W przypadku stosunków prawnych występujących między małżonkami podlegają one zasadzie trwałości i świeckości małżeństwa oraz zasadzie egalitaryzmu czyli równości małżonków. Stosunkami międzyrodzicami a dziećmi rządzi natomiast zasada równouprawnienia (równości) wszystkich dzieci bez
względu na ich małżeńskiego bądź też pozamałżeńskiego pochodzenie.
Z kolei do opieki ma zastosowanie zasada powszechności opieki oraz
zasada państwowego nadzoru opiekuńczego12.
Wyżej wymienione zasady w sposób jednoznaczny ograniczają
możliwości stosowania ingerencji w rodzinie wyłącznie do uzasadnionych sytuacji określonych przepisami prawa. U podstaw takiego założenia leży przekonanie, że granicę prawnej interwencji należy przekroczyć
wówczas, gdy zostało naruszone dobro rodziny bądźprzepisy prawa
rangi ustawy. Do zasad tych możemy zaliczyć obowiązek udzielania
pomocy rodzinie, społeczny i prawny obowiązek interwencji oraz zasadę interwencji w sytuacji zagrożenia demoralizacją13.
Pierwsza z wymienionych zasad, ma zastosowanie wówczas gdy
jest to konieczne dla prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej.
Pomoc ta może polegać na udzieleniu rodzinie niezbędnych świadczeń
socjalnych i medycznych, czy też skierowaniu do specjalisty celem
rozwiązania zaistniałych trudności. Stanowi o tym art. 100 § 1 k.r.o. „sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej”. Ponadto w § 2 tego artykułu podkreślono,
że „sąd opiekuńczy lub inne organy władzy publicznej zawiadamiają
jednostkę organizacyjną pomocy społecznej o potrzebie udzielenia rodzinie dziecka odpowiedniej pomocy”. W zdaniu drugim § 2 zobowiązano dodatkowo jednostkę organizacyjną pomocy społecznej do infor-

11

Zob. A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, wyd. a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 31-34.
12
Tamże, s. 40.
13
Zob. M. Kaczmarek, op. cit., s. 12-21.
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mowania sądu o rodzajach udzielanej pomocy i rezultatów podejmowanych przez nią działań14.
Kolejna zasada mówiąca o społecznym i prawnym obowiązku
interwencji, oznacza że każdy posiadający wiedzę na temat zdarzeń
zagrażających danej rodzinie powinien poinformować o tym sąd, o
czym stanowi art. 572 § 1 k.p.c, a mianowicie „każdy komu znane
jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postepowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy”15. Przepisy stanowią więc o tzw. społecznym bądź prawnym obowiązku powiadomienia. W przypadku instytucji państwowych, tj. urzędystanu cywilnego, sądy, prokuratorzy, notariusze, komornicy,organy samorządu i
administracji rządowej, organy Policji, placówki oświatowe, opiekuni społeczni oraz organizacje i zakłady zajmujące się opieką nad
dziećmi lub osobami psychicznie chorymi, zgodnie z art. 572 § 2 w
związku z przyznanymi kompetencjami, jest to ich obowiązkiem16.
Ostatnia, a mianowicie zasada interwencji w sytuacji zagrożenia
demoralizacją, oznacza że przy wystąpieniu przejawów demoralizacji,
tj. alkoholizmu, udziału w grupach przestępczych, odurzania środkami
narkotycznymi itp., należy podjąć działania o charakterze interwencyjnym. W przypadku najmłodszych członków rodziny, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich w art. 4 § 1 stanowi, iż „każdy kto
stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego (…) ma społeczny obowiązek przeciwdziałania temu, a przede
wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego,
szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu”17. Pracownicy socjalni, pedagodzy, wychowawcy stają przed dylematem, jak
należy zachować się w sytuacji, gdy mają do czynienia z degradacją
rodziny na tle wszelkiego rodzaju patologii. Podstawowe pytanie w tym
względzie brzmi: czy sytuacja jest na tyle poważna, że zasadnym jest
14

art. 100 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., kodeks rodzinny i
opiekuńczy (Dz. U. Nr 2012.788 j.t.).
15
art. 572 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r., kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. 2014.101 j.t.).
16
art. 572 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r., kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014.101 j.t.).
17
art. 4 § 1 ustawy z dnia 26 październik 1982 r. o postępowaniu w
sprawach nieletnich (Dz. U. 2014.382 j.t.).
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podjęcie prawnej ingerencji w rodzinie?18. Przed podjęciem bardziej
rygorystycznych sankcji przewidzianych prawem, należy z pewnością
właściwie zdiagnozować sytuację i wykorzystać wszelkie mniej inwazyjne środki pomocy. Jeżeli rodzina przejawia wolę skorzystania z oferowanego wsparcia, ważne jest udzielenie właściwych informacji oraz
pokierowanie jej do odpowiedniej instytucji.
3. Gwarancje ochrony praw rodzinnych
System prawa polskiego zapewnia rodzinie ochronę. Należy
podkreślić, iż z uwagi na swą społeczną doniosłość jest znacznie
rozbudowana. Pojęcie ochrony praw rodzinnych nie jest jednolite,
stąd może być rozpatrywane w węższym bądź szerszym znaczeniu.
W szerszym znaczeniu to przede wszystkim te instytucje, których
zadaniem jest wspomaganie i umacnianie prawnorodzinnej sytuacji
jednostki. Przez ochronę praw rodzinnych w znaczeniu węższym,
należy za to rozumieć:
• system roszczeń, jakie przysługują uprawnionemu w razie
naruszenia jego praw (ochrona materialnoprawna);
• oraz zespół gwarancji jakie zapewnia procedura dochodzenia
naruszonych praw (ochrona prawnoprocesowa)19.
Charakterystykę ochrony rodziny należy rozpocząć od ratyfikowanych przez Polskę wielostronnych umów międzynarodowych. Należą
one do źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej z godnie z art. 87 ust. 1. Z uwagi na integracyjne tendencje o
zasięgu międzynarodowym, mamy do czynienia z upodabnianiem się
wzorców kulturowych, obyczajów, itp. Odbiciem zachodzących procesów jest ujednolicanie instytucji prawnych, które wynika z dążenia do
humanizacji życia społecznego. Odnosi się to w szczególności do prawnej sytuacji rodziny, a mianowicie małżeństwa, dzieci, macierzyństwa
oraz dochodzenia roszczeń alimentacyjnych20. Z uwagi na mnogość
18

M. Kaczmarek, op. cit., s. 47.
J. Ignatowicz, M. Nazar, op. cit., s. 42.
20
Zob. A. Michalska, J. Sandorski, Rodzina jako podmiot międzynarodowo chronionych praw człowieka. Traktaty generalne [w:] T. Jasudowicz
[red.], Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej Toruń, 22-23 X 1998
r., wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 1999 r., s. 93-123.
19
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aktów o charakterze międzynarodowym, odnoszących się do ochrony
prawnej rodziny, nie sposób wyróżnić wszystkich. Analiza każdego z
dokumentów przerosłaby ramy niniejszej pracy. Z tego względu, autor
odwołuje się do kilku wybranych dokumentów międzynarodowych,
stanowiących podstawowe standardy w ochronie każdej rodziny.
Znaczenie rodziny oraz spełniane przez nią funkcje zostały potwierdzone w międzynarodowych dokumentach dotyczących standardów ochrony praw człowieka. Uznano, iż rodzina jest podstawową komórką społeczną, czyli „wspólnotą stojącą u podstaw struktury
społecznej i państwowej”. Sformułowanie to jest zawarte np. w art.
16 pkt. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka21, w art. 10 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych22, czy też art. 23 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych23. Zostały ponadto objęte ochroną również inne
aspekty życia rodzinnego. Wyznaczająca standardy np. w postępowaniu z dziećmi w rodzinie, jest Konwencja o Prawach Dziecka24.
Spośród szeregu dokumentów odnoszących się do ochrony życia rodzinnego nie można pominąć Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności25 sporządzonej w dniu 4 listopada
1950 roku w Rzymie. Konwencja chroni prawo do poszanowania życia
prywatnego i rodzinnego (art. 8), wprowadza zakaz dyskryminacji ze

21

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10
grudnia 1948 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 29 poz. 155 z późn. zm.).
22
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, otwarty do podpisu 19 grudnia 1966 r., wszedł w życie 3 stycznia
1976 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169 z późn. zm.).
23
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do
podpisu 19 grudnia 1966 r., wszedł w życie 3 stycznia 1976 r. (Dz. U. z
1977 r. Nr 38 poz. 167 z późn. zm.).
24
Konwencja o Prawach Dziecka, otwarta do podpisu 20 listopada 1989
r., weszła w życie 2 września 1990 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 120 poz. 526 z
późn. zm.).
25
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności, otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r., weszła w życie 3 września 1953 r. (Dz. U. z 1993 r. N r 61 poz. 284 z późn. zm.).
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względu na pochodzenie społeczne, płeć (art. 14), jak również zawiera
prawo do zawarcia związku małżeńskiego (art. 12)26.
W prawie krajowym w pierwszej kolejności należy wymienić
ochronę jaką przyznają rodzinie przepisy ustawy zasadniczej, czyli
tzw. ochrona konstytucyjna. Mają najwyższą moc prawną, dlatego
powinny być stosowane bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi
inaczej27. Ze związkiem małżeńskim Konstytucja łączy rodzinę, rodzicielstwo oraz macierzyństwo, co oznacza że prawodawca ma wyłączoną możliwość konstruowania takich przepisów prawnych, które
mogłyby ograniczać funkcję małżeństwa związaną z prokreacją oraz
wychowywaniem dzieci28.
Problematyka związana z rodziną jest szeroko unormowana w
Konstytucji. Poczynając od małżeństwa, które zgodnie z art. 18 jest
traktowane jako „związek kobiety i mężczyzny”, a ponadto „rodzina,
macierzyństwo i rodzicielstwo znajduje się pod ochroną i opieką
Rzeczypospolitej Polskiej”29. Artykuł ten pozostaje w związku z art.
33 ust. 1, który stanowi, iż „kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej
Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”30. Wynikająca z art. 18 opieka i ochrona
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i małżeństwa narzuca władzom publicznych szereg obowiązków. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego „celem regulacji konstytucyjnych odnoszących się do statusu rodziny jest (…) nałożenie na państwo, a zwłaszcza na ustawodawcę, obowiązku podejmowania takich działań, które
umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza
26

M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 17-18.
27
8 ust 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz.U.2009.114.946 j.t.).
28
L. Wiśniewski, Rodzina i dziecko w Konstytucji RP z 1997 roku – głos
w dyskusji [w:] T. Jasudowicz [red.], Prawa rodziny – prawa w rodzinie w
świetle standardów międzynarodowych. Materiały Krajowej Konferencji
Naukowej Toruń, 22-23 X 1998 r., wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 1999
r., s. 173-174.
29
art. 18 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz.U.2009.114.946 j.t.).
30
Tamże, op. cit., art. 33 ust. 1.
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więzi istniejących między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami”31. Ponadto, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego „”Rozwiązania te nie mogą jednak prowadzić, choćby nawet pośrednio, do osłabienia trwałości więzów rodzinnych przez takie rozwiązania, które preferowałyby wychowywanie dzieci tylko przez
jednego z rodziców albo nawet przez oboje z nich, ale bez zawierania związku małżeńskiego”32.
Przez użycie dwóch pojęć, tj. ochrony i opieki, ustawodawca
określa zarówno kompleks różnych zadań, jak również stanowi o ich
połączeniu w działalności organów państwowych. Zgodnie z tym,
przydzielone obowiązki mają służyć zabezpieczeniu interesów rodziny przed możliwymi zagrożeniami dla jej funkcjonowania. Należy podkreślić, że nie chodzi w tym wypadku wyłącznie o ochronę
przed zewnętrznymi zagrożeniami, ale także podejmowanie wszelkich kroków o charakterze prewencyjnym. Istotnym jest prowadzenie działań, mających na celu wspieranie rodziny w ramach polityki
prorodzinnej poprzez odpowiednią politykę podatkową, świadczenia
socjalne, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz ochrona praw
we wzajemnych stosunkach małżonków33. Stanowi o tym art. 71
Konstytucji, w którym podkreślono iż „państwo w swojej polityce
społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny”, a w przypadku „rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej
pomocy ze strony władz publicznych”34. W ust. 2 przywołanego
artykułu zastrzeżono, że „matka przed i po urodzeniu dziecka ma
prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres
określa ustawa”35.
31

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.05.2005 r., sygn. akt K
16/04, OTK ZU Nr 51/5/A/2005, sentencja została ogłoszona dnia 31 maja
2005 r. w Dz. U. Nr 95, poz. 806.
32
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.04.2011 r., sygn. akt. SK
62/08, OTK-A 2011/3/22, sentencja została ogłoszona dnia 26 kwietnia
2011 r. w Dz. U. Nr 87, poz. 492.
33
B. Banaszak, op. cit., s. 12-13.
34
art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz.U.2009.114.946 j.t.).
35
Tamże, op. cit., art. 71 ust. 2.
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Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP „każdy ma prawo do ochrony
prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz
do decydowania o swoim życiu osobistym”36. Do artykułu odnosi się
szereg przepisów składających się na ochronę prawną życia rodzinnego. W związku z tym pierwszym z nich jest art. 48 Konstytucji
dotyczący prawa do wychowywania dzieci, który przyznaje rodzicom „prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowywanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego
przekonania”37. Rodzice nie posiadają jednak w tym względzie władzy absolutnej, gdyż mogą zostać pozbawieni lub ograniczeni władzy rodzicielskiej. Należy podkreślić, iż „może to nastąpić tylko w
przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu”38.
Należy ponadto uwzględnić przepisy prawa materialnego i procesowego, w których znajduje oparcie ochrona praw rodzinnych, a
mianowicie ochrona cywilnoprawna. Zostaje uruchomiona wówczas,
gdy prawa zostały naruszone a uprawnionemu przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Jest naruszone także
wtedy, gdy jest kwestionowane oraz nie zostało ujawnione w sposób
właściwy. Należy podkreślić, iż w zależności od rodzaju praw rodzinnych, ochrona cywilnoprawna jest zróżnicowana jeżeli chodzi o
zasady i stosowane środki. Do ochrony praw rodzinnych zostały
powołane sądy39. Stanowi o tym art. 1 k.p.c., w którym stwierdzono,
iż kodeks ten „normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz
prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń spo-

36

Tamże, op. cit., art. 48 ust. 1.
G. Rdzanek-Piwowar, Prawa i obowiązki rodziców a ingerencja władz publicznych [w:] T. Jasudowicz [red.], Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle
standardów międzynarodowych. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej
Toruń, 22-23 X 1998 r., wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 1998, s.
38
B. Banaszak, op. cit, s. 256-257.
39
J. Ignatowicz, M. Nazar, op. cit., s.
37
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łecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu
stosuje się z mocy ustaw szczególnych”40.
Ochronę cywilnoprawną wzmacnia ochrona karna. Polega ona
na tym, że popełnione ze szkodą dla rodziny czyny mogą zostać
kwalifikowane ustawowo jako zagrożone karą przestępstwa. W kodeksie karnym41 ochrona stosunków rodzinnych oraz opiekuńczych
została uregulowana w rozdziale XXVI o tytule „Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece” w art. 206-211. Tytuł ten wskazuje, że zawarte w nim przepisy chronią dobro jakim jest nie tylko rodzina i
opieka, ale także osoby pochodzące spoza kręgu rodzinnego. Katalog
przestępstw zawartych w art. 206-211 zakreśla pole kryminalizacji
jaka jest przewidziana przez kodeks karny. Na podstawie wstępnej
analizy można zauważyć, iż ochrona karna obejmuje przede wszystkim strukturę rodziny. Potwierdzeniem przyjętego kształtu instytucji
małżeństwa określonym w art. 206 kodeksu karnego, jak również
przynależności do rodziny wyrażonej w art. 211a. Istotnym jest również dbanie o prawidłowy jej rozwój wyrażony w przestrzeganiu
zasad współżycia społecznego, tj. relacji wolnych od przemocy w
art. 207 § 1. Ustawodawca zadbał również o rozwój małoletniego,
chroniąc go przed skutkami uzależnienia od alkoholu (art. 208 k.k.).
Ponadto ochrona karna związana jest z funkcją opiekuńczowychowawczą jaką pełni rodzina, gdyż chroni w art. 210 § 1 i art.
211 k.k. wykonywanie władzy rodzicielskiej. W art. 209 § 1 k.k.
natomiast podkreśla obowiązek materialnego zapewnienia bytu rodzinie42.
Ochrona praw rodzinnych zawarta w dokumentach międzynarodowych, jak również krajowych może stanowić gwarancję prawidłowego funkcjonowania rodziny, ale tylko i wyłącznie przy odpowiednim zastosowaniu przepisów przez instytucje państwowe. Przed
podjęciem jakichkolwiek środków prawnych, istotne jest dokładne
przeanalizowanie czy wypełnią one intencje jakimi ustawodawca

40

art. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r., kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014.101 j.t.).
41
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., kodeks karny (Dz. U. 2014.253 j.t.).
42
A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, wyd. C.H.Beck,
Warszawa 2013, s. 804-805.
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kierował się przy ich wprowadzeniu i czy rzeczywiście ochronią one
dobro jakim jest rodzina.
4. Sądy i inne instytucje powołane do ochrony rodziny
Wszystkie organy władzy publiczne powinny w swych działaniach kierować się przede wszystkim nakazem jak najlepszego zabezpieczenia interesów rodziny. Jest to zawodowym i prawnym
obowiązkiem instytucji i osób, które działają w ich ramach.
Zgodnie z art. 12 § 1a pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku –
Prawo o ustroju sądów powszechnych w ramach podziału sądu rejonowego wymieniony został wydział rodzinny i nieletnich, określany
jako sąd rodzinny. Został utworzony „do spraw z zakresu prawa
rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu
oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw”43.
Specyfiką sądów rodzinnych jest zobowiązanie do współdziałania z
organami administracji państwowej, które zajmują się problematyką
rodziny oraz dzieci i młodzieży, oświatą i wychowaniem oraz sprawami związanymi z ładem i porządkiem publicznym. W sprawach
nie będących przedmiotem postępowania, ale odnoszących się do
problemów rodzinnych, obowiązkiem sędziego jest powiadomienie
właściwego prokuratora, instytucję lub organizację społeczną o konieczności wszczęcia postępowania w tej sprawie. W sytuacji, gdy
zagrożone jest prawidłowe funkcjonowanie rodziny, sędzia może
podjąć także czynności pozaprocesowe44. Organem pomocniczym
sądu, w tym również sądu rodzinnego, są kuratorzy sądowi. Wykonują zadania „o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu”45. W przypadku spraw rodzinnych szczególna

43

art. 12 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013.427 j.t.).
44
H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,
wyd. a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 689-690.
45
art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U.
2001.98.1071 j.t.).
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rola wiąże się z wykonywaniem orzeczeń, które dotyczą ingerencji
we władzę rodzicielską46.
Działalność prokuratury, z punktu widzenia ochrony rodziny,
przejawia się w trzech kierunkach. Zgodnie z art. 2 ustawy o prokuraturze „zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz
czuwanie nad ściganiem przestępstw”47. Z artykułu można wyróżnić
dwa jej przejawy, a mianowicie strzeżenie praw oraz ściganie przestępstw, które naturalnie należy także odnieść do rodziny. Trzeci
kierunek natomiast to udział prokuratora w sprawach rodzinnych.
Jego rola, w prawnej ochronie rodziny, przejawia się w jego statusie
oskarżyciela publicznego, a także w jego kompetencjach procesowych na gruncie procedury cywilnej. Jak głosi art. 7 k.p.c. „Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli
według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw
obywateli lub interesu społecznego”. Formuła ta zostaje ograniczona
w zd. 2 przytoczonego artykułu „w odniesieniu do spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie”48. Oznacza to,
że w sprawach o prawa stanu, prokurator wytaczając powództwo
wykonuje prawo własne, przy czym jego legitymacja ma charakter
materialnoprawny49.
Powołany mocą ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku50, Rzecznik
Praw Obywatelskich posiada równie wszechstronne środki działania
mające na celu ochronę praw rodzinnych. Prawo wystąpienia do
Rzecznika przyznaje w art. 80 Konstytucja RP, a mianowicie „każdy
ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do
Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie
46

Tamże, op. cit., s. 690.
art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U.
2011.270.1599 j.t.).
48
art. 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r., kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014.101 j.t.).
49
H. Dolecki, T. Wiśniewski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom I, wyd. a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 45-46.
50
Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.
U. 2011.222.1320 j.t.).
47
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swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władz publicznych”51. Do środków działania, jakimi dysponuje, możemy zaliczyć
nie tylko poprzestanie na pokierowaniu wnioskodawcy do właściwych organów administracji, czy też instytucji. Rzecznik może we
własnym zakresie prowadzić daną sprawę, a także żądać wszczęcia
postępowania w sprawach administracyjnych, cywilnych, karnych52.
Ponadto może, na prawach jakie przysługują prokuratorowi, wziąć
udział w toczącym się postępowaniu. Należy podkreślić, iż sprawy
rodzinne i ochrona praw dziecka są szczególnie uwzględniane w
działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. W przypadku praw
dziecka współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka53.
Jak głosi art. 1 ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku
Praw Dziecka54 „stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i
obowiązków rodziców”. Ponadto art. 2 ustawy wskazuje, iż „przy
wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem dziecka oraz
bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest
rodzina”55. Rzecznik może zwrócić się z żądaniem do organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji o złożenie stosownych wyjaśnień oraz udzielenia niezbędnych informacji, udostępnienie akt i
dokumentów. W zakresie podejmowanych działań mieści się również skierowanie się do wcześniej wspomnianych organów władzy
publicznej i instytucji o zapewnienie ochrony prawnej na rzecz
dziecka, w ramach przyznanych im kompetencji56.
Szczególnie ważną rolę odgrywają jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tj. placówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, gminne ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo51

art. 80 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2009.114.946 j.t.).
J. Świątkiewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie
prawnym, wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2001, s. 38-39.
53
Zob. J. Arcimowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Aktor sceny politycznej, wyd. Trio, Warszawa 2003, s. 53-54.
54
art. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.
U. 2010.182.1228 j.t.).
55
Tamże, op. cit., art. 2.
56
J. Ignatowicz, M. Nazar, op. cit., s. 56-57.
52
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wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki interwencji
kryzysowej, ośrodki wsparcia, a także powiatowe centrum pomocy
rodzinie. Jedną z kluczowych instytucji jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, które kreuje politykę społeczną na poziomie lokalnym. Funkcjonują jako samodzielne jednostki organizacyjnobudżetowe, bezpośrednio podległe zarządowi powiatu. Poprzez dysponowanie środkami finansowymi realizują zadania zakreślone w
ramach polityki społecznej57.
Podsumowanie
Trwałym elementem polityki prorodzinnej państwa powinna być
ochrona praw rodzinnych. Polityka ta powinna być oparta na zasadzie pomocniczości, zgodnie z którą państwo przez zagwarantowanie
ochrony w systemie prawnym oraz stworzenie instytucjonalnych
form pomocowych zapewni wsparcie rodzinie, szanując jej podmiotowość. Należy podkreślić, że pomoc ta nie może ograniczać się
wyłącznie do stosowania prawnej ingerencji, gdy nastąpi sytuacja
kryzysowa w rodzinie. Wyrazem ochrony dziecka nie powinien być
również rozbudowany system opieki zastępczej, ale w szczególności
zobowiązanie do podejmowanie pierwszorzędnych działań o charakterze prewencyjnym. Istotna w tym względzie jest pomoc rodzinie, a
dokładniej praca z nią przy wykorzystaniu różnorodnych form środowiskowych.
Streszczenie
Celem niniejszego wystąpienia jest przedstawienie proceduralnych
oraz instytucjonalnych gwarancji ochrony prawa rodzinnego. Rodzina
stanowi optymalne środowisko prawidłowego rozwoju człowieka. Zapewnia wszechstronny rozwój wprowadzając w świat wartości i określonych norm społecznych. Często jednak prawidłowe funkcjonowanie
rodziny może być z różnych względów zaburzone. W sytuacjach kryzysowych, gdy rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z problemami –
zachodzi konieczność udzielenia pomocy, wsparcia zewnętrznego lub
interwencji. Wszystkie instytucje publiczne, tj. sądy, opieka społeczna,
szkoły, władze administracyjne, organizacje pozarządowe w swoich
działaniach powinny kierować się nakazem jak najlepszego zabezpie57
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czenia interesów rodziny. To zawodowy i prawny obowiązek osób i
instytucji działających na rzecz dzieci. Wprowadzeniem do danej tematyki jest określenie definicji i podstawowych zasad prawa rodzinnego
oraz zasad interwencji w rodzinie. W dalszej części wystąpienia rozważania dotyczą wyróżnienia krajowych aktów prawnych zawierających
gwarancje ochrony praw rodzinnych oraz instytucji powołanych do
ochrony rodziny.
Summary
Institutional and procedural guarantees of protection the parental rights
The aim of this article is to present the procedural and
institutional guarantees of protection the family law. The family is
the optimal environment of proper human development. Also
provides comprehensive development by entering the world of
values and certain social norms. However, the proper functioning of
the family may be disrupted for various reasons. In crisis situations,
when the family is unable to cope with the problems - there is a need
to provide assistance, external support or intervention. All public
institutions, such as courts, social services, schools, administrative
authorities, non-governmental organizations in their actions should
be guided by the best interests of the family. It is their professional
and legal obligation. An introduction to the abovementioned
discussion consist explaining the definition and basic principles of
family law and the principles of intervention in the family. In the
following considerations author presents national laws containing
safeguards for the protection of family rights and institutions
appointed to protect the family life.
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Wiesław Szyszkowski (UWM)
Prawna ochrona godności i wolności dziecka
Wstęp
Pomimo działalności J. J. Rousseau, który jako pierwszy sformułował pojęcie dzieciństwa, dziecko do XVIII wieku uważano za niepełnego człowieka, zaś dzieciństwo za mało istotny okres w życiu.
Dopiero w II połowie XIX wieku dostrzeżono znaczenie okresu
dzieciństwa oraz położenie społeczne dziecka. Zauważono tym samym potrzebę ochrony dzieciństwa – dziecka, bezbronnego pełnowartościowego człowieka, wymagającego właściwego traktowania,
wychowania oraz opieki. Zapoczątkowało to proces rozszerzenia
zakresu ochrony prawnej w celu ochrony dzieciństwa, polegającej na
działaniach państwa, samorządów oraz organizacji społecznych w
taki sposób, by zapewnić dziecku odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju. Niniejsze opracowanie stanowi przegląd historycznego rozwoju praw dziecka oraz najważniejszych dokumentów
prawnych chroniących prawa dziecka.
1. Dziecko w prawie
Na gruncie prawa międzynarodowego, jak również krajowego
funkcjonuje pojęcie dziecko, które może sprawiać trudności interpretacyjne z racji podejmowania problematyki dziecka przez wiele dyscyplin
naukowych jak: pedagogika, psychologia, prawo, socjologia czy filozofia. Istnieją dwa podstawowe znaczenia pojęcia dziecko – jest nim każdy
człowiek od urodzenia do wieku młodzieńczego, dzieckiem jest także
każdy, w stosunku do swoich rodziców niezależnie od wieku1. W antropologicznym ujęciu pojęcie dziecko można rozpatrywać w dwóch kategoriach: w kategorii braku oraz kategorii pełni. Charakterystyczną cechą
dziecka w kategorii braku jest spojrzenie na nie, jako na człowieka niepełnego, który musi się stawać, aby budować w sobie człowieka właściwego. Zatem tym co odróżnia dziecko od człowieka dorosłego jest brak,
który definiowany jest na wiele sposobów. Dziecka może stać się Każ1

B. Kałdon, Zagadnienia definicyjne pojęcia „dziecko” w ujęciu prawnym, Szkoła Specjalna 2009, nr. 3, s. 165-166.
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dym, Kimś kim zechce, ponieważ obecnie jest Nikim – nie jest dorosłym człowiekiem. W koncepcji pełni, którą reprezentuje Janusz Korczak, dziecko postrzega się jako pełnego człowieka, który nie musi do
niczego dążyć, nie musi stawać się Kimś, z faktu posiadania pełni człowieczeństwa2.
W prawniczym ujęciu ma się na uwadze stan zależności oraz
niepełnej samodzielności człowieka, niedojrzałości do podejmowania samodzielnych decyzji ze skutkami prawnymi oraz status podporządkowania prawnym opiekunom. Ze względu na fizyczną oraz
umysłową niedojrzałość dziecka wymaga ono stosownej ochrony
prawnej. Konwencja praw dziecka mianem dziecka określa każdą
istotę ludzką w wieku poniżej 18 lat3.
Mówiąc o prawach dziecka należy mieć na myśli prawa człowieka, które w przypadku dzieci często mylone są z podstawowymi
potrzebami człowieka jak prawo do wychowania w szczęśliwej rodzinie czy prawo do miłości. Elżbieta Czyż zauważa, iż również
dorośli mają prawo do miłości i szczęścia, jednak nie oznacza to, że
prawa te ma zagwarantować im państwo. Zatem w odniesieniu do
praw dziecka trzeba mieć na względzie kilka podstawowych założeń:
• Prawa dziecka wynikają z jego godności i niepowtarzalności
jako jednostki ludzkiej.
• Praw dziecka nie można utożsamiać z jego podstawowymi
potrzebami.
• Jak w przypadku praw człowieka prawa dziecka występują w
relacji władza – jednostka.
• Prawa dziecka podlegają ograniczeniom przewidzianym przez
ustawę z racji zapewnienia bezpieczeństwa państwowego oraz
publicznego lub ochronę praw i wolności innych osób.
• Posiadane prawa mają swoje procedury egzekwowania.
• Prawa dziecka nie występują w relacji rodzic – dziecko z racji
podlegania dzieci władzy rodzicielskiej, zaś państwo ingeruje w
stosunki rodzinne jedynie w szczególnych przypadkach.

2

M. Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogicznoprawne i bariery realizacyjne, Warszawa 2013, s. 47-49.
3
Kałdon, jw. s. 165-166.
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• Prawnymi opiekunami dziecka są rodzice i reprezentują je
przed organami państwa, także w przypadku naruszenia ich praw.
• Prawa dziecka przysługują każdemu dziecku bez względu na
wykonywane obowiązki, praw tych nie można pozbawić ani
zawiesić.
• Prawa dziecka nie wynikają z teorii wychowania ani różnych
koncepcji4.
Potrzeba wspierania dzieci, otoczenie ich opieką prawną pojawiły się
na przełomie XIX i XX wieku. Znaczący jest tu rok 1874, kiedy to w
Baltimore lokalny oddział stowarzyszenia przeciwdziałania okrucieństwu
wobec zwierząt udzielił pomocy ośmioletniej Mary Elen Wilson, która
była ofiarą przemocy fizycznej ze strony matki. W Stanach
Zjednoczonych był to początek ruchu na rzecz pomocy dzieciom. Od
roku 1880 w Europie powstawały pierwsze międzynarodowe
towarzystwa jak: sędziów dla nieletnich, kryminologów, opieki nad
opuszczonymi i bezdomnymi dziećmi, które koncentrowały się na
złagodzeniu przepisów prawa karnego wobec nieletnich5. Tabela 1
przedstawia znaczące daty w tworzeniu się systemu ochrony praw
dziecka. W XX wieku doświadczenia I wojny światowej sprawiły, że
zaczęto zauważać samoistną osobowość dziecka, a tym samym jego
podmiotowość prawną, czego wyrazem było uchwalenie przez Ligę
Narodów w 1924 r. Deklaracji Praw Dziecka. Dopiero wydarzenia II
wojny światowej wyzwoliły polityczną inicjatywę, której efektem było
przyjęcie międzynarodowych aktów prawnych służących ochronie
dziecka i rodziny w czasie konfliktów zbrojnych6.
Przyjmując za Januszem Korczakiem, że dziecko jest małym
dorosłym, pojawia się pytanie, skąd wzięła się potrzeba ustanowienia
konwencji wyodrębnionej dla grupy społecznej jaką są dzieci? Otóż
Tadeusz Smyczyński wskazuje, iż taka potrzeba istniała i jest w pełni
uzasadniona z czterech względów:
• Konwencje i deklaracje dotyczące w ogólności ochrony praw
dorosłych nie regulują sytuacji prawnych z punktu widzenia i dobra dziecka;
4

E. Czyż, Prawa dziecka. Szkoła praw człowieka, Warszawa 2002, s. 5-7.
Tamże, s. 9.
6
T. Smyczyński, Czy jest potrzebna Konwencja o prawach dziecka? Geneza i funkcje Konwencji, [w:] Prawa Dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne, (red.) M. Andrzejewski, Poznań 2012, s. 10.
5
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• Dziecko nie jest jedynie obiektem ochrony, lecz jest podmiotem
prawa oraz podmiotem działań osób dorosłych, co nie było wcześniej
akcentowane;
• Dziecko jest człowiekiem o szczególnych potrzebach,
wynikających ze stałego rozwoju fizycznego oraz psychicznego – nie
jest jednostką statyczną, stąd ochrona jego praw musi uwzględniać
dynamikę rozwoju;
• Konwencja formułuje prawa dziecka jako podmiotu prawa,
wskazując osoby fizyczne oraz prawne, które są odpowiedzialne za
ich wykonanie i przestrzeganie, ponadto wskazuje samo dziecko jako
uprawnione do wyrażania własnej opinii w sprawie jego dotyczącej.
Tabela 1. Rys historyczny rozwoju praw dziecka.
Źródło: E. Czyż7, opracowanie: własne.

7

E. Czyż, Prawa dziecka, [w:] Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela,
red. K. Koszewska, Warszawa 2002, s. 72-73.
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Konwencja o prawach dziecka była pierwszym międzynarodowym
aktem prawnym poświęconym wyłącznie dziecku jako członkowi
rodziny i społeczeństwa. O jej randze świadczy również fakt ratyfikacji
przez wiele państw, stając się inspiracją do wprowadzania zmian w
zapisach najważniejszych ustaw, kodeksów oraz przepisów niższej
rangi. Dzięki niej dostrzeżono konieczność uwzględnienia potrzeb
dziecka w różnych sytuacjach życiowych8.
2. Troska o dobro dziecka
W polskim prawie dziecko zajmuje szczególne miejsce, bowiem
na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. przewidziano utworzenie instytucji Rzecznika Praw Dziecka,
którego zadaniem jest ochrona praw oraz wolności dziecka, określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji prawa
dziecka, jak również innych przepisach prawa. Obowiązkiem Rzecznika Praw Dziecka jest brać pod uwagę fakt, że naturalnym środowiskiem rozwoju każdego dziecka jest rodzina, która jako podstawowa
komórka społeczeństwa powinna być otoczona niezbędną ochroną
oraz wsparciem ze strony państwa9
Obok wspomnianej wyżej Konwencji o Prawach Dziecka obowiązują inne międzynarodowe dokumenty dotyczące dzieci w różnych szczególnych sytuacjach, które obrazuje Tabela 2.
Tabela 2. Wybrane dokumenty międzynarodowe zapewniające
ochronę praw dziecka.
ZAKRES

Status dziecka

DOKUMENTY
Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka
pozamałżeńskiego;
Konwencja w sprawie zgody na małżeństwo, minimalnego wieku zawierania małżeństw i rejestracji
małżeństw;

8

Tamże, s. 11-12.
E. Kruk, Pozycja ustrojowa i kompetencje Rzecznika Praw Dziecka,
[w:] Ochrona dziecka w prawie publicznym, (red.) M. Bartnik, M. Bielecki,
J. Parchomiuk, B. Ulijasz, Tomaszów Lubelski – Lublin 2008, s. 211, 216217.
9
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Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci;
Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy w sprawie praw dzieci Nr 1121.

Władza rodzicielska

Opieka państwa

Opieka zastępcza,
przysposobienie
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Haska konwencja dotycząca cywilnych aspektów
uprowadzenia dziecka zagranicę;
Europejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu
orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o
przywracaniu pieczy nad dzieckiem;
Rezolucja Rady Europy Nr (77)33 w sprawie zasad
pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców;
Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, tzw. nowojorska;
Haska konwencja o właściwości organów i prawie
właściwym w zakresie ochrony małoletnich;
Haska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń
odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych;
Haska konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych;
Zalecenie Nr R(84)4 Komitetu Ministrów Rady
Europy dla państw członków w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej.
Europejska karta społeczna;
Rekomendacja Rady Europy Nr R(79)17 w sprawie
ochrony dzieci przed okrutnym i poniżającym traktowaniem;
Rekomendacja Nr R(85)4 w sprawie przemocy w
rodzinie;
Rekomendacja Nr R (90)9 nt. środków społecznych
w zakresie przemocy w rodzinie;
Rekomendacja Nr R(91)9 w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących rodziny.
Haska Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w
dziedzinie przysposobienia międzynarodowego;
Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci;
Deklaracja ONZ w sprawie socjalnych i prawnych zasad
ochrony i pomocy dla dzieci, w szczególności w sprawach adopcji i umieszczenia w rodzinach zastępczych
zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i

Edukacja dzieci

Ochrona przed
wyzyskiem i pracą

Ochrona zdrowia i
prawo do rozwoju

Ochrona przed
konfliktami zbrojnymi

podstawowych wolności, protokół dodatkowy;
Konwencja UNESCO w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie Oświaty;
Rekomendacja UNESCO dotycząca nauczania o
prawach człowieka i współpracy międzynarodowej
w zakresie wychowywania dla pokoju;
Zalecenie Nr 85 (7) Komitetu Ministrów Rady Europy o nauczaniu i pobieraniu nauki w zakresie praw
człowieka w szkołach.
Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i
eksploatacji prostytucji;
Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi;
Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy
(MOP) Nr138, dotycząca minimalnego dopuszczalnego wieku zatrudnienia;
Konwencja MOP nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej;
Konwencja MOP nr 77 dotycząca lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i
młodocianych;
Konwencja 182 MOP dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci;
Protokół fakultatywny o handlu dziećmi, dziecięcej
prostytucji i dziecięcej pornografii do Konwencji o
prawach dziecka ONZ.
Europejska Karta Społeczna;
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych;
Deklaracja WHO i UNICEF z Ałma-Aty;
Światowa deklaracja w sprawie zabezpieczenia
opieki i rozwoju dzieci.
Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych w
czasie wojny;
Konwencja Genewska w sprawie ochrony i pomocy
ofiarom konfliktów zbrojnych;
Deklaracja ONZ w sprawie ochrony kobiet i dzieci w
sytuacjach nadzwyczajnych i konfliktach zbrojnych;
Protokół fakultatywny o angażowaniu dzieci w konflikty zbrojne do Konwencji o prawach dziecka
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ONZ zakazujący wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych.
Zasady ONZ wyrównywania szans osób niepełnosprawnych;
Ochrona osób
niepełnosprawnych Zalecenie nr R(92)6 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie spójnej polityki wobec osób niepełnosprawnych;
Światowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
Deklaracja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych.
Wskazania Narodów Zjednoczonych dotyczące
zapobiegania przestępczości nieletnich;
Postępowanie w
sprawach nieletWzorcowe Reguły Minimum Narodów Zjednoczonich
nych dotyczące Wymiaru Sprawiedliwości wobec
Nieletnich;
Reguły Narodów Zjednoczonych dotyczące Ochrony Nieletnich Pozbawionych Wolności.
Źródło: E. Czyż10, opracowanie: własne.

3. Konwencja praw dziecka
Podmiotowość dziecka, katalog jego praw i wolności najpełniej
zostały ujęte w ONZ’owskiej Konwencji praw dziecka, która została
uchwalona 20 listopada 1989 roku i weszła w życia 2 września 1990
roku. Uchwalenie Konwencji jest jednym z istotniejszych osiągnięć
Polski w zakresie ochrony praw dziecka, bowiem to Polska w 1978
roku złożyła odpowiedni projekt konwencji przed Komisją Praw
Człowieka ONZ. Ów projekt stał się podstawą do pracy nad uzgodnieniem ostatecznego tekstu konwencji. Ideową podstawą projektu
była pedagogiczno-filozoficzno-wychowawcza koncepcja Janusza
Korczaka, którą wcielał w życie w swojej codziennej pracy z dziećmi. Wszystkie rezolucje i decyzje organów Narodów Zjednoczonych Komisji Praw Człowieka, Rady Gospodarczej i Społecznej, Zgromadzenia Ogólnego - dotyczące prac nad projektem konwencji były
opracowywane i przedkładane przez Polskę. Przez jedenastoletni
okres prac nad projektem konwencji w Narodach Zjednoczonych
10

E. Czyż, Prawa dziecka. Szkoła praw człowieka, Warszawa 2002, s.
35-38.
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delegat Polski był wybierany na przewodniczącego - sprawozdawcę
Grupy Roboczej, w ramach której ustalano tekst konwencji11. Dotychczas konwencja została ratyfikowana przez 193 państwa.
Wyznaczając uniwersalne normy prawne Konwencja chroni
dzieci przed złym traktowaniem, wyzyskiem, zaniedbaniem, zapewniając dzieciom gwarancję podstawowych praw człowieka. Dokument ten stanowi największe osiągnięcie społeczności międzynarodowej w zakresie ochrony praw dziecka, z racji aksjologicznych i
normatywnych postaw w działaniu na rzecz dzieci na szczeblu globalnym, jak i regionalnym, narodowym, jak również lokalnym.
Konwencja praw dziecka składa się z preambuły, w której określono ogólne założenia oraz z trzech części postanawiających. Część
pierwsza dotyczy zobowiązań państwa w zakresie realizowania poszczególnych praw dzieci. Druga część odnosi się do sposobów egzekwowania i kontrolowania zobowiązań państwa. Część trzecia
określa zasady przystąpienia do konwencji.
Status dziecka w konwencji oparty jest na następujących założeniach:
• dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na
swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej
opieki i ochrony prawnej;
• dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego
tożsamości, godności i prywatności;
• rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka;
• państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej
funkcjach.
Katalog obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i
z założenia w nieznacznym zakresie ma wzgląd na prawa ekonomiczne.
Tabela 3 przedstawia katalog praw dziecka.
Tabela 3. Katalog praw dziecka wynikający z Konwencji praw
dziecka.
KATALOG PRAW DZIECKA

11

J. Szymańczak, Konwencja o prawach dziecka ONZ. Uwagi o realizacji
konwencji
przez
Rzeczpospolitą
Polską,
[w:]
http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-684.htm
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PRAWA I WOLNOŚCI OSOBISTE
• prawo do życia i rozwoju;
• prawo
do
tożsamości
i
identycznośći;
• prawo do swobody myśli, sumienia i
wyznania;
• prawo do wyrażania własnych
poglądów;
• prawo do wychowania w rodzinie i
kontaktów z rodzicami w przypadku
rozłączenia z nimi;
• prawo do wolności od przemocy
fizycznej, psychicznej, wyzysku,
nadużyć seksualnych;
• prawo do nierekrutowania do
wojska poniżej 15 roku życia.

PRAWA SOCJALNE
•prawo do odpowiedniego standardu
życia;
•prawo do ochrony zdrowia;
•prawo do zabezpieczenia socjalnego;
•prawo do wypoczynku i czasu
wolnego.
PRAWA KULTURALNE
•prawo do bezpłatnej i obowiązkowej
nauki w zakresie szkoły podstawowej;
•prawo do korzystania z dóbr kultury;
•prawo do informacji;
•prawo do znajomości swoich praw.

PRAWA POLITYCZNE
• prawo stowarzyszania się i
zgromadzeń w celach pokojowych.
Źródło: J. Szymańczak12, opracowanie: własne.

Konwencja - nazywana światową konstytucją praw dziecka - jest
dokumentem prawnym, który zawiera najszerszy katalog praw
dzieci. Katalog sformułowano kierując się zasadami:
• zasadą dobra dziecka;
• zasadą równości;
• zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga
rodziców;
• zasadą pomocy państwa.
W celu ochrony praw dziecka Konwencja wprowadza mechanizm
kontroli stanu jej przestrzegania przez państwo-stronę poprzez obowiązek
przedkładania cyklicznych sprawozdań z wykonywania przyjętej
konwencji. Sprawozdania rządów rozpatrywane są przez Komitet Praw
Dziecka, czyli zespół ekspertów, którego celem jest badanie postępów
dokonywanych przez państwa, które ratyfikowały konwencję. Komitet
Praw Dziecka po rozpatrzeniu raportów rządowych z wykonania
12
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Tamże.

konwencji może wskazać sugestie i ogólne wytyczne w oparciu o
otrzymane informacje. Sugestie i ogólne zalecenia Komitetu
przekazywane są zainteresowanemu państwu-stronie i podawane do
wiadomości Zgromadzenia Ogólnego, wraz z ewentualnymi uwagami
państw13.
Zakończenie
Postrzeganie dziecka jako człowieka oraz rozwój wiedzy dotyczącej dzieciństwa przyczyniły się do ustanowienia dziecka podmiotem praw. Obecnie prawa dziecka są chronione przez akty międzynarodowe, jednak nie oznacza to, że wszędzie prawa te są przestrzegane. Dziecko jest na tyle bezbronne, że nie jest w stanie samo domagać się, by jego prawa były respektowane. Ich realizacja i przestrzeganie leży w rękach ludzi dorosłych.
Streszczenie
W II połowie XIX wieku dostrzeżono znaczenie okresu dzieciństwa oraz położenie społeczne dziecka. Zauważono tym samym potrzebę ochrony dzieciństwa – dziecka, bezbronnego pełnowartościowego człowieka, wymagającego właściwego traktowani, wychowania oraz opieki. Zapoczątkowało to proces rozszerzenia zakresu
ochrony prawnej w celu ochrony dzieciństwa, polegającej na działaniach państwa, samorządów oraz organizacji społecznych w taki
sposób, by zapewnić dziecku odpowiednie warunki do prawidłowego
rozwoju. Niniejszy opracowanie stanowi przegląd historycznego
rozwoju praw dziecka oraz najważniejszych dokumentów prawnych
chroniących prawa dziecka. Postrzeganie dziecka jako człowieka
oraz rozwój wiedzy dotyczącej dzieciństwa przyczyniły się do ustanowienia dziecka podmiotem praw. Obecnie prawa dziecka są chronione przez akty międzynarodowe, jednak nie oznacza to, że wszędzie prawa te są przestrzegane. Dziecko jest na tyle bezbronne, że
nie jest w stanie samo domagać się, by jego prawa były respektowane. Ich realizacja i przestrzeganie leży w rękach ludzi dorosłych.

Summary
13

Tamże.
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Legal aspects of the child's dignity and freedom
In the second half of the nineteenth century recognized the importance of childhood and the child's social position. It was noted that the
need for protection of childhood - a child, a defenseless man wholesome,
requires proper treatment, education and care. This started the process of
extending the scope of legal protection in order to protect childhood, involving the activities of the state, local governments and community organizations in such a way as to provide the child with adequate conditions
for proper development. This paper provides an overview of the historical
development of children's rights and the most important legal documents
to protect the rights of the child. The perception of the child as a human
being and the development of knowledge concerning childhood contributed to the establishment of the child the subject of rights. Currently, children's rights are protected by international acts, but this does not mean that
everywhere these rights are respected. The child is so vulnerable that it is
not itself able to demand that their rights are respected. Their implementation and compliance lies in the hands of adults.
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Paulina Woś (KUL)
Ingerencja Sądu opiekuńczego we władzę rodzicielską rodziców
żyjących w rozłączeniu
Wstęp
Harmonijne wykonywanie władzy rodzicielskiej sprawia, że zasygnalizowany w tytule a szerzej omawiany w niniejszej publikacji
problem prawny nie istnieje. Niemniej jednak w rzeczywistości niejednokrotnie zachodzi konieczność sięgnięcia do regulacji zawartej
w art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1, która dotyczy takich sytuacji faktycznych, kiedy to rodzice żyjący w rozłączeniu, nie
mogą dojść do wspólnego porozumienia o sposobie wykonywania
władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W
sytuacji braku porozumienia między rodzicami, Sąd opiekuńczy staje
się uprawnionym a jednocześnie zobowiązanym, by władczo rozstrzygnąć o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Zgodnie z
brzmieniem litery prawa - art. 107 k.r.o., w sytuacji braku porozumienia rodziców Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.
1. Art. 107 k.r.o. podstawą prawną ingerencji Sądu we władzę rodzicielską rodziców żyjących w rozłączeniu
Wersja pierwotna omawianego przepisu brzmiała zgoła odmiennie, aniżeli obecnie. Przepis ten przewidywał, że w sytuacji, gdy
władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom niepozostającym
ze sobą w związku małżeńskim, Sąd opiekuńczy może powierzyć
wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając
władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Powyższa zasada miała także
odpowiednie zastosowanie w wypadku, gdy rodzice pozostawali ze
sobą w związku małżeńskim, lecz żyli w rozłączeniu2.
1

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.
U. 1964, Nr 9, poz. 59, dalej k.r.o.
2
Art. 107 § 1 i § k.r.o. w pierwotnym brzmieniu.
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Przywołany przepis, w pierwotnym brzmieniu, przewidywał
możliwość jego zastosowania do rodziców niepozostających ze sobą
w związku małżeńskim oraz odpowiednio także do rodziców pozostających w związku małżeńskim, lecz żyjących w rozłączeniu, rozumianym jako separacja faktyczna. A zatem wskazany przepis mógł
dotyczyć sytuacji gdy: rodzice nigdy nie zawarli ze sobą małżeństwa; gdy małżeństwo rodziców zostało rozwiązane przez rozwód,
gdy małżeństwo rodziców zostało unieważnione (art. 107 §1 k.r.o.),
a także, gdy między rodzicami istniała separacja faktyczna (art. 107
§ 2 k.r.o.).
Omawiana regulacja wprowadzała "możliwość" ograniczenia
władzy rodzicielskiej jednego z rodziców przez Sąd, gdy rodzice Ci
nie pozostawali ze sobą w związku małżeńskim, albo też będąc małżeństwem, żyją w rozłączeniu (separacja faktyczna).
Przechodząc do omówienia dyspozycji art. 107 k.r.o. wskazać należy, że przepis ten przewidywał powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców przy jednoczesnym ograniczeniu władzy rodzicielskiej
drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do
dziecka. Wymieniony przepis nie był zbytnio szczegółowym uregulowaniem, zawierającym do tego wiele mankamentów. Po pierwsze, nie
rozstrzygał, w jakich sytuacjach sąd "może" władzę rodzicielską jednego z rodziców ograniczyć do określonych uprawnień i obowiązków, z
jednoczesnym pozostawieniem pełnej władzy rodzicielskiej drugiemu z
nich. Omawiana ingerencja Sądu we władzę rodzicielską uwarunkowana była zawsze dobrem dziecka. Zasada ta nie była jednak zawarta literalnie w treści omawianego przepisu, chociaż niewątpliwie unormowanie to podyktowane było zawsze ochroną dziecka3. Wskazane kryterium, choć niewyrażone wprost w przepisie, uniemożliwiało rozstrzygnięcie na podstawie art. 107 k.r.o. uwzględniając dobro rodziców kosztem dobra dziecka. Niemniej jednak brak w omawianym przepisie dodatkowych przesłanek, kryteriów, które ułatwiałyby wykładnię tej regulacji oraz brak jasnych i przejrzystych reguł zastosowania art. 107 k.r.o.
uniemożliwiało wskazanie w sposób niebudzący wątpliwości kiedy i w
jakich sytuacjach Sąd może i powinien ograniczyć władzę rodzicielską
3

Por. W. Stojanowska, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie
ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010r. Analiza. Wykładnia. Komentarz, Warszawa 2011, s. 246.
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jednego z rodziców a także udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Sąd
może tę władzę pozostawić obojgu rodzicom. Odpowiadając na powyższe, należy stwierdzić, że w oparciu o pierwotne brzmienie przepisu art.
107 k.r.o. nie wchodziło w grę rozstrzygnięcie w przedmiocie pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom4. Po drugie, piętą
achillesową omawianej regulacji był brak możliwości prawnie skutecznej ingerencji samych rodziców o określenie sposobu i zakresu wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej, które odbyłoby się poprzez
zawarcie pomiędzy nimi porozumienia. Sprecyzowanie rożnych zakresowo sfer oddziaływania przez każdego z rodziców na sprawy dziecka,
w sposób dostosowany do faktycznych możliwości tego rodzica, pozwoliłoby wyeliminować przynajmniej częściowo ewentualne, nieuniknione w zasadzie nieporozumienia między rodzicami na tle sprawowania pieczy, które odbija się zawsze na samym dziecku. Niestety, na tle
omawianej regulacji nie istniała możliwość nadania rozstrzygającego
znaczenia stanowisku rodziców w zakresie rozstrzygnięcia o władzy
rodzicielskiej.
W związku z zauważeniem omawianego problemu braku możliwości współpracy rodziców z Sądem opiekuńczym w zakresie określenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, zaczęto postulować o wprowadzenie zmian do art. 107 k.r.o. poprzez uzupełnienie
przepisu o dyspozycję przewidującą dla samych rodziców możliwość
przedstawienia przez nich samych własnej propozycji określenia
zakresu swoich uprawnień i obowiązków, w formie tzw. planu wychowawczego, który byłby przedkładany do aprobaty Sądu, dokonującego oceny, czy jest on zgodny z dobrem dziecka5.
W projekcie rządowym z 23 listopada 2006 r. akcentowało się
przede wszystkim, że w celu wykluczenia przypadkowości i pochopności rozstrzygnięć pozostawiających pełnię władzy rodzicielskiej
obojgu rodzicom, proponuje się pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom tylko wtedy, jeśli rodzice przedstawią
Sądowi pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy

4

B. Czech [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2006, s. 670.
5
Por. J. Strzebińczyk [w:] Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2003, s. 322 i n.

285

rodzicielskiej (tzw. plan wychowawczy) i utrzymywaniu kontaktów
z dzieckiem, zgodnie z dobrem dziecka6.
Z kolei uzasadnieniem dla postulowanych zmian w projekcie rządowym z 12 sierpnia 2008 r. była rzekoma praktyka orzecznicza, przejawiająca się tendencją do pozostawiania rodzicom pozostającym w
rozłączeniu pełnej władzy rodzicielskiej bez należytego zbadania rzeczywistych możliwości zgodnego jej wykonywania w sposób odpowiadający dobru dziecka7.
Powyższe postulaty doprowadziły do zmiany omawianej regulacji, i
to w sposób znaczący. Nowelizacją z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniono
dotychczasowe brzmienie art. 107 k.r.o. Nowa, zdecydowanie bardziej
kompleksowa regulacja, przewiduje dwukierunkową ingerencję Sądu
opiekuńczego we władzę rodzicielską rodziców żyjących w rozłączeniu.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem komentowanej regulacji Sąd może
powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków
i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Jednakże Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne
z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka. Natomiast
rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro
dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia8.
Omawiana nowelizacja weszła w życie 13 czerwca 2009 r. i
obowiązuje do dzisiaj. Wprowadza nie tylko zmianę redakcyjną
omawianego przepisu, ale nade wszystko daleko idące zmiany w
6

Uzasadnienie rządowego projektu z dnia 23 listopada 2006 r. ustawy o
zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych
ustaw, druk nr 1166.
7
Uzasadnienie rządowego projektu z dnia 12 sierpnia 2008 r. ustawy o
zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych
ustaw, druk nr 888. Argumentacja zawarta w uzasadnieniu wskazuje na
praktykę orzeczniczą sprzeczną de facto z obowiązującym wówczas art. 107
k.r.o., który nie przyznawał Sądowi uprawnienia do pozostawienia obojgu
rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej.
8 Art. 107 k.r.o. w brzmieniu wprowadzonym przez ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz
niektórych innych ustaw, Dz. U. 2008, Nr 220, poz 1431.
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zakresie stosowania omawianej regulacji i skutków prawnych jej
zastosowania. Przede wszystkim wskazać należy, że zrezygnowano
ze sztucznego kryterium podmiotowego przewidującego podział na
rodziców niepozostajacych w związku małżeńskim oraz tych będących małżeństwem, ale żyjących w rozłączeniu. W obecnym brzmieniu art. 107 k.r.o. przewiduje jednolite traktowanie rodziców - bez
względu na istnienie między nimi w chwili orzekania albo w przeszłości związku małżeńskiego9. Jedynym kryterium zastosowania
omawianej regulacji jest pozostawanie rodziców w rozłączeniu.
Kolejnym novum wprowadzonej zmiany jest poszerzenie zakresu
regulacji omawianego przepisu poprzez wskazanie dodatkowego
sposobu uregulowania władzy rodzicielskiej - nie tylko jak dotychczas, poprzez powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi
z ograniczeniem jej drugiemu, ale przewidziano również możliwość
powierzenia jej wykonywania obojgu rodzicom, przy czym wskazane są przesłanki do takiego rozstrzygnięcia Sądu. Kolejna zmiana
polega na wprowadzeniu do k.r.o. nowej instytucji, jaką jest porozumienie rodzicielskie, zwane potocznie „planem wychowawczym”,
negocjowane przez rodziców i zatwierdzane przez Sąd. Choć nie ma
on waloru prawnego ugody, to stanowi kluczowy argument przemawiający za pozostawieniem władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.
Ostatnią znaczącą zmianą było usankcjonowanie dotychczasowej
praktyki sądowej, która polegała na zapewnieniu rodzeństwu warunków do wspólnego wychowywania się, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
2. Rozłączenie rodziców i jego wpływ na zakres władzy rodzicielskiej
Rozłączenie rodziców, innymi słowy separacja faktyczna, może
stanowić obiektywny stan utrudniający a nawet uniemożliwiający
harmonijne i zgodne z dobrem dziecka wykonywanie władzy rodzicielskiej, szczególnie gdy rozstaniu towarzyszy znaczny ujemny
ładunek emocjonalny między rodzicami, sprowadzający się do wza-

9

K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa
2009, s. 1485.
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jemnych pomówień, oskarżeń, żalów, pretensji, rozczarowań10. Pomimo, czasami, naprawdę szczerych intencji w deklaracjach padających z ust rodziców o tym, że dziecko jest dla nich najważniejsze,
dbałość o dobro dziecka w postępowaniu sądowym schodzi na dalszy plan. W atmosferze batalii o wpływy między rodzicami, oczywistym jest, że ze względu na dobro dziecka należy określić sposób
wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej. Takim gwarantem
realizacji zasady dobra dziecka jest sąd opiekuńczy, który w oparciu
o art. 107 k.r.o. wydaje w przedmiocie władzy rodzicielskiej odpowiednie zarządzenia.
Jednym z wariantów zakończenia takiej „batalii o wpływy” może być ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica, któremu obiektywnie nie można przypisać zarzutu niewłaściwego wykonywania
władzy rodzicielskiej.
Taka sytuacja to jedna z opcji konsekwencji prawnych zastosowania art. 107 k.r.o., który wprowadza uprawnienie dla Sądu do
uregulowania władzy rodzicielskiej rodziców w sytuacji, gdy rodzice
żyją w rozłączeniu. Jednakże samo pozostawanie w rozłączeniu nie
wystarcza do zastosowania normy art. 107 § 1 k.r.o. Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej powinien zostać określony wówczas,
gdy istnieje co do tego spór pomiędzy rodzicami. Harmonijne wykonywanie władzy rodzicielskiej pomimo rozłączenia rodziców wskazuje na brak potrzeby ingerencji Sądu opiekuńczego11.
Omawiając wskazaną regulację w stanie faktycznym, sprowadzającym się co do zasady zawsze do istniejącego między rodzicami
sporu, który uniemożliwia harmonijne i co najważniejsze zgodne z
dobrem dziecka wykonywanie władzy rodzicielskiej, Sąd opiekuńczy podejmuje jedną z dwóch decyzji odnośnie przyszłego sposobu
wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd opiekuńczy może:
1) pozostawić władzę obojgu rodzicom pod warunkiem przedstawienia porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, jeżeli istnieje pozy-

10

J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa
2010, s. 604.
11
G. Jedrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 61(7)-144(1), Lex 2014.
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tywna prognoza co do współdziałania rodziców w sprawach dotyczących dziecka;
2) powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z
rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka sprowadza się do
tego, że Sąd opiekuńczy określa co wolno rodzicowi, któremu ograniczył władzę rodzicielską w stosunku do dziecka. Oznacza to, że wszystko to co nie jest pozytywne określone w orzeczeniu dotyczącym władzy
rodzicielskiej, nie stanowi prawa, ani tym samym obowiązku prawnego
rodzica wobec dziecka. Można by rzec, że w zakresie niewymienionym
w postanowieniu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska temu rodzicowi nie przysługuje. W konsekwencji taki rodzic
traci uprawnienie do współdecydowania w niewyszczególnionych
sprawach, a w związku z tym, nie może w tych sprawach dziecka reprezentować. Natomiast w zakresie, w jakim władza rodzicielska jednego z
rodziców została ograniczona, przysługuje władza rodzicielska na równych zasadach. Zatem ograniczenie władzy rodzicielskiej na podstawie
art. 107 k.r.o. ma zupełnie inny charakter niż na podstawie art. 109
k.r.o., gdzie Sąd wydając stosowne postanowienie rozstrzyga o tym
czego rodzicowi nie wolno.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej dotyczy najczęściej pozostawienia atrybutu władzy rodzicielskiej polegającego na „współdecydowaniu w istotnych prawach dziecka12”. Sąd opiekuńczy w zależności od okoliczności konkretnego przypadku może, a wręcz powinien, w sposób szczegółowy wskazać sprawy, w których rodzic,
którego władza rodzicielska została ograniczona, może współdecydować. Treść obowiązków i uprawnień rodzica, któremu nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej, może, np. obejmować
prawo decydowania w kwestiach dotyczących zmiany miejsca pobytu dzieci, organizacji wypoczynku, wczasów, wyboru szkoły, nauki
pozaszkolnej, leczenia, zasad wychowania, kierunku i zakresu wykształcenia, wyboru zawodu itd. W zależności od konkretnej sytuacji
12

Zob. J. Ignaczewski [w:] H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. SkibińskaAdamowicz, Komentarz do spraw rodzinnych, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2012, s. 190.
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możliwe jest określenie czasu i miejsca widywania się z dziećmi.
Można też zastrzec, że zgoda drugiego z rodziców jest konieczna, tak
jak w wypadku opieki13, we wszystkich ważniejszych sprawach,
które dotyczą osoby małoletnich dzieci14
Powyższe stanowi przykładowy katalog uprawnień przewidzianych dla rodzica, któremu ograniczono władzę rodzicielską.
W praktyce taka regulacja prawna niejednokrotnie doprowadza do
orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
ponieważ przesłanką pozytywną takiego rozstrzygnięcia jest jedynie
brak przedstawienia zgodnego z dobrem dziecka porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z
dzieckiem, oraz wątpliwości Sądu, odnośnie tego, czy rodzice będą
współdziałać w sprawach dziecka. Ponieważ zawarcie porozumienia
między rodzicami wymaga konsensusu a częstokroć sytuacja faktyczna
pomiędzy nimi to jawny konflikt, tocząca się walka o wpływy w rodzinie, postępowanie o określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej sprowadza się do rozgrywki pomiędzy nimi, w którym dziecko jest
jednym z elementów tej walki.
Należy zgodzić się, iż w pewnych sytuacjach faktycznych wskazane jest ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, by
uniemożliwić wykorzystywanie przysługującej mu pełnej władzy
rodzicielskiej do rozgrywek i intryg w relacji skłócony rodzic I vs.
skłócony rodzic II, z pozostawieniem z boku, a nawet pominięciem
w tym wszystkim dziecka. Niestety brutalną prawdą jest, że częstokroć rodzice wykorzystują przysługującą im pełnię władzy rodzicielskiej tylko i wyłącznie jako pretekst do sprowokowania kłótni między nimi, powodujący w konsekwencji eskalację konfliktu.
W praktyce obserwowana jest tendencja do ograniczenia władzy
rodzicielskiej jednego z rodziców, tłumaczona jako racjonalna konsekwencja niezawinionej niemożności wykonywania w rozłączeniu
władzy rodzicielskiej w pełnym zakresie przez oboje rodziców. Zdaniem SN zachowanie uprawnień obojga rodziców nastąpić może w
sytuacji wyjątkowej, a mianowicie wówczas, gdy istnieje całkowita
zgodność między nimi przy wykonywaniu pieczy nad małoletnim
13

Art. 156 k.r.o.
Zob. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia
18 marca 1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, nr 5, poz. 77.
14
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dzieckiem15. Zasadą jest zatem ograniczenie władzy rodzicielskiej
jednego z rodziców żyjących w rozłączeniu.
3. Zagrożenia wynikające ze stosowania art. 107 k.r.o.
W wielu wypadkach dochodzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców - często ojcu dziecka, który chce dobra
dziecka i nie stwarza sytuacji uniemożliwiających harmonijne wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców żyjących w
rozłączeniu. Dzieje się tak, ponieważ nie jest możliwym sporządzenie porozumienia rodzicielskiego, którego zawarcie jest warunkiem
sine qua non pozostawienia obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej.
Powód - niechęć jednego z rodziców wobec drugiego, rywalizacja,
która sprowadza się także niestety do tego, ze owa walka swoim
zasięgiem obejmuje wpływy nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Nie trudno przecież wyobrazić sobie sytuację,
w której jedno z rodziców jest zdolne i chce ustalić porozumienie
rodzicielskie a drugie za wszelką cenę nie chce zgodzić się na jakikolwiek konsensus odnośnie wykonywania władzy rodzicielskiej i
kontaktów, mimo, że byłoby ono zgodne z dobrem dziecka.
W sytuacji, kiedy jedno z rodziców nie godzi się na zawarcie porozumienia rodzicielskiego, Sąd jest zobowiązany ograniczyć władzę
rodzicielską jednego z nich. Ustawodawca, przyznając Sądowi opiekuńczemu prawo do powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, przy jednoczesnym ograniczeniu tej władzy drugiemu, nie wskazał
kryteriów, którymi powinien kierować się Sąd w tego rodzaju sprawach.
W tym zakresie pomocny jest bogaty dorobek orzeczniczy Sądu Najwyższego, wskazujący na takie okoliczności, jak np. wiek dziecka, więź
uczuciowa z rodzicem, czy rodzeństwem, możliwość osobistego wykonywania władzy rodzicielskiej, zwłaszcza w stosunku do dzieci, które
nie osiągnęły wieku przedszkolnego, także stałość miejsca pracy i zamieszkania, warunki bytowe, choć nie ma to decydującego znaczenia.
Wiek dziecka ma istotne znaczenie w szczególności w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, ponieważ wskazane jest, aby w tym
czasie dziecko przebywało pod opieką matki z uwagi na jej konstytucję
psychiczną, większą uczuciowość, skłonność do jej uzewnętrzniania
15

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2000 r. III CKN
1148/99, LEX nr 306669.
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oraz właściwą matce troskę o zaspokojenie codziennych potrzeb dziecka1617. Przy wyborze jednego z rodziców, któremu powierza się wykonywanie władzy rodzicielskiej decydującym kryterium są także kwalifikacje podmiotowe obojga rodziców, w tym także zdolności wychowawcze18. Nie bez znaczenia pozostaje także wzajemny dotychczasowy
stosunek rodziców do siebie i dziecka, a także, czy jedno z rodziców nie
wpaja dziecku uczucia niechęci lub nienawiści do drugiego i jego otoczenia19.
Wobec powyższego może się okazać, że ograniczenie władzy
rodzicielskiej dotknie rodzica, któremu obiektywnie nie można przypisać nieprawidłowości w wykonywaniu władzy rodzicielskiej i który działał w dobrej wierze chcąc uregulować wykonywanie władzy
rodzicielskiej i kontaktów sporządzając porozumienie rodzicielskie,
do zawarcia którego nie doszło, ponieważ drugi z rodziców nie zgodził się na jego zawarcie. Możliwy też jest taki scenariusz, w którym
Sąd nie widząc szans na powodzenie w przestrzeganiu proponowanego porozumienia, orzeka o ograniczeniu władzy rodzicielskiej
wobec jednego z rodziców.
Może się zatem okazać, że władza rodzicielska rodzica zostanie
ograniczona mimo braku ku temu obiektywnych przesłanek. Dla
takiego rodzica ograniczenie władzy rodzicielskiej będzie swoistą
karą, rykoszetem istniejącego konfliktu między rodzicami. Tak scenariusz może być współczesnym obliczem praworządności w zakresie władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu.
4. Próba „ulepszenia” prawa
Na szczęście ten problem, jak i inne powstałe na tle komentowanej regulacji i konsekwencji jej zastosowania dostrzeżono i 17 stycznia 2014 r. wpłynął do Sejmu projekt poselski ustawy o zmianie
16

Zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1952 r., C
1814/52, OSN 1953, nr 3, poz. 92.
17
H. Dolecki (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. T.
Sokołowski, H. Dolecki, LEX 2010.
18
Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1949 r., WaC
76/49, PiP 1950, nr 7, s. 118.
19
Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1957 r., I CR
1229/54, OSN 1957, poz. 35.
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ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw20, który jest na etapie skierowania do I czytania na
posiedzeniu Sejmu. W przedmiotowym projekcie dostrzeżono problem natury praktycznej, jakim jest sytuacja, gdy rodzice rozwiedzeni, czy żyjący w rozłączeniu toczą między sobą walkę o dziecko i w
ramach tej walki jedna strona zyskuje przewagę, uzyskuje rozstrzygnięcia ograniczające władzę rodzicielską, bądź eliminujące drugie z
rodziców w zakresie kontaktów z dzieckiem w sytuacjach, gdy nie
jest to niezbędne, a wręcz przeciwnie, gdy szkodzi to dziecku, które
ma przecież prawo i potrzebę kontaktu z obojgiem rodziców21.
Przedmiotowa nowelizacja przewiduje znacząco zmienić
brzmienie art. 107 k.r.o. Proponowane zmiany zmierzają do złagodzenia skutków sytuacji konfliktowych, a ich zasadniczym celem jest
troska o dobro dziecka.
Najważniejszymi proponowanymi zmianami na gruncie omawianego przepisu są:
1. wyeliminowanie możliwości zbyt pochopnego ograniczania
władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Takie rozstrzygnięcia
powinny być podejmowane w ostateczności, w razie rzeczywistego,
popartego konkretnymi zarzutami zagrożenia ze strony rodzica dla
dobra dziecka, w szczególności, gdy jedno z rodziców nadużywa
władzy rodzicielskiej lub trwale nie interesuje się losem dziecka;
2. zachęcanie rodziców żyjących w rozłączeniu do układania ich
relacji z dzieckiem w drodze porozumienia, które jest zawsze lepsze
od konfliktu a co za tym idzie zachęcanie przez Sąd do zawarcia
takiego porozumienia, a dopiero w sytuacjach braku szans na nie,
władcze ingerowanie Sądu w relacje rodziców z dzieckiem, tj. dopiero wtedy, gdy nie jest możliwe zawarcie zgodnego z dobrem dziecka
porozumienia rodziców, określającego zasady wykonywania władzy
rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem;

20

Projekt poselski z dnia 17 stycznia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
druk nr 2179.
21
Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 2179.
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3. respektowanie zawartego w Konstytucji22 a także ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Praw Dziecka23, uprawnienia dziecka do
wypowiadania się o własnym losie. Sąd nie powinien rozstrzygać o
dziecku jak o przedmiocie, lecz jako o podmiocie, który jeśli jest już
w stanie wypowiadać swoje zdanie, to powinno ono być wysłuchane
i wzięte pod uwagę24.
Powyższe zmiany są zasadne i z całą pewnością mogą ograniczyć aktualnie obserwowany w praktyce problem wykorzystywania
przepisów prawa dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej
rodziców żyjących w rozłączeniu, jako narzędzie walki tych rodziców między sobą, a w konsekwencji częstokroć niesłuszne ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z nich. Takie oblicze praworządności zasługuje na aprobatę, dlatego też warto kibicować przygotowanej nowelizacji, by weszła w życie, zastępując dotychczasową regulację art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Streszczenie
Przedmiotem prawnej analizy jest władza rodzicielska rodziców
żyjących w rozłączeniu pod kątem możliwości ograniczenia władzy
rodzicielskiej jednego z nich. Problematyka artykułu dotykać będzie
sytuacji faktycznej, kiedy to rodzice nie mogą dojść do wspólnego
porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i
utrzymywania kontaktów z dzieckiem, w konsekwencji czego koniecznym staje się ingerencja Sądu opiekuńczego w wykonywanie
władzy rodzicielskiej. W sytuacji braku porozumienia rodziców co
do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i
uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Punktem odniesienia do
22

Art. 72 ust 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia1997 r., Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483.
23
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. 1991, Nr 120,
poz. 526.
24
Por. projekt z dnia 17 stycznia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk
nr 2179.
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powyższych rozważań jest art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zarówno w brzmieniu pierwotnym, aktualnym a także
postulowanym w projekcie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Summary
The interference of the Family Court in the parental authority of
parents living in separation
The object of the legal analysis is the parental authority of parents living in separation in relation to possible limitations of parental
authority of one of the parents. The issue of the article will concern
the actual situation, when the parents cannot come to a common
agreement on exercising parental authority and maintaining contact
with the child, due to which the interference of the Family Court in
the exercise of parental authority becomes necessary. In the absence
of agreement as to how parents should exercise parental authority,
the Court may delegate the exercise of parental authority to one parent, limiting parental authority of the other to the specific duties and
powers in relation to the person of the child. The point of reference
to the above considerations is Art. 107 of the Family and Guardianship Code, both in its original version, current, as well as in version
postulated in the draft of the amendment to the Family and Guardianship Code.
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Ewa Gidel-Stefaniec (KA)
Dzieciobójstwa w Polsce
1. Definicja dzieciobójstwa
Dnia 6 czerwca 1997 r. uchwalono nowy k.k., który w pierwotnej wersji art. 149 k.k. mówił, że „Matka, która zabija noworodka
pod wpływem silnego przeżycia związanego z przebiegiem porodu,
znacznym zniekształceniem dziecka lub ze szczególnie trudną sytuacją osobistą podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5”. W piśmiennictwie podkreśla się, że taki kształt przestępstwa
dzieciobójstwa nie miał jednak za zadanie rozszerzenia przesłanek
liberalizujących odpowiedzialność karną dzieciobójczyni. Zamiarem
ustawodawcy było uszczegółowienie tych przesłanek oraz ich bardziej realistyczne ujęcie w stosunku do wcześniej występujących
regulacji mówiących o wpływie porodu i okresu porodu1. Jak zauważa K. Daszkiewicz, „podstawą uprzywilejowania przestępstwa dzieciobójstwa jest anormalna sytuacja, w jakiej znalazła się matka w
związku z porodem jednakże - na co należy zwrócić uwagę - owej
anormalnej sytuacji nie można sprowadzać wyłącznie do silnych
przeżyć fizjologicznych związanych z porodem, w tym np. z bólem
porodowym”2. W związku z powyższym ustawodawca zdecydował
się na zastąpienie „dziecka” terminem „noworodek”, a „pod wpływem przebiegu porodu” sformułowaniem „pod wpływem silnego
przeżycia związanego z przebiegiem porodu”. Ponadto wprowadzono znamię w postaci zabicia noworodka przez matkę „działającą pod
wpływem przeżycia związanego ze znacznym zniekształceniem
dziecka lub ze szczególnie trudną sytuacją osobistą”. Obniżono dolną granicę odpowiedzialności z 6 do 3 miesięcy.
Dzieciobójstwo jest zabójstwem dziecka popełnionym w okresie
i pod wpływem przebiegu porodu. Dopiero kumulatywne wypełnienie powyżej wskazanych znamion pozwala przyjąć, że matka staje
1

A. Gałęska-Śliwka, Dzieciobójstwo. Analiza karno-medyczna, Wyd.
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 61.
2
K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX
k.k. Komentarz, Warszawa 2000, s. 204-206.
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się dzieciobójczynią w rozumieniu art. 149 k.k. Przechodząc na
płaszczyznę temporalną kształtowania się jej patologicznych zamierzeń należy podkreślić, że pojawić się one mogą nie wcześniej niż w
momencie, kiedy poród zacznie oddziaływać na psychikę sprawczyni
(a zatem musi się on w ogóle rozpocząć), gdyż według ustawodawcy
to poród jest właśnie bezpośrednim bodźcem aktywizującym przestępne zachowanie matki3. Jeżeli zamiar zabicia dziecka ukształtował
się u kobiety już w okresie ciąży, to jak słusznie zauważa K. Daszkiewicz, „jego podjęcie w tym czasie nie pozostaje w żadnej mierze
sprzężone z wpływem, jaki wywiera na nią poród. Skoro zatem sam
poród się jeszcze nie rozpoczął, to de facto matka nie może odczuwać jeszcze jego jakiegokolwiek wpływu”4. Warto w tym miejscu
skonfrontować stanowisko autorki z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, który podkreślał, że premedytacja przestępstwa dzieciobójstwa jest możliwa. W orzecznictwie SN stwierdził m.in., że „zamiar
zabicia dziecka, powzięty przez matkę przed jego urodzeniem w
okresie porodu, należy uznać za uzasadniający zastosowanie art. 226
k.k. pod warunkiem jednak, że zamiar ten zostanie zrealizowany pod
wpływem przebiegu porodu”5.
2. Ustawowe znamiona czynu
Znamiona ustawowe stanowią charakterystyczny zespół cech,
które razem tworzą zarys typu przestępstwa. Przez wyodrębnienie
istotnych, powtarzających się cech następuje typizacja przestępstw.
W ten oto sposób dane zespoły znamion określają typy przestępstw,
a im z kolei nadaje się różne nazwy w języku prawniczym6. Zdaniem
Stefańskiego ustawowe znamiona przestępstwa to cechy, które okre-

3

J. Brzezińska, Dzieciobójstwo. Aspekty prawne i etyczne, Wyd. Wolters
Kluwer business, Warszawa 2013, s. 208.
4
K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX
k.k. Komentarz, Warszawa 2000, s. 130.
5
Wyrok SN z dnia 28 października 1959 r., III K 883/59, OSNPG 1959,
nr 12, poz. 6; T. Cyprian, glosa do orzeczenia SN z dnia 28 października
1959 r” III K 883/59, OSPiKA 1960, z. 7-8, s. 487-488.
6
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2004, s. 100.

300

ślają zakres czynów przestępnych oraz granice karalności czynu, a
także stanowią o istocie przestępstwa7.
W doktrynie wskazano następujące elementy, konstytuujące byt
przestępstwa dzieciobójstwa z art. 149 k.k.: 8
• matka zabija swoje nowo narodzone dziecko w okresie, kiedy trwa
• poród lub bezpośrednio po nim, przy czym jego przebieg musi
wpływać na stan funkcji psychicznych rodzącej;
• zabójstwo musi zostać dokonane pod wpływem porodu,
którego przebieg stanowi bodziec reaktywujący przeżycia matki755,
ich stopień natężenia jest na tyle wysoki, że dopiero zniszczenie
bezpośredniej przyczyny ich wystąpienia (dziecka) przynosi
położnicy „ulgę”, choć najczęściej tylko krótkotrwałą.
Znamię drugie należy interpretować szeroko. W orzecznictwie
podkreśla się bowiem, że „zamiar dzieciobójstwa pod wpływem
porodu (art. 149 k.k.) jest wynikiem zespołu wielu czynników psychofizycznych, psychologicznych, fizjologicznych i społecznych,
związanych zarówno z porodem, jak i sytuacją życiową matki. Nie
spotyka się wypadków wyzwolenia agresji samodzielnie przebiegiem
porodu, bez udziału pozostałych czynników, a jeśli takie występują,
powinny być wartościowane wedle kryteriów poczytalności jako
przypadki patologiczne”9. Wynika z tego, że patologiczne zamierzenia sprawczyni nie mogą pojawić się wcześniej niż w momencie,
kiedy poród zacznie oddziaływać na jej psychikę (a zatem musi się
on w ogóle rozpocząć). Poród według ustawodawcy jest właśnie
bezpośrednim bodźcem aktywizującym przestępcze zachowanie
matki. Jeżeli zatem przyjąć teoretycznie, że zamiar zabicia dziecka
ukształtował się u kobiety nieco wcześniej, czyli już w okresie ciąży,
to jego wystąpienie w tym czasie nie pozostaje w żadnej mierze
sprzężone z wpływem, jaki poród wywiera na rodzącą. Skoro bowiem sam poród się jeszcze nie rozpoczął, to de facto matka nie
może odczuwać jeszcze jego jakiegokolwiek wpływu. Tym samym
7
R. A. Stefański, Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa
2008, s. 94.
8
J. Brzezińska, Dzieciobójstwo. Aspekty prawne i etyczne, Wyd. Wolters
Kluwer business, Warszawa 2013, s. 241.
9
Wyrok SA w Krakowie z 24 października 2002 r., II AKa 256/2002,
KZS 2002, nr 12, poz. 34.
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zachowanie przestępne może przybrać zarówno formę działania (np.
uduszenie), jak i zaniechania (np. brak należytej opieki)10.
3. Strona przedmiotowa
Jak wynika z art. 149 kk przedmiotem ochrony w jest życie
dziecka. Warto w tym miejscu wskazać na definicje dziecka na gruncie Kodeksu karnego (tabela 1).
Tabela 1. Zakres pojęcia „dziecko” na podstawie przepisów kodeksu karnego
Nazwa

Wiek

Dotyczy art. w
k.k.
dziecko poczęte
od poczęcia do rozpoczęcia art. 157a
porodu
dziecko poczęte zdolne do od 22 tygodnia w łonie matki art. 152 §3, art.
życia poza organizmem (ewentualnie osiągnięcia 500 g 153 §2
matki
wagi)
dziecko w okresie porodu od rozpoczęcia porodu (pierw- art. 149
sze bóle porodowe) do usunięcia łożyska i ustąpienia tzw.
szoku poporodowego - maksymalnie ósmy dzień po urodzeniu dziecka
dziecko w okresie porodu i od rozpoczęcia porodu do art. 118 § 2
starsze
pełnoletności
dziecko
od poczęcia do osiągnięcia art. 253 § 2
pełnoletności
Źródło: A. Księżopolska-Breś, Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo
w prawie polskim, Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 55.

Jak widać, w kodeksie karnym ustawodawca w kilku miejscach
odniósł się do określenia „dziecko”. Strona przedmiotowa czynu
sprawcy polega na pozbawieniu życia dziecka, przy czym do zaistnienia tego przestępstwa niezbędne jest, aby do takiego czynu doszło
w określonych warunkach. Mianowicie, kwalifikacja czynu sprawcy
z tego przepisu będzie możliwa tylko wówczas, gdy do zabójstwa
dziecka dojdzie, po pierwsze, w „okresie porodu”, po drugie - „pod
10
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T. Bojarski, Kodeks karny. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2013.

wpływem jego przebiegu”11. Pojęcie okresu porodu było wyjaśniane
przez przedstawicieli doktryny prawa karnego. Rozumie się przez
nie moment czasowy obejmujący nie tylko sam czas rodzenia, ale
również czas bezpośrednio po porodzie, jeżeli wpływa on na stan
psychiczny matki i łączy się z zabiciem dziecka. Czyn matki, obok
określonego momentu czasowego, ma nastąpić „pod wpływem przebiegu porodu”. Oznacza to konieczność zaistnienia ścisłego związku
pomiędzy porodem a jego określonym wpływem na stan psychiczny
kobiety12. W orzecznictwie podkreśla się zaś, że „istota uprzywilejowania dzieciobójstwa tkwi w ścisłym związku przyczynowym
między szczególnym stanem psychicznym kobiety rodzącej a jej
czynem sprzecznym z naturalnymi uczuciami macierzyńskimi”13.
Czynność sprawcza przestępstwa z art. 149 k.k. polega na zabijaniu. Jest to zachowanie, które w oczywisty sposób pozostaje w
związku przyczynowym ze śmiercią dziecka. Dzieciobójstwo jest
więc przestępstwem materialnym, czyli skutkiem znamiennym. Zostaje ono dokonane z chwilą uśmiercenia dziecka14.
4. Strona podmiotowa
Przez znamiona strony podmiotowej rozumiemy zjawiska psychiczne, które towarzyszą zewnętrznemu zachowaniu. Pojęcie „strona podmiotowa” w języku prawniczym utożsamia się z winą15. Jak
wynika z treści art. 149 kk podmiotem przestępstwa może być tylko
matka. Pojęcie „matka” należy tu postrzegać albo jako naturalną
matkę biologiczną pokrzywdzonego dziecka, będącą jego krewnym
wstępnym w stopniu pierwszym, która urodziła to dziecko, ewentualnie jako faktyczną matkę pokrzywdzonego dziecka, czyli kobietę,
która je urodziła nie będąc równocześnie matką biologiczną tego
dziecka, tzn. kobietę, która zdecydowała się być wyłącznie biorczy11

T. Bojarski, Kodeks karny. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2013.
J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, t. II,
Warszawa 1987, s. 93.
13
Wyrok SN z 11 czerwca 1974 r., IV KR 89/74, LexisNexis nr 331225,
OSNPG 1987, nr 5, poz. 55.
14
A. Księżopolska-Breś, Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w
prawie polskim, Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 75.
15
Tamże, s. 114.
12
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nią embrionu implantowanego następnie do jej macicy, przy zastrzeżeniu, że powstał on z komórki jajowej innej kobiety16.
Strona podmiotowa przestępstwa charakteryzuje się umyślnością
w postaci zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego. Na tle strony
podmiotowej tego przestępstwa należy ponadto zaznaczyć, że „istnienie wcześniejszego zamiaru zabójstwa przyszłego dziecka, samo
przez się nie przesądza o kwalifikacji czynu”17.
W przypadku dzieciobójstwa można wskazać na trzy główne
wymogi pozwalające przypisać komuś winę: 18
• zdolność do ponoszenia winy, która to zdolność zależy od
osiągnięcia odpowiedniego wieku i stanu umysłowego,
umożliwiającego rozpoznanie znaczenia swoich czynów oraz
zapewniającego zdolność kierowania swoim postępowaniem;
• rozpoznanie przez sprawcę bezprawności swojego zachowania
- niezawiniona nieświadomość bezprawności czynu wyłącza
ewentualne przypisanie sprawcy winy (art. 30 k.k.);
• wymóg zachowania zgodnego z prawem, co jest uzależnione
od sytuacji motywacyjnej sprawcy. Miarą jest tu to, czego prawo
może żądać od człowieka, zwłaszcza w sytuacji ostrego konfliktu
interesów, a także w obliczu bezpośredniego zagrożenia. Stąd też
prawo karne wyłącza winę w przypadku stanu wyższej konieczności
czy też związania rozkazem. Wyróżniamy umyślność oraz
nieumyślność. Umyślność może przybierać postać zamiaru
bezpośredniego, oraz zamiaru ewentualnego. Nieumyślność zaś
dzieli się na lekkomyślność oraz niedbalstwo . Poza tym występuje
także wina kombinowana, jako kombinacja zamiaru z
lekkomyślnością lub niedbalstwem.
Dzieciobójstwo polega na umyślnym zabiciu przez matkę nowo
narodzonego dziecka. W przypadku dzieciobójstwa mogą wystąpić
obie postaci zamiaru. Zamiar ewentualny może przejawiać się przez
akt gwałtowny (utopienie, uduszenie itp.), jak również przez akt
ukierunkowanej bierności (np. przy zagłodzeniu dziecka lub gdy np.
matka po urodzeniu dziecka pozostawia je bez pomocy i opieki, a
16

T. Bojarski, Kodeks karny. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2013.
Wyrok SN z 27 marca 1981 r., IV KR 32/81, LexisNexis nr 321309.
18
A. Księżopolska-Breś, Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w
prawie polskim, Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 115.
17
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śmierć następuje na skutek wyziębienia, zachłyśnięcia się itp.). W
przypadku gdy śmierć noworodka nastąpiła jako skutek zaniedbania
przygotowania warunków do porodu, a nie stwierdzono u matki zamiaru zabicia dziecka, mamy do czynienia z przestępstwem z art.
155 k.k.19.
W związku z konstrukcją strony podmiotowej przestępstwa dzieciobójstwa wyłonił się w doktrynie problem dotyczący relacji między umyślnym spowodowaniem śmierci dziecka w okresie porodu i
pod wpływem jego przebiegu (art. 149 k.k.), a umyślnym ciężkim
uszczerbkiem na zdrowiu, którego skutkiem jest nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka (art. 157 § 3 k.k.) oraz kwestią odpowiedzialności za te przestępstwa20.
Z zamiarem ewentualnym będzie działała przykładowo matka,
która pozostając pod wpływem porodu, doprowadzi do śmierci
dziecka, pozbawiając go wymaganej opieki, pod warunkiem że tego
nie chciała, choć akceptowała taki stan rzeczy, przewidując możliwość jego wystąpienia21.
5. Kontrowersje karnoprawne dotyczące stosowania art. 149 kk
Wkrótce po wejściu w życie k.k. z 1997 r. zaczęły pojawiać się
liczne wątpliwości co do treści przepisu 149 k.k. W pierwszej kolejności podkreślano, że użyte przez ustawodawcę sformułowanie „noworodek” jest niejednoznaczne interpretacyjnie. Pojawiały się rozbieżności co do czasu pozostawania noworodkiem - zdaniem np.
Światowej Organizacji Zdrowia noworodkiem jest dziecko do 28.
dnia życia, co z punktu wiedzenia pozostałych znamion art. 149 k.k.
było nie do przyjęcia. Po drugie spore kontrowersje budziły także
19

Tamże, s. 116.
Por. M. Cieślak [w:] J. Waszczyński, System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
1985, s. 369.
21
Por. A. Zoll, Kodeks karny, Część szczególna, t. II, Kraków 2008, s.
253-254; M. Siewerski [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks
karny. Komentarz, Warszawa 1987, s. 351; Wyrok SA w Rzeszowie z dnia
15 lutego 1994 r., II Akr 13/94, OSA 1995, z. 3, poz. 14; Wyrok SA w
Poznaniu z dnia 25 kwietnia 1992 r., II AKr 181/92, OSA 1993, z. 2, poz. 6;
wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 r” I KR 446/86, OSNPG 1987, nr 5, poz. 55;
wyrok SN z dnia 8 lipca 1975 r., IV KR 119/75, LEX nr 21680.
20
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określenia „znaczne zniekształcenie dziecka” oraz „szczególnie trudna sytuacja osobista”, które również miały charakter nieprecyzyjny i
były trudne interpretacyjnie22.
Nadal jednak w doktrynie ścierają się różne poglądy. Przykładowo, A. Bentkowski negatywnie ocenił rozszerzenie katalogu przesłanek z art. 149 k.k. Autor podkreślał, że ten rodzaj przestępstw
występuje niezwykle rzadko, a w orzecznictwie określono już model
ich interpretacji. Wprowadzenie do treści przedmiotowego przepisu
przesłanki „silnego przeżycia związanego z przebiegiem porodu”
oraz „szczególnie trudnej sytuacji osobistej” uznał A. Bentkowski za
nietrafne, a wręcz błędne twierdząc, że ustawodawca świadomie
usprawiedliwia zachowanie matki właśnie ze względu na trudności
(materialne lub rodzinne), w jakich się znalazła23.
A. Zoll uważał zaś, że powodem silnego przeżycia usprawiedliwiającego kwalifikację prawną z art. 149 k.k. jest szczególnie trudna
sytuacja osobista matki. Przyczyna ta bowiem była szczególnie
uwzględniana w orzecznictwie w okresie obowiązywania kodeksów
z 1932 r. i 1969 r., choć autor kwestionuje jej słuszność24.
Podobnie ujemną ocenę doboru znamion wyraziła J. Brzezińska,
pisząc, że trudno jest je „tolerować jako czynniki usprawiedliwiające
matkę, gdyż tworzą swoistego rodzaju przyzwolenie na eliminację
dzieci niepełnosprawnych czy przeszkadzających w spokojnym,
wolnym od kłopotów i zmartwień życiu matki” 25.
V. Konarska-Wrzosek zaproponowała nową redakcję przedmiotowego przepisu o następującym brzmieniu: „Matka, która zabija
dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu lub bezpośrednio po jego zakończeniu pod wpływem silnego przeżycia związanego ze szczególnie trudną sytuacją osobistą bądź ze znacznym
zniekształceniem dziecka podlega karze pozbawienia wolności od 3
22

A. Gałęska-Śliwka, Dzieciobójstwo. Analiza karno-medyczna, Wyd.
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 61.
23
A. Bentkowski, Bez politycznej rywalizacji, PiP 1998, z. 9-10, s. 17.
24
A. Zoll [w:] A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks
karny. Część szczególna, t. II, Kraków 2008, s. 250.
25
J. Brzezińska, Dzieciobójstwo. Aspekty prawne i etyczne, Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 193.
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miesięcy do lat 5”. V. Konarska-Wrzosek podkreśliła, że taki charakter regulacji usunąłby nadmierne uprzywilejowanie i utrzymał je
zaledwie przez kilka pierwszych dni życia noworodka26.
K. Daszkiewicz zauważała zaś, że w istocie każda z kobiet rodzących w trudnych warunkach, ta, której poród był niezwykle ciężki, a cierpienie w znacznej mierze nasilone, decydowałaby się na
dzieciobójstwo, co jest stwierdzeniem oczywiście nieprawdziwym.
Ponadto kwestionowała również zastąpienie znamienia „okres porodu” terminem „noworodek”, upatrując w niniejszej zmianie jedynie
dalszej tendencji do liberalizacji odpowiedzialności dzieciobójczyń.
Uznawała również za zdecydowanie niezasadne obniżenie dolnej
granicy ustawowego zagrożenia z 6 do 3 miesięcy, ponieważ zmiana
ta w opinii autorki sprzyjać miała dalszemu łagodzeniu odpowiedzialności karnej za dzieciobójstwo. W konkluzji stwierdziła, że
kształt nowej regulacji nie zasługuje na pełną akceptację27.
Poważne zastrzeżenia wobec kształtu nowej regulacji wyrażał również A. Marek. Autor zwrócił uwagę, że nowe ujęcie przepisu art. 149 k.k.
otworzyło możliwość niedopuszczalnej praktyki, polegającej na łagodzeniu odpowiedzialności za zabójstwo noworodka defektywnego nawet po
przekroczeniu okresu porodu, jeśli tylko dziecko nadal pozostawało noworodkiem (do 28. dnia po porodzie)28.
W efekcie dokonano zmiany brzmienia tego przepisu. Obecna
treść tego przestępstwa różni się pod względem określenia jego znamion w porównaniu do pierwotnie uchwalonego przez Sejm. Została
ona zmieniona ustawą z 8 lipca 1999 r. o zmianie Kodeksu karnego
oraz ustawy o zawodzie lekarza29. Polegała ona na przywróceniu
brzmienia przepisu art. 149, jakim posługiwał się Kodeks karny z
1969 r.30.

26

Por. V. Konarska-Wrzosek, Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, Toruń 1999, s. 32-33.
27
K. Daszkiewicz, Kodeks karny z 1997 roku. Uwagi krytyczne, Gdańsk
2001, s. 311-318.
28
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007, s. 436.
29
Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz
ustawy o zawodzie lekarza, Dz. U. 1999 Nr 64, poz. 729.
30
T. Bojarski, Kodeks karny. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2013.
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6. Skala problemu dzieciobójstwa w Polsce
Warto wskazać na statystyki ukazujące problem dzieciobójstwa
w Polsce. Dane policji ukazuje rysunek 1.
Rys. 2. Liczba postępowań wszczętych oraz liczba przestępstw
stwierdzonych przez Policję w Polsce w latach 1999-2013
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Źródło: Policja, http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwaprzeciwko/63417,Dzieciobojstwo-art-149.html, dostęp: 5.03.2013.

Dane policyjne wskazują na zmniejszanie się problemu dzieciobójstwa w Polsce w 2000 roku stwierdzono najwięcej takich przypadków, bo aż 47, wszczęto w tym roku 59 postępowań w tym zakresie. w kolejnych latach problem ten szybko się zmniejszał i w
2006 roku stwierdzono 10 dzieciobójstw, a w 2013 roku tylko jedno.
Tabela 2. Prawomocnie skazani dorośli wg art. 149 kk w Polsce
w latach 2008-2012

2008
2009
2010

308

OGÓŁEM
7
10
7

BEZ
ZAWIESZENIA
2
2
2

Z ZAWIESZENIEM
Z
BEZ
DOZODOZORAZEM
REM
RU
5
4
1
8
7
1
5
4
1

2011
2012
Razem
Struktura

8
7
39
100%

2
0
8
21%

6
7
31
79%

5
6
26
67%

1
1
5
13%

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, http://isws.ms.gov.pl/pl/bazastatystyczna/opracowania-wieloletnie/, dostęp: 5.03.2013.
Dane o wyrokach w sprawie o dzieciobójstwo wskazują, że w latach 2008-2012 skazano łącznie 39 osoby, w tym 21% na bezwzględną karę pozbawienia wolności. Do 2011 roku było to po 2
osoby rocznie. Reszta wyroków zapadła w zawieszeniu, przy czym
głownie są to wyroki z dozorem. Tylko niewielka grupa skazanych
dostała wyrok w zawieszeniu bez dozoru.
Podsumowanie
Podsumowując, można stwierdzić, że problem dzieciobójstwa w
Polsce w ostatnich 15 latach gwałtownie się zmniejsza. Są to już
pojedyncze przypadki. Tylko niektóre mają znamiona pełnej umyślności. W praktyce sądowej sąd bada szczegółowo czy ma się do czynienia z zabójstwem w formie podstawowej czy kwalifikowanej.
Kwalifikacja czynu sprawia, że wyroki są mocno zróżnicowane. Z
jednej strony można uznać, że pozbawienie życia w szczególności,
gdy ofiara jest całkowicie bezbronna – nowonarodzone dziecko,
można zakwalifikować w kodeksie karnym jako uprzywilejowaną
formę zabójstwa. Jednak w niektórych przypadkach trzeba rozważać,
że przestępstwo dzieciobójstwa ma znamiona kwalifikowanej formy
zabójstwa, w szczególności, gdy dokonane zostało z okrucieństwem i
pełną premedytacją. W tym zakresie powinna być zastosowana bezwzględna kara pozbawienia wolności.
Streszczenie
Coraz częściej dowiadujemy się o zbrodniach dzieciobójstwa w
Polsce. Dzieciobójstwa są uprzywilejowana postacią zabójstwa
człowieka. Jednak kwestia oceny tego czy mamy do czynienia z
zabójstwem w formie podstawowej czy kwalifikowanej jest indywidualną ocena sądu, która często nie spotyka się z aprobatą opinii
publicznej, a co za tym idzie wpływa to na wysokość kary pozbawienia wolności. Należy się zastanowić, czy pozbawienie życia w
szczególności, gdy ofiara jest całkowicie bezbronna – nowonarodzo309

ne dziecko, można zakwalifikować w kodeksie karnym jako uprzywilejowana formę zabójstwa. W opracowaniu przedstawiono skalę
zjawiska w Polsce oraz interpretacje art. 149 kodeksu karnego w
świetle obowiązujących przepisów.
Summary
Infanticide in Poland
More and more often we hear about the acts of infanticide in Poland. Infanticide is treated as lesser included offense of killing of a
man. However, it depends solely on the court decision if the homicide is classified as a main type – manslaughter or as a qualified type
– murder, which is not always accepted by a wide public and which
results in the length of the prison sentence. It also should be considered if the act of killing, especially when the victim is completely
defenseless – a newborn child, could be classified as the lesser included offense in the Penal code. In the paper I would like to present
the scope of this phenomenon in Poland and the interpretation of
article 149 of the Penal code under current laws and regulations.
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Agata Kotwica1
Nowelizacja procedury karnej – wady i zalety w świetle planowanych zmian art. 387 k.p.k.
Wstęp
Dobrowolne poddanie się karze, uregulowane w art. 387 k.p.k., jest
rodzajem porozumienia (umowy) karno-procesowej między oskarżonym
a wymiarem sprawiedliwości. Do porozumienia tego może dojść wyłącznie z inicjatywy oskarżonego, który występuje z wnioskiem do organu procesowego – sądu godząc się jednocześnie na wymierzeniu mu
kary i środków karny zaproponowanych w treści składanego wniosku.
Organ, do którego kierowany jest wniosek po zbadaniu i ustaleniu czy w
sprawie spełnione zostały wszelkie ustawowo wymagane przesłanki aby
wniosek uwzględnić, wydaje orzeczenie kończące sprawę o treści zgodnej z wnioskiem oskarżonego2.
Instytucja ta określana jest w piśmiennictwie w różnoraki sposób jako „dobrowolne poddanie się przez oskarżonego odpowiedzialności karnej”, „dobrowolne poddanie się karze”, „skrócenie
rozprawy” etc.3
Propozycje zawarte w projekcie nowelizacji k.p.k., która w
znacznej części wejdzie w życie w lipcu 2015 roku4, są odzwierciedleniem postulatów praktyków o rozszerzenie zakresu działania
instytucji procesowych, których celem jest skrócenie czasu postępowania przygotowawczego oraz sądowego, bez szkody dla realizacji gwarancji procesowych uczestników postępowania.
1

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, aplikantka adwokacka wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej
w Łodzi.
2
M. Zbrojewska „Dobrowolne poddanie się karze w kodeksie postępowania karnego”, wyd. Temida 2, Białystok 2002, s. 29 i nast.
3
D. Świecki, [w] „Kodeks postępowania karnego. Komentarz.”, red.
Dariusz Świecki, wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s.154.
4
Ustawa z dnia 27 września 2013 roku o zm. ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 1247),
(dalej również: ustawa nowelizacyjna).
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Jednym z powodów zgłaszania postulatów o rozszerzenie możliwości konsensualnego rozstrzygania sporów jest wciąż rosnąca
liczba spraw wpływających do sądów powszechnych. Wobec powyższego należy wywnioskować, iż nadrzędnym celem nowelizacji
w omawianym zakresie jest usprawnienie postępowania karnego.
Obecnie spory odsetek spraw kończy się w trybach konsensualnych.
Po nowelizacji odsetek ten ma znacząco wzrosnąć.
1. Istota art. 387 k.p.k.
Analizowana instytucja, zawarta w art. 387 k.p.k., jak już zostało
wspomniane, ma na celu przyspieszenie i uproszczenie postępowania
przez stworzenie sądowi możliwości rozstrzygnięcia o odpowiedzialności karnej oskarżonego – na jego wniosek – bez przeprowadzania pełnego postępowania dowodowego5.
Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji w ogóle postępowanie dowodowe nie jest przeprowadzane. Sąd przeprowadza postępowania dowodowe, w sposób pośredni albowiem uznaje za ujawnione
dowody zgromadzone w postepowaniu przygotowawczym. Omawiana instytucja bowiem pozwala na odejście od obowiązującej w
procesie karnym zasady bezpośredniości na rzecz zasady szybkości
postępowania. Precyzyjnie zatem mówiąc, zgodnie z poglądem
przedstawianym m.in. przez sędziego Sądu Najwyższego Dariusza
Świeckiego6, oskarżony składając wniosek na postawie art. 387
k.p.k. składa wniosek o skazanie bez dalszego bezpośredniego przeprowadzania dowodów zawartych w skierowanym przeciwko niemu
akcie oskarżenia.
W treści wniosku oskarżony zobowiązany jest do określenia kary
jaką chce ponieść za zarzucany mu czyn. Karę tę musi określić w
sposób precyzyjny, co oznacza, że nie wystarczy, aby oskarżony
oświadczył, że chce zostać skazany, ale ma określić rodzaj i rozmiar
kary jaki chce ponieść, czy ma być ona bezwzględnie wykonana czy
orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na proponowany okres próby, czy grzywna w określonej wysokości, środek
karny przewidziany w ustawie itd.

5
6
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D. Świecki [w] „Kodeks postępowania…”, op. cit., s. 154.
Ibidem, s. 155.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego jednoznacznie wskazuje, iż
„istota stosowania instytucji określonej przepisami art. 387 k.p.k.
sprowadza się do oceny przez sąd, czy istnieją warunki do zrezygnowania z prowadzenia postępowania na zasadach ogólnych, a jedną z
przesłanek tej oceny jest stwierdzenie, że proponowany i następnie
uzgodniony wymiar kary w mającym zapaść wyroku skazującym, jest
trafny”7.
Dobrowolne poddanie się oskarżonego odpowiedzialności karnej początkowo obejmowało występki zagrożone karą pozbawienia
wolności do lat 88, następnie rozszerzono jego stosowanie do wszelkich występków9, czyli takich przestępstw których dolna granica
zagrożenia nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności. Projekt najnowszej nowelizacji k.p.k. przewiduje możliwość zastosowania art.
387 k.p.k. w przypadku popełnienia każdego przestępstwa, poszerza
obecnie obowiązujący katalog przestępstw objętych tą instytucją o
zbrodnie, tzn. przestępstwa zagrożone karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności. W nowym stanie prawnym osoba oskarżona o
popełnienie zbrodni będzie mogła wystąpić do sądu z wnioskiem o
wymierzenie jej konkretnej kary i środków karnych bez przeprowadzania rozprawy.
Takie rozwiązanie budzi jednak liczne kontrowersje, entuzjaści
nowelizacji podnoszą, że sprawy o czyny najcięższe są często
„oczywiste” i „mało skomplikowane” do udowodnienia, jednak
krytycy zmian podnoszą, że brak przeprowadzenia postępowania
dowodowego w całości w sprawach o zbrodnie nie czyni zadość
funkcjom postępowania karnego jakimi są funkcja wychowawcza,
funkcja prewencyjna czy też resocjalizacyjna10.
Dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonego stanowi, jak
już było wcześniej sygnalizowane, odstępstwo od zasady bezpośredniości, co jest ceną jaką strony płacą za możliwość rozstrzygnięcia sprawy w zamian za korzyści płynące z jej konsensualnego
7

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2004 roku, sygn. akt III
KK 421/03, Lex 108056.
8
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz.
U. z 1997 r., nr 89, poz. 555).
9
Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 roku (Dz. U. z 2003 r., nr 17, poz. 155).
10
Ustawa nowelizacyjna, op. cit.
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załatwienia, natomiast instytucja ta przystaje, jak mało która w procesie, do zasady szybkości postępowania.
2. Kontrowersje towarzyszące instytucji dobrowolnego poddanie się karze przez oskarżonego.
Od początku istnienia instytucji konsensualnego rozstrzygania
spraw karnych, czyli od momentu opublikowania projektu Kodeksu
postepowania karnego uchwalonego w roku 1997, dobrowolne poddanie się karze budziło entuzjazm jak i obawy. Ewidentnym argumentem za wprowadzeniem omawianej instytucji jest fakt, iż konsensualizm zwiększa dyspozycyjność stron, stwarzając możliwość
współpracy między nimi. Rozstrzygnięcia sądowe mają często charakter zero-jedynkowy, a w przypadku porozumienia możliwe jest
załagodzenie sporu oraz lepsze wyważenie racji stron konfliktu.
Kolejnym ważnym celem porozumienia konsensualnego jest
ułatwienie pokrzywdzonemu uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w czasie rozsądnym, bez potrzeby przeprowadzania czasochłonnego postępowania11.
Zaletą niekwestionowaną omawianej instytucji jest możliwość
szybkiego rozstrzygnięcia sprawy, Statystki wskazują, że poziom
orzekania przez sądy w trybie art. 387 k.p.k. w latach 2007-2012
utrzymywał się na poziomie 8,9% wszystkich wyroków skazujących12. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w sądach i prokuraturach instytucje te były najczęściej stosowane w sądach charakteryzujących się największym obciążeniem13.
Przedstawione powyżej dane pozwalają stwierdzić, że w praktyce art. 387 k.p.k. spełnia swoją funkcję odciążając wymiar sprawiedliwości w sposób znaczny, co pozwala na uniknięcie długotrwałych procesów w sprawach, w których ich przeprowadzenie
zdaje się być zbędne.
11

A. Drozd, „Realizacja interesów pokrzywdzonego w trybach konsensualnych”
[w] „Z problematyki funkcji procesu karnego”, red. T, Grzegorczyk, J. Izydorczyk,
R. Olszewski, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 633.
12
Prokurator Generalny, Odpowiedź z dnia 23 stycznia 2012 r. Warszawa, PG II P 070/1/13 na pismo o sygn. BPS/043-24-955/12.
13
U. Wilk, Instytucja skróconej rozprawy jako przykład konsensualnego zakończenia procesu – art. 387 k.p.k., Prokuratura i Prawo 2005, nr 1, s. 7.
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Obawy przedstawiane przez przedstawicieli doktryny już od początku oparte były na strachu przed niewłaściwym zastosowaniem
omawianej konstrukcji prawnej w praktyce, jak i reakcji społeczeństwa na, ich zdaniem, pobłażliwe traktowanie sprawców przestępstw.
Po pierwsze obawiano się że oskarżeni będą niejako przymuszani do składania określonych wniosków, zastraszani że w wypadku nie złożenia wniosku wymierzona kara będzie znacznie surowsza14. Kolejnym podnoszonym problemem była nieuczciwość
oskarżonych w postaci próby „ugrania” względniejszej dla siebie
kary oraz wytworzenie klimatu pobłażliwości dla przestępstw i ich
sprawców oraz osłabienie przy tym społecznego poszanowania
prawa15.
Podkreślano, iż konsensualne rozstrzyganie spraw karnych mogłoby niekiedy stwarzać swoiste uprzywilejowanie przestępcy, który wpierw jednostronnie narusza regułę postępowania, a potem
współdecyduje o rozstrzygnięciu w przedmiocie wymiaru kary,
środków karnych etc.16.
Kolejnym wskazywanym mankamentem było, i nadal jest to, iż
coraz więcej spraw rozstrzyganych jest na posiedzeniach a nie na
rozprawie, co powoduje wykluczenie czynnika społecznego. Rozprawa główna spełnia istotną funkcję – wychowawczą i edukacyjną.
Na rozprawie głównej realizowana jest idea wymierzania sprawiedliwości17. Dlatego też w każdej sytuacji sąd powinien rozważyć,
czy w konkretnej sprawie, przez wzgląd na odbiór społeczny, roz14

A. Marek, „Konsensualny model rozstrzygania spraw w procesie karnym” [w] „Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności – księga
ku czci profesora Stanisława Waltosia”, red. J. Czapska, A. Gaberle, A.
Światłowski, A. Zoll, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s.
62 i nast.
15
T. Bojarski, „Nowe środki karne i formy załatwienia spraw karnych.
Uwagi na tle nowego prawa karnego” [w] „Nowe prawo karne procesowe.
Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza”, Poznań
1999, s. 133-14.
16
A. Światłowski, „W stronę koncepcji porozumień karnoprocesowych”,
Państwo i Prawo 1997, nr 9, s. 78 i nast.
17
E. Samborski „Zarys metodyki pracy prokuratora”, wyd. Lexis Nexis,
Warszawa 2010, s. 437-438.
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prawa może być skrócona, czy też powinna być przeprowadzona w
całości.
3. Przyznanie się oskarżonego do winy – fakultatywne czy
obligatoryjne?
Ważnym zagadnieniem podczas omawiania instytucji dobrowolnego poddania się karze jest konieczność przyznanie się oskarżonego do winy. Podkreślić należy, iż przyznanie się oskarżonego
nigdy nie zwalnia organu procesowego z dalszego dochodzenia
prawdy jeśli uzna on daną kwestię za niedostatecznie wyjaśnioną.
W wypadku nie przyznania się do winy, co wyraźnie podkreśla
D. Świecki18, – zachodzi sprzeczność wewnętrzna w działaniu
oskarżonego, którą należy wyjaśnić, dlatego uznać należy, że nieprzyznanie się do winy oskarżonego wskazuje na istnienie wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu a to stanowi przeszkodę
w uwzględnieniu wniosku o poddanie się karze. Takie rozumowanie
wydaje się być racjonalne i zasługuje na pełną aprobatę19.
Natomiast zasadniczo sędziowie ani prokuratorzy nie widzą
przeszkód w zawieraniu porozumień procesowych z oskarżonymi,
którzy odmawiają składania wyjaśnień, co oznacza, że korzystanie
przez oskarżonego z prawa do milczenia nie stanowi przeszkody do
uwzględniania wniosku o dobrowolne poddanie się karze, w sytuacji gdy spełnione są przesłanki warunkujące dopuszczalność zastosowania art. 387 k.p.k.
W związku ze złożeniem wniosku oskarżonego o dobrowolne
poddanie się karze może zaistnieć potrzeba ustanowienia mu obrońcy z urzędu. Wniosek w tym przedmiocie może jednak złożyć wyłącznie sam oskarżony, nie może być to inicjatywa sądu. Sąd jednak
powinien pouczyć oskarżonego, niemającego obrońcy z wyboru, o
możliwości ustanowienia dla niego obrońcy z urzędu, jeżeli w świetle okoliczności sprawy posiadanie przez niego obrońcy zdaje się
być nieodzowne, np. z uwagi na konieczność dokładnego określenia
jakiej karze oskarżony chce się poddać, co wymaga często posiadania wiedzy prawniczej, a jednocześnie nic nie wskazuje, aby oskar18

D. Świecki [w] „Kodeks Postępowania…”, op. cit., s. 158 i nast.
Zob. też T. Grzegorczyk, „Kodeks postępowania karnego. Komentarz”, wyd. Zakamycze 2005.
19
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żony wiedział o prawie wnioskowania o obrońcę z urzędu. W wypadku tym oskarżony nie musi wykazywać , że jego sytuacja majątkowa nie pozwala na ustanowienie obrońcy z wybory, w tym wypadku mamy do czynienia z samodzielną podstawą ustanowienia
obrońcy z urzędu, związaną stricte z instytucją art. 387 k.p.k. Wyznaczony w tym trybie obrońca ma za zadanie rozważanie wniosku
oskarżonego o skazanie, jeśli ostatecznie wniosek nie zostanie
uwzględniony, wygasa ex lege umocowanie obrońcy ustanowionego
z urzędu.
4. Cele postępowania – art. 2 § 1 k.p.k.
Art. 387 § 2 k.p.k. jako jedną z przesłanek wymienia aby cele
postępowania zostały osiągnięte – oznacza to konieczność rozważenia czy zostaną zrealizowane cele procesu karnego wskazane w art.
2 § 1 k.p.k. Chodzi tu zwłaszcza o trafną represję karną oraz
uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego.
Dlatego też z uwagi na konieczność realizacji tych celów sąd może
uzależnić przychylenie się do wniosku oskarżonego od jego modyfikacji we wskazanym zakresie20.
Kara wymierzana w wyroku wydawanym w trybie art. 387 k.p.k.
powinna zatem nie przekraczać stopnia winy sprawcy, ale uwzględniać stopień społecznej szkodliwości czynu oraz brać pod uwagę cele
zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do
skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości
prawnej społeczeństwa.
Wykluczone jest wywieranie przez sąd jakichkolwiek nacisków
na oskarżonego, wymuszanie na nim zgody na zawarcie porozumienia karnoprocesowego czy składanie jakichkolwiek obietnic ulgowego, czy nadzwyczajnego potraktowania w zamian za tę zgodę, nawet
jeżeli miałoby to znacznie przyspieszyć postępowanie. Wszelkie
sugestie sądu w tym zakresie mogą być uznane za naruszenie obiektywizmu i mogą oznaczać wyrobienie sobie zdania o sprawie przez
sąd przed przeprowadzeniem dowodów.

20

D. Świecki, [w] „Kodeks Postępowania…”, op. cit., s. , T. Grzegorczyk „Kodeks postępowania…”, op. cit.
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5. Art. 338a ustawy nowelizacyjnej.
Nowela w art. 387 § 4 k.p.k. zawiera novum, wcześniej nie znane
Kodeksowi postępowania karnego albowiem daje oskarżonemu o
przestępstwo będące zbrodnią składającemu wniosek, zgodnie z art.
338a ustawy nowelizacyjnej, o dobrowolne poddanie się karze szansę ubiegania się o orzeczenie wobec niego kary nadzwyczajnie złagodzonej, tzn. poniżej ustawowego zagrożenia przewidzianego za
dany czyn.
Wspomniany powyżej art. 338a przewiduje możliwość złożenia
wniosku o dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonego przed
doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy. Jedynie w
przypadku złożenia przez oskarżonego wniosku w tym terminie nadzwyczajne złagodzenie kary będzie możliwe w przypadkach oskarżonych o czyny zagrożone karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności, tzn. o zbrodnie.
Z punktu widzenia okoliczności wpływających na łagodzenie kary, a związanych z orzekaniem w trybie konsensualnym, decydujące
znaczenie należy przypisać nie samemu wyrażeniu zgody przez
oskarżonego na taki tryb, ale przede wszystkim takim zachowaniem
sprawcy, jak: wyrażenie autentycznej skruchy, przyznanie się do
winy, ujawnienie okoliczności popełnienia przestępstwa, pojednanie
się z pokrzywdzonym lub jego przeproszenie, naprawienie szkody,
czy też usunięcie innych negatywnych skutków przestępstwa. Jednak
w wypadku popełnienia przez oskarżonemu zbrodni sąd orzekający
musi być bardzo ostrożny w stosowaniu instytucji nadzwyczajnego
złagodzenia kary z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstwa.
Poszerzenie możliwości stosowania instytucji pozwalających na
konsensualne załatwienie sprawy oraz dobrodziejstwa z tym związane ma za zadanie zachęcić oskarżonego do podjęcia kroków będących zgodnymi z jego interesem, jak i interesem wymiaru sprawiedliwości, m.in. z szybszym rozstrzyganiem spraw, w których
spełnione zostały przesłanki ustawowe.
6. Prawa pokrzywdzonego.
Warunkiem korzystania przez pokrzywdzonego z przysługujących mu praw w wypadku orzekania z zastosowaniem art. 387
k.p.k. jest prawidłowego jego pouczenie, w sposób umożliwiający
mu zrozumienie konsekwencji rozstrzygnięcia sprawy w omawia320

nym trybie. Oznacza to, że pokrzywdzony musi być prawidłowo
poinformowany o terminie posiedzenia, rozprawy oraz pouczony o
możliwości zgłoszenia przez oskarżonego wniosku w trybie art. 387
k.p.k. Wymagane w tym przepisie pouczenie pokrzywdzonego ma
jednak zastosowanie właściwie tylko do spraw z oskarżenia subsydiarnego, ponieważ zgodnie z art. 344 § 2 k.p.k. prokurator zawiadamiając ujawnionego pokrzywdzonego o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu informuje go o z urzędu o treści art. 387 k.p.k.21
Niewykluczone, z uwagi na konieczność jasności stanowiska
pokrzywdzonego, uznanie jego obecności na rozprawie za obowiązkową. Wyraźnym mankamentem obowiązującej regulacji jest fakt,
iż pokrzywdzony nie jest informowany o treści złożonego wniosku
złożonego przez oskarżonego. Rozwiązanie to, jak słusznie zauważył Sławomir Steinborn, oznacza, że sprzeciw pokrzywdzonego nie
wymaga znajomości treści samego wniosku22.
Nie ulega wątpliwości natomiast, że w wypadku gdy pokrzywdzony zapoznał się z treścią wniosku oskarżonego może on uzależnić swój brak sprzeciwu od zmodyfikowania go w pewnym zakresie
i zaznaczyć, że po modyfikacji taką zgodę wyraża.
Reasumując zdaje się zasadnym postulat, iż pokrzywdzony powinien być informowany o treści wniosku oskarżonego jeśli złożył
on go przez terminem rozprawy. Czynnik taki byłby dodatkowo
mobilizujący dla oskarżonych, aby we wniosku zawierali chęć zadośćuczynienia pokrzywdzonemu lub naprawienia wyrządzonej mu
szkody, tym samym ochrona interesu pokrzywdzonego stałaby się
mocniejsza23. Ważne natomiast jest to, że sąd może uzależnić
uwzględnienie wniosku od porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym w kwestii zadośćuczynienia czy też naprawienia
szkody.
Podsumowanie.
Zasada działania organów wymiaru sprawiedliwości ukierunkowana jest nie tylko na zwalczanie przestępczości, ale również na
21

D. Świecki [w] „Kodeks postępowania…”, op. cit., s. 159 i nast.
S. Steinborn, „Porozumienia w polskim procesie karnym”, wyd. Zakamycze, Kraków 2005, s. 247.
23
A. Drozd, „Realizacja interesów…”, op. cit.
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zapobieganie jej oraz umacnianie poszanowania prawa i zasad
współżycia społecznego24.
Instytucje konsensualnego załatwiania sporów powoli, jak trafnie zauważył Andrzej Marek25, „torują sobie drogę w praktyce”,
pozwalając na ekonomiczne i sprawne załatwienie sprawy, co ma
niebagatelne znaczenie w obliczu pogłębiającego się kryzysu i
przewlekłości postępowań karnych. Opinia środowiska prawniczego
w kwestii planu rozszerzenia zastosowania instytucji konsensualnego rozstrzygania spraw karnych w większości jest pozytywna26.
Przeciwnicy trybów konsensualnych natomiast nie przytaczają
argumentów przekonywujących. Błędów w zastosowaniu art. 387
k.p.k. w praktyce zapewne się nie uniknie, jednak jest to związane
ze stosowaniem każdej instytucji procesowej, a co należy wyraźnie
podkreślić uregulowanie dobrowolnego poddania się karze w polskiej procedurze jest odpowiednio i rzetelnie skonstruowane27. Dlatego też trudno zgodzić się z obawami krytyków nowelizacji.
Jak podkreślał niejednokrotnie Stanisław Waltoś28 dzięki konsensualnemu rozstrzygnięciu można też uzyskać taką postawę
oskarżonego, która sprzyja przyjęciu przez niego zobowiązania do
naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu i może stać się
czynnikiem chroniącym go przed ponownym konfliktem z prawem.
Czyni zatem zadość nie tylko sprawiedliwości społecznej, ale również pełni funkcje wychowawczą i prewencyjną.
Dobrowolne poddanie się oskarżonego odpowiedzialności karnej
jest instytucją leżącą w interesie wszystkich uczestników postępowania i odgrywa znaczącą rolę w rozstrzygnięciach dużej liczby
spraw karnych, a poszerzenie jej zastosowania pozwoli na uniknięcie
24

M. Kurowski [w] „Kodeks postępowania karnego. Komentarz”, red.
D. Świecki, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 34.
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A. Marek „Konsensualny model …”, op. cit., s. 62 i nast.
26
Zob. M. Szmigielska „Możliwości usprawnienia i przyspieszenia postępowania karnego w aspekcie konstytucyjnych i konwencyjnych gwarancji
praw do rzetelnego procesu” [w] „Kluczowe problemy procesu karnego”,
red. P. Hofmański, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 109 i nast.
27
M. Zbrojewska „Dobrowolne…”, op. cit., s. 39.
28
S. Waltoś, „Nowe instytucje w kodeksie postępowania karnego z 1997
roku”, Państwo i Prawo 1997, nr 8, s. 27 i nast.
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długotrwałych procesów w sprawach, gdzie zgromadzony materiał
dowodowy jest oczywisty, okoliczności popełnienia przestępstwa,
sprawstwo i wina oskarżonego nie budzą najmniejszych wątpliwości.
Biorąc natomiast pod uwagę przesłanki ustawowe zastosowania
omawianej instytucji obawa, iż w sprawach o najcięższe przestępstwa jakimi są zbrodnie nieprzeprowadzenie całego materiału dowodowego na rozprawie głównej jest ryzykowne nie znajduje przekonujących podstaw. Pogląd ten zgody jest z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, który podkreślał niejednokrotnie, że „wydanie wyroku
skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego uzależnione jest przede wszystkim od możliwości kategorycznego stwierdzenia, że okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, przy czym wymóg ten odnosi się nie tylko do zasadniczej kwestii samego sprawstwa oskarżonego w zakresie zarzucanego mu czynu, ale i do wszelkich okoliczności ważących na kształcie i rozmiarze
odpowiedzialności karnej za ten czyn”29.
Proponowana zmiana procedury karnej, spowoduje, że proces
karny będzie w stanie spełnić podstawowe oczekiwania społeczne
dotyczące nieuchronności ścigania i przyspieszenia procesów karnych, bez narażenia interesów prawnych oskarżonego, pokrzywdzonego, interesu wymiaru sprawiedliwości oraz nie wpłynie negatywnie na społeczne poszanowanie prawa.
Streszczenie
Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie instytucji wniosku
oskarżonego o wymierzenie określonej kary i środków karnych za
zarzucane mu czyny bez przeprowadzania postępowania dowodowego na rozprawie, czyli tak zwanego „dobrowolnego poddania się
karze” uregulowanego na gruncie Kodeksu postępowania karnego w
art. 387. Puntem wyjścia analizy jest zdefiniowanie powyższej instytucji, omówienie po krótce możliwości jej zastosowania oraz zmian
w tym zakresie na przestrzeni lat. Główny punkt publikacji to analiza
planowanej na lipiec 2015 roku nowelizacji procedury karnej, która
między innymi opierać się będzie na poszerzeniu zastosowania konsensualnych rozstrzygnięć w procesie karnym. Autor skupia się
29

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 roku, sygn. akt IV
KK 67/12, Lex 1220932.
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przede wszystkim na aspekcie społecznym planowanych zmian.
Skonfrontowane zostaną argumenty entuzjastów nowelizacji, jak
również jej przeciwników. Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytania czy planowana nowelizacja art. 387 k.p.k. będzie czyniła zadość celom procesu karnego, jego funkcjom, czy nie zagrozi społecznemu poczuciu sprawiedliwości, czy nie wpłynie na osłabienie
poszanowania prawa wśród społeczeństwa, czy też uprzywilejowaniu sprawców przestępstw.
Summary
The amendment of criminal procedure - the pros and cons of the
planned changes in art. 387 Code of Criminal Procedure.
This publication aims to outline the institution of the motion by
the accused for convicting him and sentencing him to a specified
penalty or penal measure without conducting the evidentiary proceedings during the judicial examination, commonly referred to as
“voluntary submission to the penalty” regulated by article 387 of
Code of Criminal Procedure. The analysis begins with definition of
the very institution, description of potentiality of applying it in the
criminal process and changes the institution has already undergone.
The main idea of the text is the analysis of the amendment to the
criminal procedure, which is planned to come into force in July 2015
and is based on widening the use of consensual conclusions in criminal process. The author concentrates mainly on the social aspect of
the amendment. The arguments of the adherents of the amendment
will be confronted against the arguments of the opponents. The text
will attempt to explain if the amendment will contribute to achieving
the aims of the criminal process and realizing its functions, if it
won’t threaten the social sense of justice or respect for the law, or
provide perpetrators with undeserved privileges.
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Magdalena Osińska (KUL)
Działanie sądów w świetle praworządności
Wstęp
"Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
prawa, zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu
władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej"1 – tak pojęcie zasady praworządności wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu 7 sędziów SN z 18 stycznia 2005 r. (sygn.
WK 22/04). Jest też wiele innych orzeczeń, które wyjaśniają, jak
należy rozumieć przepis Konstytucji, który brzmi: "organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". O zasadzie
praworządności wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny, orzeczenia
są głosowane, teoretycznie wszystko powinno być jasne, mimo to
sądy nadal mają co robić. Zasada praworządności jest coraz bardziej
istotna w tzw. "społeczeństwie informacyjnym". Postanowiłem zebrać ostatnie tezy Naczelnego Sądu Administracyjnego, by zobaczyć, jakie sprawy trafiają przed NSA, a które dotyczą powyżej
przywołanej, fundamentalnej zasady ustrojowej Rzeczpospolitej
Polskiej.
Zasada praworządności w działalności organów administracji
publicznej, której podstawowym elementem w działalności orzeczniczej tych organów jest zasada instancyjności oraz kontroli sądowej
aktów administracyjnych, wymaga, aby także roszczenia stron, nie
mające uzasadnienia materialnoprawnego, zostały rozstrzygnięte w
formie decyzji administracyjnej, gdyż tylko taki sposób rozstrzygnięcia umożliwia stronie obronę jej praw poprzez poddanie decyzji
kontroli instancyjnej oraz kontroli sądowej2.

1
2

Postanowienie SN z 18 stycznia 2005 r., sygn. WK 22/04.
Dz.U.2013.267: art. 6, LEX nr 48696.
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1. Pojęcie praworządności
W świetle Konstytucji idea praworządności jest fundamentalną
zasadą państwa prawnego, co potwierdza umieszczenie jej w polskiej
Konstytucji. Stanowi ona, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Znajduje ona swoje odzwierciedlenie we
wszystkich dziedzinach prawa i działa zawsze na korzyść obywatela.
W odniesieniu do postępowania administracyjnego na podstawie tej
zasady ukształtował się pogląd, że decyzja administracyjna może
mieć podstawę wyłącznie w ustawie, natomiast organ administracji
kieruje całym postępowaniem i musi czuwać, aby prawo nie zostało
naruszone.
2. Zasada praworządności w tezach uzasadnień sądów
Z konstytucyjnej zasady praworządności wypływa dla organów
administracji publicznej obligatoryjny obowiązek przestrzegania
przepisów o właściwości. Konstytucyjny obowiązek przestrzegania
przepisów o właściwości oznacza, że organy administracji publicznej
mogą podejmować działania prawne tylko w zakresie przyznanej
kompetencji. Przepisy prawa administracyjnego ustrojowego, przepisy prawa materialnego, jak i przepisy prawa procesowego przyjmują
dopuszczalność dekoncentracji kompetencji przez organy administracji publicznej, którym dana kompetencja została przyznana. Dekoncentracja kompetencji może nastąpić przez dekoncentrację zewnętrzną, jak i dekoncentrację wewnętrzną. Dekoncentracja zewnętrzna to przekazanie przez organ, któremu przepisy prawa przyznały kompetencję, tej kompetencji innemu organowi lub jednostce
organizacyjnej. Dekoncentracja wewnętrzna to przekazanie realizacji
kompetencji wewnątrz struktury organizacyjnej organu administracji
publicznej3.
Z konstytucyjnej zasady praworządności wynika bezwzględny
obowiązek przestrzegania przepisów regulujących kompetencje, to
następstwem tego jest dopuszczalność przekazania kompetencji na
zewnątrz, jak i wewnątrz tylko jeżeli tak stanowi przepis prawa.
Konsekwencją prawną jest niedopuszczalność przekazania kompe3

A. Bałaban. Zasada niezależności sądów i jej realizacja, [w:] Krajowa
Rada Sądownictwa, s. 1-3
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tencji gdy przepis prawa taką możliwość prawną wyłącza, jak i gdy
wyznacza zakres przekazania4.
Przepis ten statuuje zasadę działania organów władzy publicznej
na podstawie i w granicach prawa. Jeżeli przepis ten stanowić ma
podstawę kasacyjną , nie wystarczy odwołanie się wyłącznie do jego
treści (jest nią przecież ogólna zasada), należy bowiem wskazać, w
jaki sposób (poprzez naruszenie jakich przepisów prawa materialnego, procesowego bądź przepisów ustrojowych) nakaz w nim wyrażony został naruszony5.
Nie może jednak ulegać żadnej wątpliwości, że konstytucyjny
obowiązek działania władzy publicznej na podstawie i w granicach
prawa (art. 7 Konstytucji RP) nie daje organowi podatkowemu wyboru co do tego, że w sytuacji, w której przepis prawa wymaga wydania władczego rozstrzygnięcia, organ ten rozstrzygnięcie takie
musi wydać. Oznacza to, że wydanie decyzji należy zarówno do
sfery obowiązków, jak i uprawnień organu podatkowego, które to
sfery nie poddają się prostemu podziałowi i wspólnie tworzą obszar
kompetencji organu6.
Organy władzy publicznej, jakimi są organy jednostek samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa i wykonywanie zadań publicznych jest ich obowiązkiem a nie prawem.
Przedłużający się brak skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez radę gminy, bez nadziei na szybką poprawę to nie tylko
naruszanie Konstytucji i ustaw, które mogłoby stać się podstawą
wniosku do Sejmu o jej rozwiązanie. Inaczej ujmując, przedłużający
się i bez nadziei na szybką poprawę brak skuteczności w wykonywaniu ustawowo przekazanych gminie zadań publicznych (a w rozpoznawanej sprawie po prostu ich niewykonywanie) zawsze wiąże się z
naruszaniem Konstytucji i ustaw7.
Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej "Organy
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". Konstytucyjna zasada praworządności obowiązuje organy władzy pu4

Wyrok NSA z dnia 05 stycznia 2010, sygn. Akt I OSK 948/09.
Wyrok NSA z dnia 14 maja 2008 r., sygn. akt I FSK 565/07, opubl.
[w:] Lex pod nr 477274.
6
Wyrok NSA z dnia 26 listopada 2009, sygn. akt II FSK 951/08.
7
Wyrok NSA z dnia 24 listopada 2009, sygn. Akt II OSK 1786/09.
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blicznej, a zatem również organy samorządu terytorialnego. Konstytucyjną zasadę praworządności w zakresie stanowienia prawa materialnego przez organy samorządu terytorialnego wyznacza art. 94
Konstytucji, wedle którego organy samorządu terytorialnego, na
podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania
tych organów. W przeciwieństwie do regulacji upoważnienia do
wydawania rozporządzeń (art. 92) Konstytucja nie wprowadza do
regulacji podstaw prawnych delegacji ustawowej do stanowienia
przepisów prawa miejscowego nakazu określenia w tej delegacji
zakresu spraw oraz wytycznych dotyczących treści aktu. Artykuł 94
Konstytucji stanowi o granicach upoważnień, zaś art. 92 Konstytucji
o szczegółowym upoważnieniu do wydania rozporządzenia. Granice
upoważnienia a szczegółowe upoważnienie jest wprowadzeniem
zasadniczej różnicy co do swobody zakresu regulacji. W granicach
upoważnienia jest pozostawiona swoboda regulacji, co jest wyrazem
pozostawienia organom samorządu terytorialnego samodzielności
prawnej w kształtowaniu, za pomocą przepisów prawa miejscowego
wykonywania zadań o charakterze lokalnym. Daje to podstawę do
wyprowadzenia reguły, że podstawy do stanowienia przepisów prawa przez organy samorządu terytorialnego nie można domniemywać,
ale w razie przyznania delegacji nie jest właściwą wykładnia ograniczająca samodzielność samorządu terytorialnego do regulacji przedmiotowej8.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłączną przyczyną nieuzyskania przez skarżącą kasacyjnie Spółkę pozwolenia na
użytkowanie stacji paliw było sprzeczne z prawem zachowanie się
organu administracji publicznej, a konkretnie Starosty Nowosolskiego. Organ ten jak każdy organ władzy publicznej, zgodnie z art. 7
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, powinien działać na podstawie i w granicach prawa, w tym w granicach terminów właściwych
dla załatwiania spraw administracyjnych9.
Sądy administracyjne podobnie jak inne organy działające na
podstawie i w granicach prawa nie mogą w swoich rozstrzygnięciach

8
9
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stosować kryteriów pozaprawnych takich jak sprawiedliwość społeczna...10.
W sprawach dotyczących stosowania przedmiotowej kary Główny Inspektor Nadzoru budowlanego wskazywał, iż interes publiczny
wymaga bezwzględnego stosowania kary, takie też stanowisko zdaje
się prezentować Sąd pierwszej instancji, pomijając jednak wymagania wynikające z konstytucyjnie stosowanych /w myśl zwłaszcza
zasady określonej w art. 7 Konstytucji stanowiącego, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa/, przepisów ustaw kształtujących stosunki Państwo - obywatel /zasad ustanowionych m. in. w Kodeksie postępowania administracyjnego/.
Zastosowana w zaskarżonym wyroku wykładnia omawianej regulacji
w istocie prowadzi do pominięcia powyższych zasad a w konsekwencji do promowania niekorzystnych dla inwestora zachowań
organu. Dawanie pierwszeństwa czysto formalnemu traktowaniu
wniosku, nad takimi zasadami, jak budowanie zaufania do organów
Państwa /art. 8 kpa/, działanie na rzecz słusznego interesu strony /art.
7 kpa/, udzielanie pomocy stronom poprzez stosowną informację
/art. 9 kpa/ nie może uzyskać akceptacji Sądu kontrolującego legalność administracji publicznej w ramach sprawowania wymiaru
sprawiedliwości /art. 1 ustawy o ustroju sądów administracyjnych11.
Ustanowienie instytucji represyjnych, których celem jest stworzenie gwarancji prawidłowego i rzetelnego wykonywania zadań
przez jednostki samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu powierzonego mienia nie oznacza, że ustawodawca odchodzi przy stosowaniu tych instytucji od konstytucyjnej zasady demokratycznego
państwa prawnego, ustanowionej w art. 2 Konstytucji R.P. Jedną z
wartości demokratycznego państwa prawnego jest zasada praworządności. Według art. 7 Konstytucji „Organy władzy publicznej
działają na podstawie i w granicach prawa”. Działanie na podstawie i
w granicach prawa to działanie, które znajduje oparcie w treści przepisu prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny dokonując prawidłowej wykładni przepisów będących podstawą zaskarżonego zarządzenia zastępczego w ustalonym prawidłowo stanie prawnym i faktycznym sprawy, nie naruszył zatem przepisów art.2 i art. 7 Konstytucji
10
11

Wyrok NSA z dnia 29 października 2009, sygn. akt I OSK 79/09.
Wyrok NSA z dnia 26 października 2009, sygn. akt II OSK 1673/08.
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RP poprzez ich niezastosowanie, nie musiał bowiem sięgać bezpośrednio do przepisów Konstytucji12.
Pierwsza ze wskazanych powyżej kwestii jest konsekwencją zasady legalizmu, zgodnie z którą organy władzy publicznej (administracji
publicznej) działają na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa. Podmioty publiczne są zobowiązane do przetwarzania
danych osobowych dla realizacji określonych ustawowo celów. Zazwyczaj także środki, jakie służyć mają przetwarzaniu danych osobowych, wskazane są w przepisach ustawowych lub w wydanych na ich
podstawie przepisach aktów wykonawczych. Stąd też możność decydowania przez podmioty publiczne o celu i środkach przetwarzania
danych osobowych jest stosunkowo niewielka. Jak stwierdza R. Hauser (Przetwarzanie danych osobowych: cel i środki, Rzeczpospolita z 6
kwietnia 1999 r.), cel przetwarzania danych osobowych będzie mniej
lub bardziej ogólnie wyznaczony przepisami prawa, a określony ich
administrator, decydując o celu przetwarzania danych, będzie jedynie
konkretyzował jego zakres, aby odpowiadał on potrzebom bardziej
szczegółowo określonego zadania publicznego13.
Zgodnie zaś z art. 7 Konstytucji, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Sformułowana w tych przepisach zasada praworządności obliguje organ podatkowy do podjęcia
wszelkich, dopuszczalnych w granicach prawa, działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem14.
Zgodnie z art. 104 § 1 kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji. Podkreślenia jednak wymaga, iż
przepis ten nie stanowi samodzielnej podstawy do wydawania decyzji przez określone organy administracji. Z konstytucyjnej zasady
działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach
prawa i z zasady ogólnej, ustanowionej w art. 6 kpa, wynika bowiem, że nie można domniemywać stosowania władczej i jednostronnej formy działania, jaką jest decyzja administracyjna tylko z
okoliczności sprawy lub z samego przepisu art. 104 kpa. Podstawę

12

Wyrok NSA z dnia 13 października 2009, sygn. akt II OSK 1080/09.
Wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2009, sygn. akt I OSK 1472/08.
14
Wyrok NSA z dnia 06 sierpnia 2009, sygn. akt I FSK 508/08.
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do jej wydania trzeba wyprowadzić z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa materialnego15.
Przepis art. 7 Konstytucji RP ogranicza działanie organów do
działania tylko „na podstawie i w granicach prawa”, co w tym przypadku wyłącza możliwość kontrolowania na etapie ustalania warunków zabudowy, czy inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i czy istnieją w tym zakresie jakieś
ograniczenia wynikające np. z faktu ustanowienia służebności, gdyż
to należy do organów administracji architektoniczno-budowlanej,
wydających pozwolenie na budowę.
Nie jest bowiem działaniem organów władzy publicznej „na
podstawie i w granicach prawa” takie działanie, które pomija prokonsytucyjną wykładnię prawa16.
W takiej sytuacji nie można domniemywać kompetencji Agencji
ponad te, które zostały określone w ustawie, gdyż naruszałoby to
konstytucyjną zasadę legalizmu (praworządności) sformułowaną w
art. 7 Konstytucji RP. Zadań jakiegokolwiek organu władzy publicznej nie można utożsamiać z jego kompetencjami, tj. konstytucyjnymi
i ustawowymi uprawnieniami do podejmowania decyzji władczych.
Nie istnieje domniemanie kompetencji w oparciu o uregulowania
dotyczące jedynie zadań danego organu. Każdy organ władzy publicznej zobligowany jest do działania na podstawie i w granicach
prawa, w tym w granicach przyznanych mu kompetencji (P. Winczorek, Reprezentacja Polski w Radzie Europy w świetle ekspertyz, PiP
2008, z. 12, s. 32). Należy więc zgodzić się z poglądem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażonym we wniosku, że Agencji przysługuje prawo wydawania decyzji administracyjnych jedynie w
przypadku kiedy przepisy szczególne tak stanowią. Agencja jak ustalono we wcześniejszych rozważaniach, została upoważniona przez
ustawodawcę głównie do działań w ramach gospodarowania i dysponowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w formach
cywilnoprawnych, a nie instrumentów władczych, do działania którymi upoważniono właściwe organy administracji publicznej.

15

B. Adamiak, J. Borkowski. Kodeks postępowania administracyjnego.
Komentarz. Warszawa 2004, s. 455
16
Wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2009, sygn. akt I OSK 1254/08.
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Zgodnie z konstytucyjną zasadą praworządności, ustanowioną w
art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Działanie na
podstawie prawa oznacza między innymi, działanie na podstawie
przepisów prawa obowiązujących w dniu wydawania decyzji administracyjnej. Konstytucyjna zasada praworządności nakłada na organy orzekające obowiązek ustalenia mocy wiążącej przepisu prawa w
dniu wydania decyzji17.
Zasada praworządności została powtórzona w art. 6 k.p.a. Na tle
powołanego przepisu, który nakazuje organowi administracji publicznej działanie na podstawie przepisów prawa (należycie ustanowionych) należało rozważyć, czy organy administracji publicznej,
stosując przepisy prawa, są upoważnione do oceny poprawności ich
ustanowienia. Przedstawiony problem wymaga przede wszystkim
uwzględnienia, że tylko Trybunał Konstytucyjny i sądy administracyjne (w odniesieniu do aktów prawa miejscowego) mogą orzec o
niezgodności danego aktu z przepisami prawa wyższego rzędu ze
skutkiem utraty mocy obowiązującej zakwestionowanego aktu. Sądy
powszechne i administracyjne są uprawnione jedynie do odmowy
stosowania przepisów aktów podustawowych ustanowionych
sprzecznie z prawem obowiązującym, co jednak nie powoduje utraty
mocy obowiązującej tych przepisów. Taki pogląd był wielokrotnie
wyrażany w orzecznictwie, między innymi Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 marca 1994 r., sygn. akt III ARN 4/94 (niepublikowany)
przyjął, że „W sądowej kontroli decyzji administracyjnych mieści się
w szczególności kontrola legalności i zgodności z ustawami podustawowych normatywnych aktów wykonawczych. W tych ramach
istnieje obowiązek sądu administracyjnego badania, czy przepis stanowiący podstawę rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach stron
postępowania administracyjnego znajduje oparcie w upoważnieniu
ustawowym i nie wykracza poza jego zakres oraz czy jest zgodny z
normami ustawowymi, regulującymi stosunki prawne, stanowiące
przedmiot rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej”. W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że sąd administracyjny, w ramach kontroli zgodności z prawem zaskarżonej
decyzji, nie może wprawdzie uchylić aktu podstawowego, stanowią17
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cego jej podstawę, jednak w wypadku stwierdzenia, że taki akt jest
niezgodny z ustawą, jest władny odmówić jego zastosowania w konkretnej sprawie i ocenić zgodność decyzji z przepisami ustawy18.
Natomiast brak jest dostatecznych podstaw do przyjęcia, że organy administracji są uprawnione do oceny zgodności stosowanego
przepisu prawa z przepisami regulującymi zasady i tryb stanowienia
prawa oraz do odmowy zastosowania przepisu uznanego za niezgodny z aktem normatywnym wyższego rzędu, także wtedy, gdy chodzi
o przepis podustawowy. Organy administracji publicznej, przestrzegając zasady praworządności, nie mogą odmawiać stosowania obowiązujących przepisów, nawet wówczas, gdy dostrzegają ich niezgodność z ustawą lub Konstytucją.
Minister Sprawiedliwości sugeruje, iż jednostka - aby móc przypisać jej działanie w zaufaniu do organów Państwa, w tym w zakresie wykładni i stosowania prawa, chroniące ją przed zmianą tej wykładni akurat w jej indywidualnym wypadku - obowiązana jest dokonywać analizy tego, czy w działaniu organu administracji wykształcił się określony "zwyczaj". Tymczasem Konstytucja RP ujmuje tę kwestię zgoła odmiennie, stanowiąc w art. 7, iż organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa19.
Przepis art. 7 Konstytucji RP ogranicza działanie organów do
działania tylko "na podstawie i w granicach prawa", co w tym przypadku wyłącza możliwość kontrolowania na etapie ustalania warunków zabudowy, czy inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i czy istnieją w tym zakresie jakieś
ograniczenia wynikające np. z faktu ustanowienia służebności, gdyż
to należy do organów administracji architektoniczno-budowlanej,
wydających pozwolenie na budowę. W związku z powyższym stanowisko Sądu świadczy wręcz o przestrzeganiu art. 7 Konstytucji
RP, a nie o jego niezastosowaniu, jak twierdzi się w skardze kasacyjnej20.
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Wyrok NSA z 3 stycznia 1984 r., sygn. akt II SA 1797/83; ONSA
1984, nr 2, poz. 97 oraz wyrok składu siedmiu sędziów NSA z 19 listopada
2001 r., sygn. akt FSA 3/01; ONSA 2002, nr 2, poz. 49.
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Wyrok NSA z dnia 18 marca 2009 sygn. akt II GSK 802/08.
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Stwierdzić należy, że sformułowanej w art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego nie można rozważać w
oderwaniu od wynikającej z art. 7 Konstytucji RP zasady praworządności, tj. działania organów władzy publicznej na podstawie i w
granicach prawa. Jednakże zarówno z art. 7 Konstytucji RP, jak i z
tych przepisów konstytucyjnych, które uszczegóławiają zapis art. 7
w stosunku do sądów, tj. art. 173-187 Konstytucji RP nie wynika,
żeby zasada demokratycznego państwa prawnego została naruszona
przez sądy stosujące obowiązujące prawo21.
Jest zatem faktem notoryjnym, iż organy władzy publicznej nie
mogą podejmować żadnej decyzji bez podstawy prawnej w powołaniu jedynie na względy natury ekonomicznej, politycznej czy nawet
moralnej. Jednocześnie nie może organ unikać podejmowania decyzji, jeżeli wiążące normy prawa nakładają na niego taki obowiązek22.
Natomiast nie budzi jakichkolwiek wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego , że stosownie do treści art. 7 Konstytucji RP
organy władzy państwowej działają na podstawie i w granicach prawa. Przepis ten ustanawia bowiem fundamentalną w państwie prawnym (art. 2 Konstytucji RP) zasadę legalizmu. Dopuszczalne prawnie
zatem nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę nie uzasadniające uchylenia pozwolenia
na budowę, również nie pozwala nałożyć kary w trybie art. 59f ust. 1
ustawy Prawo budowlane, za nieprawidłowości które jako dopuszczalne uznawane są za nieistotne.
Organ przy rozstrzyganiu sprawy obowiązany jest działać na
podstawie i w granicach określonych prawem. Skoro, co podkreślił
Sąd I instancji, art. 104 WKC nie zawiera przesłanek, którymi organ
celny winien się kierować przy podejmowaniu decyzji, to nie można
mówić o przekroczeniu granic swobodnej oceny dowodów w sytuacji, gdy organ zgromadził w aktach całość dokumentacji, strona jej
nie kwestionowała, a dokonując końcowej oceny oparł się na przewidzianych prawem dowodach. Wymaganie, by ocena i wynikające
z niej rozstrzygnięcie organu pierwszej i organu drugiej instancji
były takie same, kłóciłoby się z celem postępowania odwoławczego,
jakim jest ponowne rozpatrzenie tej samej sprawy bez związania
21
22
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ustaleniami i ocenami zawartymi w rozstrzygnięciu pierwszoinstancyjnym. Rozstrzygnięcie organu wydane w ramach uznania administracyjnego nie narusza prawa, jeśli tylko konkluzje organu poprzedzone są wnioskowaniem opartym na zasadach logiki oraz ogólnej
wiedzy wynikającej z doświadczenia23.
Art. 7 Konstytucji stanowiący, że organy władzy publicznej
działają na podstawie i w granicach prawa, zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na
wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. W związku z powyższym zarzut naruszenia tego przepisu skierowany pod adresem Sądu
byłby uzasadniony wówczas, gdyby Sąd nie był uprawniony do
orzekania w tej sprawie. Jednakże kwestia interpretacji przepisu art.
78 ust. 2 pkt 2 omawianej ustawy nie ma nic wspólnego z treścią
tego przepisu. Natomiast konstytucyjna zasada równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji) nie może pozostawać w sprzeczności z
zasadą praworządności (art. 7 Konstytucji). Korzystniejsze, ale niezgodne z prawem orzeczenie wydane w stosunku do innej osoby,
znajdującej się w takiej samej sytuacji faktycznej i prawnej, nie rodzi
dla skarżącego prawa do potraktowania go w ten sam sposób. Rozbieżność orzecznictwa jest zjawiskiem niepożądanym, ale nieuniknionym. Przedmiotem kontroli kasacyjnej w tej sprawie jest wyłącznie zaskarżony wyrok.
Organy administracji publicznej obowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Mogą one władczo kształtować sytuację obywateli, wyłącznie gdy przewiduje to
przepis prawa powszechnie obowiązującego. Zatem wszystkie elementy decyzji, zarówno rozstrzygnięcie, jak i warunki, terminy i inne
dodatkowe zastrzeżenia, winny mieć oparcie w przepisach ustawowych lub wykonawczych. Potwierdza to art. 107 § 2 kpa, stanowiący, iż poza składnikami, o których mowa w § 1 tego przepisu, decyzja może zawierać także inne elementy, o ile stanowią tak przepisy
szczególne. W braku podstawy prawnej do ustalenia np. terminu
wykonania nałożonego obowiązku, termin ten należy uznać za pozbawiony podstawy prawnej, a zatem nieważny zgodnie z art. 156 §
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Wyrok NSA z dnia 19 marca 2008, sygn. akt. I GSK 766/07 .
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1 pkt 2 kpa24 Powyższy pogląd prezentowany był w orzecznictwie
sądów administracyjny między innymi w sprawach z zakresu prawa
budowlanego. W wyroku z dnia 5 października 1999 r., IV SA
1502/97 (Lex nr 47792) NSA wyraził stanowisko, że brak w przepisach podstawy do określenia terminu rozbiórki stanowi kwalifikowaną wadę decyzji, skutkującą jej nieważnością w części ustalającej
taki termin (por. także wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 25 maja 1994 r., sygn. akt SA/Gd 2562/93, OSP z marca
1996 r., lp. 51).
Ponieważ zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa,
nie można przyjąć, że mają one możliwość odwrócenia zaistniałych
skutków prawnych, jeżeli eliminacja decyzji z obrotu prawnego
stwarzałaby sytuację sprzeczną z obowiązującymi przepisami, z
uwagi na istniejące w chwili badania przesłanek nieważności okoliczności faktyczne. Chodzi przy tym o prawną możliwość powrotu
do stanu sprzed wydania decyzji, którą pewne zdarzenia faktyczne
mogą uniemożliwić.
Powyższy pogląd nie stoi zatem w sprzeczności z wypracowanym w doktrynie stanowiskiem, iż dla stwierdzenia nieważności
decyzji nie mają znaczenia faktyczne możliwości odwrócenia następstw przez nią spowodowanych. Jak słusznie wskazał Minister
Obrony Narodowej zdarzeniem powodującym nieodwracalność
skutków prawnych decyzji jest utrata przez podmiot, któremu prawo
przysługiwało, zdolności do zachowania tego prawa. Podobnie, o
nieodwracalności skutków prawnych można mówić również wówczas, gdy przestał istnieć przedmiot, którego prawo dotyczyło lub
nastąpiła zmiana stanu prawnego (por. M. Jaśkowska, A. Wróbel,
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze
2005, str. 982)25.

24

G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze 2005, kom. do art. 107, lp. 29; M.
Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze 2005, komentarz do art. 107, lp. 23
25
Wyrok NSA z dnia 21 września 2007, sygn. akt. I OSK 1428/06.

338

3. Niezależność sądów i niezawisłości sędziów gwarancją
praworządności
Prawo działa zadowalająco, jeśli tworzy system oparty na zasadzie zupełności, jedności i niesprzeczności. Cecha hierarchiczności
uzupełniona być musi obecnie o zasady relacji wielu systemów prawa obowiązujących na danym terytorium. Właściwy stan systemu
prawa jest efektem skoordynowania funkcji tworzenia i „stosowania”
prawa. Na etapie stosowania prawa można tanio i skutecznie korygować defekty tworzenia prawa w drodze wykładni powszechnie
obowiązującej albo dopuszczenia precedensu sądowego. Parlamentarna droga stanowienia prawa ma wiele wad: zdominowanie polityczne, kadencyjność, amatorszczyzna powiązana zlekceważeniem
służb prawnych, pośpiech, populizm, nadużywanie formy regulacji
prawnej, niestabilność itp. Sądownictwo wadom politycznego prawodawcy przeciwstawia zalety gwarantujące jakość prawa: apolityczność, stabilność, kompetencję, kontrolę instancyjną, orzekanie w
razie rzeczywistej potrzeby itp. Blisko połowa współczesnego świata
przyjęła system precedensowego tworzenia prawa z uzupełniającą
rolą prawodawcy centralnego. Także tworzenie systemowych zrębów prawa międzynarodowego zawdzięczamy trybunałom międzynarodowym, zwłaszcza Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka i unijnemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Podkreślam zalety i
potencjał sądownictwa, ponieważ spotkaliśmy się w związku z zagrożeniem jego pozycji ustrojowej we współczesnej Polsce. Wynika
ono z braku zaufania do kompetencji i potencjał u „trzeciej władzy”,
której przypisuje się trzeciorzędną rolę ustrojową, poszukując szans
na usprawnienie państwa tam, gdzie jest ich coraz mniej. Sądzę, że
jedną z przyczyn tego nieporozumienia jest przekonanie o słabej
legitymizacji władzy sądowniczej, która jeśli nawet działa kompetentnie, to nie „z woli narodu”. W takim ujęciu znacznie lepsze jest
działanie niekompetentne z domniemanej woli narodu, dopuszczalne
tak długo, dopóki naród nie upomni się o swe prawa, co – jak wiadomo – zdarza się rzadko i z reguły jest poważnym wstrząsem ustrojowym26.
26

J. Jaskiernia, Problem legitymizacji władzy sądowniczej w ustroju politycznym Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] A. Szmyt (red.), Trzecia władza.
Sądy i trybunały w Polsce, Gdańsk 2008, s.35 in.
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Przekonanie o priorytecie organów pochodzących z wyborów
prowadzi do chybionych, a nawet humorystycznych prób „legalizacji” sądownictwa poprzez „podczepianie” go do aktu wyborczego. W
jednym z najnowszych opracowań tego problemu brzmi to tak: „W
świetle postanowień Konstytucji RP zasadnym wydaje się wyodrębnienie trójczłonowego modelu legitymizacji władzy sądowniczej:
1. Podstawowe znaczenie dla legitymizacji władzy sądowniczej
ma to, że sędziowie «są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej» (art. 179). Uzyskują więc legitymizację po średnią, która jest
konsekwencją legitymizacji bezpośredniej, jaką posiada Prezydent
pochodzący z wyborów bezpośrednich (...).
2. Skoro powoływanie przez Prezydenta sędziów następuje na
wniosek KRS, to nie bez znaczenia dla legitymizacji demokratycznej
władzy sądowniczej jest to,
że w gremium tym zasiadają osoby, mające mandat bezpośredni
(czterech posłów, dwóch senatorów...).
3. Niewątpliwym czynnikiem legitymizacji jest «udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości» (art. 182). Może on
być traktowany jako jedna «z postaci uczestnictwa Narodu w sprawowaniu władzy publicznej» (art. 4 ust. 2)”
Według tego rozumowania sądownictwo „też jest trochę legalne”, choć byłoby bardziej, gdyby w KRS było więcej posłów albo
wyłącznie oni i gdyby sądzili sami ławnicy bo obecność sędziego nie
jest „legalna”. Otóż w moim przekonaniu legitymizacja sądownictwa
ma zupełnie inny charakter, znacznie bardziej złożony, odpowiednio
do stopnia skomplikowania jego zadań, uzupełniających, a nie kopiujących zadania organów przedstawicielskich. Wskazać można co
najmniej cztery istotne postacie legitymizacji władzy sądowniczej.
Mają one charakter legitymizacji konstytucyjnej, a więc postać trwałej decyzji ustrojodawcy, celowo separującej władzę sądowniczą od
aktów politycznej legitymizacji i od innych władz i organów, poprzez przyjęcie jako jednej z podstaw rozwiązań konstytucyjnych
zasady trójpodziału władzy, będącej wyjściową, pierwszą postacią
legitymizacji konstytucyjnej. Sama idea trójpodziału władzy w swej
warstwie pojęciowej jest mało precyzyjna. Zrodzona u schyłku państwa feudalnego nie mogła organizować podział u funkcji i kompetencji państw nowego typu w całej ich rozmaitości. W rezultacie nie
wszędzie uznano jej przydatność, a tam, gdzie została przyjęta, uzy340

skała dość zróżnicowane postacie prawne (np. model francuski, amerykański czy polski). O tym, czym dziś jest ta idea, w istocie rozstrzygają konkretne, narodowe rozwiązania konstytucyjne, interpretujące zawarte w niej myśli o podziale, równowadze i hamowaniu
władz, mających różnorodną zawartość kompetencyjną i postacie
podmiotowe.
Zakończenie
Zgodnie z obowiązującymi standardami liberalnej myśli politycznej, praworządność dotyczy przestrzegania prawa przez państwo
działające za pośrednictwem swoich organów. Adresowane jest do
sprawujących rządy oraz sądów, dlatego sprawując władzę, opierają
się przede wszystkim na obowiązującym prawie. Zasada ta obowiązuje ich także podczas stanowienia prawa.
W systemie organów ochrony praworządności sądy zajmują
najwyższą pozycję, będącą szczególnym zobowiązaniem do legalistycznego postępowania w granicach przyznanych kompetencji.
Należy wskazać, że zasada praworządności w zakresie w jakim dotyczy tego organu właściwe odzwierciedla wskazaną pozycję sądu. Na
przykład w postępowaniu karnym, na gruncie reguły zakazującej
zwolnienia sprawcy od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo sądy mają obowiązek kontrolowania prawidłowości jej realizacji przez organy ścigania oraz poza systemami tej kontroli same są
także zobowiązane do przestrzegania zasady praworządności. Na ten
obowiązek nakłada się społeczne oczekiwanie postępowania uosabiającego w wydawanych orzeczeniach zasady sprawiedliwości o
słuszności. Wyobrażenia o takiej roli sądu zderzają się z rzeczywistością, w tym prawną która rodzi pewne ograniczenia.
Streszczenie
Podkreśla się, że za praworządne można uznać państwo, w którym nie tylko przestrzega się prawa, ale i prawo spełnia pewne postulaty natury aksjologicznej. Takie podejście wiąże się ze zmiennością historyczną, geograficzną czy kulturową norm leżących u podłoża stanowienia prawa, które mogą być odmienne w zależności od
przekonań filozoficznych, politycznych, religijnych czy moralnoświatopoglądowych. Można jednak wyróżnić pewne uniwersalne
zasady (przyjmowane także w polskiej doktrynie prawa), że prawo
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powinno być równe dla wszystkich obywateli, deklarować podstawowe wolności i prawa człowieka i obywatela, zawierać gwarancje
ich realizacji. Innymi słowy, choć formalne przestrzeganie prawa jest
warunkiem koniecznym, prawo nie może być oderwane od swoich
społecznych funkcji, celów i ważnych społecznie wartości.
Fundamentalną ideą państwa prawnego jest sprawowanie władzy
przez jego konstytucyjne organy. Organom tym nie wolno podejmować rozstrzygnięć o dowolnej treści i w dowolnej formie. Władza
państwowa ma być sprawowana na podstawie upoważnień udzielonych przez konstytucję w granicach przyznanych tam kompetencji
bez naruszania innych norm składających się na porządek prawny w
państwie. „Praworządność polega na tym że wszystkie organy państwowe przestrzegają prawo. Praworządność nie polega na przestrzeganiu norm prawa przez obywateli ” Adresatami praworządności są organy państwa. Od nich bowiem zależy w jakim stosunku
pozostają legalnie podjęte decyzje do swej podstawy prawnej tj. do
odnośnych przepisów.
W systemie organów ochrony praworządności sądy zajmują
najwyższą pozycję, będącą szczególnym zobowiązaniem do legalistycznego postępowania w granicach przyznanych kompetencji.
Należy wskazać, że zasada praworządności w zakresie w jakim dotyczy tego organu właściwe odzwierciedla wskazaną pozycję sądu
Summary
Courts in a legality system
It is to be underlined that the state of law, or a law-abiding state,
is not only the one where law is obeyed, but also a kind of a state
where the law itself respects some axiological postulates. Such
approach is due to changeability of historical, geographical or
cultural norms that constitute a basis for lawmaking. These norms
can differ depending on philosophical, political, religious or moral
beliefs. However, some universal rules, also present in Polish legal
doctrine, state that the law should be equal for all citizens; that it
should express fundamental rights and freedoms of a human being
and a citizen, and include relevant guarantees as for their realization.
In other words: although to formally abide by the law is an
indispensable condition, said law cannot be alienated from its social
functions, objectives and socially important values.
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The fundamental idea of the state of law is to exercise its power
via its constitutional authorities. Said authorities cannot emit rulings
of random content and form. State authority is to be exercised on the
basis of constitutional prerogatives and within their boundaries, and
cannot violate other norms contributing to the state's legal order. "A
concept of a state of law means and implies that all state authorities
must respect the law. It does not mean, however, that all citizens
must respect the law". State authorities are the addressees of a state
of law concept: the grade of correlation between legally made
decisions to their legal basis, i.e. relevant provisions of law, depends
on them.
In a system of institutions to protect the state of law, the courts
occupy the most important position. It is an exceptional
responsibility to act in a law-abiding manner, within conferred
prerogatives. It is to be pointed out that the concept of the state of
law, as far as it concerns the system of justice, reflects correctly the
indicated position of a court.
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Część IV
PRAWO ADMINISTRACYJNE
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Damian Bara (KUL)
Mediacja w sprawach sądowoadministracyjnych
Wprowadzenie
Instytucja mediacji jest jedną z polubownych form rozwiązywania sporów, która daje stronom możliwość wspólnego wypracowania
rozwiązania zaistniałego między nimi konfliktu. Współcześnie zauważa się popularyzację tej formy ADR, której potrzebę zastosowania dostrzega się w wielu dziedzinach prawa. Obecnie mediacja
funkcjonuje m.in. w prawie cywilnym, karnym, rodzinnym, czy prawie administracyjnym. Dzięki mediacji strony mogą nie tylko dojść
do porozumienia bez władczego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu
przez sąd, lecz mogą także lepiej zrozumieć konflikt.
W sprawach sądowoadministracyjnych instytucja mediacji została wprowadzona ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi1, jako instytucja realizująca powszechną dostępność do sądu celem uniknięcia znacznej przewlekłości postępowania sądowego. Zadaniem mediacji w znaczącej
ilości spraw prowadzonych przed sądem administracyjnym jest wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonych decyzji organów
administracji publicznej w szczególności tych, które są dotknięte
mniej istotnymi wadami2.
Celem niniejszego artykułu będzie przedstawienie instytucji mediacji w sprawach sądowoadministracyjnych z jednoczesnym wskazaniem sposobu wszczęcia postępowania mediacyjnego, określenia
podmiotów uprawnionych do prowadzenia mediacji oraz sposobów
zakończenia mediacji prowadzonej przed sądem administracyjnym.
Poruszona zostanie również kwestia związana ze skutecznością mediacji w sprawach sądowoadministracyjnych oraz przedstawiony
zostanie katalog spraw z zakresu prawa administracyjnego, w których przeprowadzenie mediacji jest przez prawo dopuszczalne.

1

Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm, dalej PoPPSA
R. Hauser, U progu reformy sądownictwa administracyjnego, PiP 2002,
z. 11, s. 34-35.
2
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1. Mediacja a postępowanie przed sądem administracyjnym
Wprowadzenie mediacji do postępowania sądowoadministracyjnego wiązało się w zasadniczej mierze z reformą tego sądownictwa.
Wejście w życie Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.3 spowodowało
konieczność wprowadzenia zmian nie tylko sądownictwa powszechnego, lecz także sądownictwa administracyjnego z Naczelnym Sądem Administracyjnym na czele. Do tej pory w postępowaniu przed
sądami administracyjnymi nie funkcjonowała zasada dwuinstancyjności postępowania, którą wprowadził art. 176 u. 1 Konstytucji.
Zgodnie z wyżej przywołanym artykułem Konstytucji, postępowanie przed sądami jest co najmniej dwuinstancyjne. W tym miejscu
należy podkreślić, iż przepis ten odnosi się wyłącznie do postępowania sądowego i nie dotyczy postępowania przed innymi niż sądy
organami4. Przyjęcie przez ustrojodawcę zasady dwuinstancyjności
wiązało się również z koniecznością utworzenia nowego typu sądów
administracyjnych, a mianowicie wojewódzkich sądów administracyjnych jako sądów I instancji. Co więcej, na zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego wskazuje również przepis art.
184 Konstytucji, zgodnie z którym kontrolę działalności administracji publicznej w zakresie określonym przez ustawę sprawują Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne. Przywołane
przepisy Konstytucji i dokonana wykładnia w sposób jednoznaczny
wskazują na unormowanie postępowania przed sądami administracyjnymi jako postępowania dwuinstancyjnego.
We współcześnie obowiązującym modelu dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego postępowanie mediacyjne zostało
uregulowane w rozdziale 8 działu III PoPPSA5. Nie ulega wątpliwości, że jest to mediacja powiązana pod względem funkcjonalnym i
organizacyjnym z sadami administracyjnymi. Należy zwrócić uwagę
na fakt, że mediacja w tej formie prowadzona jest jedynie w sprawach zawisłych przed sądem administracyjnym. Mając powyższe na
uwadze wprost należy stwierdzić, iż warunkiem sine qua non skierowania sprawy do mediacji jest złożenie skargi do wojewódzkiego
3

Dz. U. z 1997, Nr 78, poz. 483
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt II GSK678/12, LEX nr 1219047
5
Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.
4
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sądu administracyjnego, a co za tym idzie, rozpoznanie jej przez ten
sąd6. Z tego punktu istotne znaczenie nabierają wymogi formalne,
które musi spełniać skarga, aby zaistniała możliwość jej rozpoznania.
Otóż zgodnie z art. 52 PoPPSA skarga może zostać wniesiona dopiero po wyczerpaniu wszelkich środków zaskarżenia, które skarżący
mógł wyczerpać w postępowaniu przed organem administracyjnym
chyba, że skarga pochodzi od Rzecznika Praw Obywatelskich lub
Rzecznika Praw Dziecka7. Co więcej skargę można również wnieść
w przypadku, gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w
sprawie będącej przedmiotem skargi, ponieważ skarga może zostać
wniesiona po uprzednim pisemnym wezwaniu organu do usunięcia
naruszenia prawa8.
Zasadniczym celem wprowadzenia mediacji do postępowania
przed sądami administracyjnymi było przeciwdziałanie przewlekłości spraw zawisłych przed tym sądem. Co więcej, jako dodatkowy
atut mediacji wskazuje się również fakt, że organ w postępowaniu
mediacyjnym będzie miał możliwość skorygowania swoich błędów
powstałych w trakcie postępowania. Efektem takiego stanu rzeczy
będzie możliwość ograniczenia ingerencji sądu administracyjnego.
Podkreśla się również, ze mediacja w postępowaniu przed sądami
administracyjnymi będzie miała na celu wyeliminowanie z obrotu
prawnego tych decyzji, które są obarczone wadami nieistotnymi9. W
literaturze podkreśla się również, iż celem mediacji może być kontrola zapadłego przed organem administracyjnym aktu. Sytuacja ta
jest efektem wniesienia przez adresata stosownego środka zaskarżenia, którego celem będzie weryfikacja poprawności i zgodności z
prawem danego rozstrzygnięcia organu administracyjnego. Wówczas
6

W. Federczyk, Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo
administracyjnym, Warszawa 2013, s. 135
7
Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm
8
Wyjątkiem od przytoczonego przykładu jest możliwość wniesienia
skargi bez wcześniejszego wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa
w przypadku, gdy skarga dotyczy bezczynności organu w zakresie udzielenia informacji publicznej, zob. Wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2013 r., sygn. akt II SAB/Bd 8/13,
LEX nr 1305731
9
W. Federczyk, opr. cit., s. 136
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mediacja, podobnie jak koncyliacja, może stanowić alternatywę dla
rozpoznania danej sprawy np. przez sąd administracyjny10.
2. Mediacja w Ustawie prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi
Mediacja w sprawach zawisłych przed wojewódzkimi sądami
administracyjnymi została uregulowana, o czym była wcześniej mowa, w rozdziale 8 działu III PoPPSA11. Zgodnie z art. 115 § 1 PoPPSA prowadzona jest na wniosek skarżącego lub organu. Wniosek
ten należy złożyć przed wyznaczeniem rozprawy. Zasadniczym celem postępowania mediacyjnego będzie wyjaśnienie i rozważenie
wszelkich okoliczności faktycznych bądź prawnych sprawy oraz
przyjęcie przez strony uczestniczące w mediacji ustaleń, co do sposobu załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa. Idąc
dalej, zgodnie z § 2 przytoczonego artykułu należy stwierdzić, że
postępowanie mediacyjne może być również prowadzone w przypadku, gdy żadna ze stron nie wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Przepis ten stanowi samodzielną
podstawę skierowania stron do mediacji z urzędu. Należy przy tym
podkreślić, iż przepis ten nie zawiera żadnych ram czasowych, w
których strony mogą zostać z urzędu skierowane do mediacji, jednak
przyjmuje się, iż decyzja w tym zakresie powinna zostać wydana
przed wyznaczeniem terminu rozprawy12.
Mediacja w postępowaniu sądowo administracyjnym ma charakter postępowania fakultatywnego, czyli strony, zgodnie z powyżej
przytoczonym artykułem, mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie
mediacji. Jednak pomimo złożenia wniosku i wyrażenia woli wzięcia
udziału w postępowaniu mediacyjnym, sąd może załatwić wniosek
strony w drodze postanowienia i oddalić go, jeżeli uzna, iż nie za-

10

Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze 2004, s. 137
11
Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.
12
B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. V, LEX
nr 8790
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chodzi konieczność przeprowadzenia mediacji13. Postanowienie
związane z odmową skierowania stron do mediacji wpisuje się do
protokołu rozprawy bez konieczności spisywania odrębnej sentencji i
ogłasza się stronom. Na postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie, w związku z czym uzasadnienie nie jest sporządzane14. W
tym miejscu należy również zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli strona
nie wie o możliwości rozwiązania sprawy w drodze mediacji, to w
takiej sytuacji na sądzie administracyjnym nie ciąży obowiązek poinformowania jej o możliwości przeprowadzenia postępowania mediacyjnego15.
3. Zakres przedmiotowy zastosowania mediacji
Mając na uwadze regulację zawartą w art. 115 PoPPSA można
wskazać, iż do mediacji mogą zostać skierowane wszelkie sprawy,
które są poddawane jurysdykcji sądu administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem katalogu spraw zawartego w art. 3 § 2 PoPPSA. Katalog ten przewiduje, iż do mediacji mogą zostać skierowane sprawy związane m.in. z bezczynnością oraz przewlekłością
postępowania, decyzje wydawane w sprawach indywidualnych, akty
prawa miejscowego oraz akty nadzoru nad działalnością organów
jednostek samorządu terytorialnego16.
Brak formalnego ograniczenia spraw, które mogą zostać skierowane do postępowania mediacyjnego nie uwzględnia jednak katalogu tych spraw, w których praktyczne zastosowanie mediacji może
nie znaleźć zastosowania. Jako przykład można wskazać m.in. skargi
na przepisy prawa miejscowego z uwzględnieniem innych aktów
organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu
administracji publicznej. Pomimo okoliczności, zgodnie z którą
sprawy te podlegają kognicji sądów administracyjnych to jednak ich
13

Zob. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
14 września 2010 r., sygn. akt II GSK 840/09. CBOSA
14
B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, opr. cit.,
wyd. V, LEX nr 8790
15
Zob. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt I OZ332/11, LEX nr 1081210
16
Zob. J. Joanna, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu
terytorialnego, LEX nr 140321
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generalny charakter nie daje możliwości precyzyjnego określenia
kręgu adresatów takiego aktu. Podobnie sytuacja wygląda ze skargami na akty nadzoru nad działalnością organów samorządu terytorialnego17.
4. Podmiot uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji
Zgodnie z powyżej przytoczonymi twierdzeniami, mediacja w
sprawach sądowo administracyjnych jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w sprawach zawisłych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Zgodnie z art. 115 § 1 PoPPSA mediacja może zostać
wszczęta na wniosek skarżącego, organu, którego działanie jest
przedmiotem skargi jak i mediacja może zostać wszczęta z urzędu
przez sąd. Mając powyższe na uwadze należy w tym miejscu wskazać, jakie podmioty mają uprawnienia wniesienia skargi do sądu
administracyjnego, ponieważ podmioty te będą również upoważnione do złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji. Zgodnie z art.
50 § 1 PoPPSA uprawnienie to przysługuje w szczególności:
- każdemu, kto ma interes prawny we wniesieniu skargi do sądu
administracyjnego18,
- prokuratorowi,
- Rzecznikowi Praw Obywatelskich jak i również Rzecznikowi
Praw Dziecka,
- oraz organizacji społecznej w zakresie jej statutowej działalności w
sprawach, które dotyczą interesów prawnych innych osób, jeżeli organizacja ta brała udział w postępowaniu administracyjnym19.
17

W. Federczyk, opr. cit., Warszawa 2013, s. 138
Ustawodawca używając sformułowania „każdy, kto ma w tym interes
prawny” odszedł od używania pojęcia strony. Pojęcie to, co do zasady używane jest w związku z załatwieniem sprawy w postępowaniu administracyjnym. Zob. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek,
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd.
V, LEX nr 8790
19
Należy jednak podkreślić, iż dopuszczenie do udziału w postępowaniu
administracyjnym organizacji społecznej nie jest podstawą dopuszczenia jej
w postępowaniu sądowoadministracyjnym, ponieważ sąd nie jest związany
postanowieniem organu administracji publicznej. W takim przypadku sąd
obowiązany jest wykazać związek materialny statutowego celu z przedmio18
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Przyjęcie tak szerokiego kręgu podmiotów uprawnionych do
wniesienia skargi do sądu administracyjnego podyktowane jest nie
tylko wykładnią językową przytoczonego przepisu, lecz także wykładnią systemową pozwalającą zwrócić uwagę na istotę postępowania przed sądami administracyjnymi. Należy podkreślić, iż postępowanie przed sądami administracyjnymi w odróżnieniu od postępowania administracyjnego nie kształtuje sytuacji prawnej określonego
podmiotu, lecz kontroluje działalność administracji publicznej20.
Z urzędu postępowanie mediacyjne może być wszczęte na podstawie art. 115 § 2 PoPPSA. Dopuszczalność skierowania sprawy do
mediacji uzależniona jest od okoliczności wskazujących na celowość
postępowania mediacyjnego. W tym przypadku ocena w powyższym
zakresie należy do sędziego sprawozdawcy, podobnie jak to ma
miejsce z analizą wniosku uprawnionego podmiotu21. Prowadzenie
mediacji z urzędu budzi pewne wątpliwości co do jej skuteczności.
Osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami może być trudne już z
samego punktu widzenia chęci wspólnego wypracowania porozumienia. Strony, które nie są zainteresowane mediacją nie będą chciały współpracować w rozwiązaniu zaistniałego konfliktu.
5. Postępowanie mediacyjne i jego przebieg
Mediację w sprawach sądowo administracyjnych prowadzi sędzia
lub referendarz wyznaczony przez przewodniczącego wydziału22. Podobne uprawnienie dotyczące wszczęcia i przeprowadzenia postępowania mediacyjnego zawiera §36 pkt. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych23. Zgodnie z przytoczonym przepisem w przypadku, gdy skarżący bądź organ złożyli stosowny wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego jak i
również w przypadkach, gdzie sąd może wszcząć postępowanie z urzętem sprawy, zob. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w
Warszawie z dnia 27 września 2013 r., sygn. akt. II OSK 1005/12, LEX nr
1401373
20
S. Babiarz, B. Dauter, S. Marciniak, A. Mudrecki, Doradca podatkowy
przed sądem administracyjnym, Warszawa 2009, s. 103
21
W. Federczyk, opr. cit,, Warszawa 2013, s. 146
22
Zob. art. 116 PoPPSA, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.
23
Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1646
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du, czyli w sprawach, w których mimo braku wniosku uprawnionych
stron co do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania mediacyjnego
zachodzą okoliczności uzasadniające celowość przeprowadzenia mediacji, postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez sędziego sprawozdawcę bądź referendarza sądowego, którego wyznacza przewodniczący
wydziału. Co więcej, dalsza regulacja przepisu zawiera stwierdzenie,
zgodnie z którym w sądzie, w którym funkcjonuje odrębny wydział do
załatwiania spraw w drodze mediacji, postępowanie to prowadzone jest
przez ten wydział.
Należy w tym miejscu podkreślić, jaką funkcje odgrywa postępowanie mediacyjne w sprawach zawisłych przed sądem administracyjnym. Otóż zgodnie z art. 115 § 1 PoPPSA zadaniem postępowania mediacyjnego jest poczynienie przez strony stosownych ustaleń,
co do sposobu załatwienia sprawy w sposób odmienny niż przez
rozstrzygnięcie spornej kwestii przez sąd administracyjny. Mając
powyższe na uwadze można wprost wskazać, iż celem mediacji nie
jest zbadanie legalności działania organów administracji publicznej,
a jej celem jest zaprezentowanie prawidłowego przebiegu decyzyjnego określonego organu administracyjnego, którego zaniechanie
bądź działanie zaskarżono24.
W związku z powyższym rolą prowadzącego postępowanie mediacyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym jest wyjaśnienie m.in. czy w wyniku przeprowadzonego przez organ administracyjny postępowania doszło do naruszenia prawa, jeżeli tak to
określenie na czym owe naruszenie polegało. Co więcej podmiot
prowadzący mediację powinien również wskazać stronom jakie mogą być następstwa uchybienia organu, oraz powinien określić, jakie
działania powinien podjąć organ administracyjny, aby stwierdzone
naruszenia usunąć. Nie ulega wątpliwości, iż w pierwszej kolejności
działania podjęte przez podmiot prowadzący mediację, czyli przez
referendarza sądowego bądź sędziego, będzie polegać na organizacyjnym przygotowaniu mediacji tak, aby już w trakcie pierwszego
posiedzenia mogło dojść do ustalenia sposobu załatwienia sprawy.

24

J. Harczuk, Mediacja i mediator przed sądem administracyjnym, Monitor Prawniczy 2006, z. 8, s. 420-421
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Bez znaczenia jest tutaj fakt, czy mediacja została wszczęta na wniosek stron czy z urzędu25.
Z przebiegu postępowania mediacyjnego spisuje się protokół,
który powinien zawierać ustalenia stron związane ze sposobem załatwienia sprawy. Zgodnie z przepisem art. 116 § 3 PoPPSA protokół
ten powinien zostać podpisany przez prowadzącego postępowanie
mediacyjne, czyli sędziego bądź referendarza sadowego, oraz powinien zawierać podpis strony. Sporządzony protokół jest dokumentem
urzędowym i stanowi część akt sądowych. Z punktu widzenia sporządzenia protokołu i zakończenia mediacji istotne znaczenie odgrywa sytuacja, w której jedna ze stron odmawia podpisania sporządzonego przez mediatora protokołu. Oznacza to, że strony uczestniczące
w mediacji nie poczyniły żadnych ustaleń, a udział w mediacji nie
przyniósł pożądanych rezultatów. Następstwem braku ustaleń jest
dalsze kontynuowanie postępowania przed sądem26.
6. Zakończenie mediacji
Zgodnie z art. 117 § 1 PoPPSA mediacja kończy się ustaleniem
sposobu załatwienia sprawy skierowanej do postępowania mediacyjnego. Organ, stosownie do regulacji kodeksowej, może uchylić,
zmienić zaskarżony przez stronę akt jak i również może wykonać lub
podjąć inne czynności w zakresie swojej właściwości i kompetencji
celem realizacji dokonanych ustaleń. Ustalenia dokonane pomiędzy
uczestnikami postępowania mediacyjnego nie mają charakteru wiążącego żadnej ze stron. Stanowią one jedynie deklarację określonego
zachowania w toku postępowania przed sądem administracyjnym.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że żadna ze stron nie
może dochodzić od drugiej wyegzekwowania określonych zachowań
ustalonych w trakcie prowadzonej mediacji. W szczególności należy
podkreślić, że organ administracji publicznej nie może domagać się
od skarżącego wycofania skargi chociażby skarżący w toku mediacji
złożył taką deklarację. Z kolei strona, która wniosła skargę nie może
domagać się od organu uchylenia lub zmiany zaskarżonej decyzji, do
25

B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, opr. cit.,
wyd. V, LEX nr 8790
26
T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012, s. 614
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czego organ mógł się zobowiązać w trakcie mediacji. Ustalenia dokonane w trakcie mediacji podobnie jak to ma miejsce z ich niewykonaniem nie podlegają ocenie sądu administracyjnego27.
7. Podsumowanie
W literaturze pojawiają się stanowiska, zgodnie z którymi postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym jest uznawane
za raczej nieskuteczne. G.K. Walkowski przyjmuje, że mediacja
stanowi swego rodzaju nowoczesną i nowatorską instytucję wprowadzoną do postępowania sądowoadministracyjnego, która odpowiada
instytucji ugody sądowej. Zdaniem autora delegowanie referendarza
do prowadzenia mediacji w sprawach zawisłych przed sądem administracyjnym mogło przyczynić się do znacznego osłabienia mediacji. Mediacja wszczynana była, o czym mowa powyżej, na wniosek
osoby skarżącej, a po jego zakończeniu rozpoczynało się postępowanie przed sądem administracyjnym, którego celem było rozpatrzenie
skargi28.
Z powyżej przytoczonym stanowiskiem nie sposób się zgodzić.
Zasadniczym celem mediacji w sprawach sądowoadministracyjnych
jest nie tylko wyeliminowanie z obrotu decyzji dotkniętych wadami
lecz również dokonanie ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy w
granicach obowiązującego prawa w sposób polubowny bez konieczności rozstrzygania w tej kwestii przez sąd administracyjny. Strona
uczestnicząca w mediacji może uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w
przedmiotowej sprawie, a organ dzięki mediacji może dokonać swego rodzaju wtórnej kontroli wydanego aktu.
Strona uczestnicząc w mediacji może uzyskać lepszy efekt zakończenia zaistniałego sporu aniżeli miałoby to miejsce w przypadku
postępowania przed sądem administracyjnym. Jako potwierdzenie
powyższego stanowiska można przytoczyć między innymi orzeczenia, w których stronie na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie
prowadzenia mediacji umorzono odsetki za zwłokę29 lub obniżono
27

Tamże s. 615
G.K. Walkowski, System polskiego prawa podatkowego w praktyce,
Tom III. Postępowanie sądowo administracyjne, Bydgoszcz 2011, s. 277
29
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 27 listopada 2006 r., sygn. akt I SA/GI 43/05, CBOSA
28
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wysokości kary za wykonanie transportu drogowego bez uiszczenia
stosownej opłaty za przejazd po drogach krajowych30.
Można śmiało stwierdzić, iż mediacja odgrywa coraz większe
znaczenie nie tylko w sprawach cywilnych, karnych czy rodzinnych,
lecz także w sprawach rozstrzyganych przez sądy administracyjne.
Organ administracji publicznej dzięki mediacji może np. zmienić
wydaną przez siebie decyzję w przypadku, gdy stwierdzi, że decyzja
ta jest wadliwa. Takiej możliwości nie ma w przypadku postępowania przed sądem, ponieważ to sąd rozstrzyga o tym, czy decyzja właściwego organu jest wadliwa czy też nie. Dlatego też wraz ze wzrostem świadomości uczestników postępowań przed sądami administracyjnymi o tym, czym jest mediacja i jakie korzyści niesie ze sobą
udział w tym postępowaniu niewątpliwie będzie przyczyniało się do
wzrostu spraw rozwiązywanych dzięki tej polubownej formie rozwiązywania sporów, co niewątpliwie wpłynie na szybkość postępowania przed sądem administracyjnym oraz jego efektywność.
Streszczenie
Jedną z polubownych form rozwiązywania sporów, które są
przedmiotem skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych jest
mediacja, która została wprowadzona do postępowania sądowoadministracyjnego ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zasadniczym celem
mediacji jest wyeliminowanie z obrotu decyzji organów administracji publicznej dotkniętych mniej istotnymi wadami jak i również
uniknięcie znacznej przewlekłości postępowania sądowego. Dzięki
mediacji jej uczestnicy mogą wspólnie wypracować rozwiązanie
zaistniałego sporu bez konieczności władczego rozstrzygnięcia przez
sąd. Co więcej, strony w trakcie postępowania mediacyjnego prowadzonego przed sadem administracyjnym mogą ustalić, czy doszło do
naruszenia prawa, a jeżeli naruszenie miało miejsce wówczas mogą
określić na czym ono polegało jak i również wskazać możliwy sposób jego rozwiązania.

30

Zob. Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010, s. 187
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Summary
One of the forms of alternative dispute resolution which are the
subject of a complaint to the provincial administrative courts is mediation, which was introduced to the administrative litigation law of
30 August 2002 Law on proceedings before administrative courts.
The main goal of mediation is to eliminate from the market decisions
of public administration affected less serious disadvantages as well
as to avoid significant length of judicial proceedings. Thanks to the
mediation participants can develop a solution the dispute without the
necessity of a decision by a court settlement. Moreover, the parties
during the mediation proceedings conducted before the court administration may determine whether there has been a violation of the law,
and if a violation has occurred, they may determine what it consisted
of and also indicate possible way to solve it.
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Paweł Kędziora
Zasada praworządności w postępowaniu administracyjnym
Wstęp
Zasadniczy trzon, stanowiący o charakterze i podstawowych celach postępowania administracyjnego, określony został w rozdziale
drugim działu pierwszego Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dalej KPA)1, stanowiącym zasady ogólne postępowania. Zasady
ogólne to przepisy wyjęte niejako przed nawias, obowiązujące w
całym postępowaniu administracyjnym, we wszystkich jego stadiach2. Jak podkreśla się w orzecznictwie i doktrynie, z całą pewnością nie mają one charakteru jedynie postulatów politycznych, nie są
dezyderatami, deklaracjami programowymi czy niewiążącymi zaleceniami. Są to obowiązujące normy prawne, które ustalają w sposób
prawnie wiążący dyrektywy działania organów administracji publicznej. Stanowią integralną część przepisów regulujących procedurę administracyjną i są dla organów administracji w pełni wiążące na
równi z innymi przepisami tej procedury3. Wśród tych zasad ogólnych jako pierwsza (w art. 6 KPA) została sformułowana zasada
praworządności. Otwiera ona katalog zasad ogólnych, określony w
rozdziale 2 KPA i stanowi jedną z najistotniejszych norm, określających same podstawy funkcjonowania aparatu administracyjnego w
Polsce. Zgodnie z jej treścią: „Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa”. Zasada ta jest bezpośrednią
deklaracją konstytucyjnej zasady legalności, określonej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konstytucji RP)4, w myśl
której: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Konstytucyjna zasada legalności stanowi z kolei zasad1

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 267 z
późn. zm.
2
S. Rozmaryn, O zasadach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1961, nr 12, s. 887 i nast.
3
R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2010, s. 91.
4
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
Dz.U.1997.78.483 z późn. zm.
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niczy wymóg statuujący podstawy demokratycznego państwa prawnego. Zadaniem niniejszej publikacji jest omówienie i przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących zasady praworządności,
stanowiącej fundament postępowania administracyjnego. Na potrzeby niniejszego opracowania całość omawianej tematyki będzie dotyczyć ogólnego postępowania administracyjnego, unormowanego
ustawą – Kodeks Postępowania Administracyjnego.
1. Zasada praworządności – pojęcie i sposoby realizacji
Wymóg działania na „podstawie przepisów prawa” przez organy
administracji publicznej sprowadza się przede wszystkim do nakazu
ścisłego wskazywania podstawy prawnej każdej władczej czynności
podejmowanej przez organ administracji, w tym w szczególności
wydawanych decyzji administracyjnych. Działanie „na podstawie
przepisów prawa” to działanie znajdujące zawsze wyraźnie określoną normatywną podstawę. Działanie, które zostało przewidziane i
wyraźnie sformułowane przez prawodawcę. W odniesieniu do organów administracji publicznej nie obowiązuje bowiem zasada, iż mogą one podejmować każde działanie, które nie jest zabronione przez
przepisy prawa. Organ administracji publicznej nie może więc nałożyć na obywatela obowiązku, ani odmówić mu przyznania uprawnienia, jeżeli nie wykaże, że upoważniają go do tego konkretne przepisy prawa5. Władcze działanie organu musi mieć więc zawsze swoją
konkretną normatywną podstawę.
Zasada praworządności w postępowaniu administracyjnym
obejmuje dwa zasadnicze elementy: ustalenie przez organ administracji publicznej zdolności prawnej do prowadzenia postępowania w
danej sprawie oraz zastosowanie obowiązujących przepisów prawa
materialnego i przepisów prawa procesowego przy rozpoznawaniu i
rozstrzygnięciu sprawy6. Konieczność szukania i wskazywania normatywnej podstawy swojego działania ciąży na organie administracji
5

Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z
dnia 5 grudnia 2005 r., VI SA/Wa 1165/2005, LexisNexis nr 1254234,
Lexis.pl, dostęp z dnia 12 kwietnia 2014 r.
6
Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z
dnia 25 czerwca 2009 r. , II SA/Wr 46/2009, LexisNexis nr 2467563,
Lexis.pl, dostęp z dnia 12 kwietnia 2014 r.
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publicznej na wszystkich etapach stosowania prawa, a więc począwszy od ustalenia, jaka norma obowiązuje w znaczeniu dostatecznie
określonym dla potrzeb rozstrzygnięcia, następnie w zakresie uznania za udowodniony faktu na podstawie określonych materiałów i w
oparciu o przyjętą teorię dowodów oraz ujęcie tego faktu w język
stosowanej normy, kolejno przez subsumpcję faktu, uznanego za
udowodniony, pod stosowaną normę prawną, aż wreszcie po wiążące
ustalenie konsekwencji prawnych faktu uznanego za udowodniony
na podstawie stosowanej normy7. Cały więc zorganizowany proces
stosowania prawa musi odbywać się w pełnej realizacji omawianej
zasady.
Organy administracji publicznej mają nie tylko obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa, ale także obowiązek stania
na straży praworządności, tj. czuwania nad tym, aby zachowania
wszystkich podmiotów i uczestników postępowania były zgodne z
prawem. Wskazuje na to expresis verbis art. 7 in principio KPA,
zgodnie z którym: „W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności...”Z zasady określonej w art.
7 in principio KPA wyprowadzić można więc dwa podstawowe
obowiązki organu:
1) obowiązek organu administracji publicznej do kontroli przestrzegania prawa przez podmioty i uczestników postępowania. Podmioty postępowania oraz w ograniczonym zakresie również uczestnicy mają zdolność prawną do podejmowania różnych czynności
procesowych, a organ kontroluje przestrzeganie przez nich w tym
zakresie przepisów prawa i w razie ich naruszenia może nakazać ich
usunięcie pod określonymi sankcjami prawnymi;
2) obowiązek organu administracji publicznej do samokontroli
przestrzegania prawa, a więc precyzyjne badanie czy podejmując
określoną czynność prawną, organ ma do tego wyraźnie określoną
podstawę prawną8. W razie ustalenia, iż doszło do naruszenia przepisów prawa organ obowiązany jest niezwłocznie podjąć czynności
mające na celu usunięcie stanu niezgodnego z prawem.

7

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. B.Adamiak,
J.Borkowski, Warszawa 2014, s. 50.
8
Kodeks postępowania administracyjnego.Komentarz, dzieł. cyt., s.58-59.
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Przez sformułowane w art. 6 KPA pojęcie „przepisy prawa” należy rozumieć przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zarówno o charakterze materialnoprawnym, jak i proceduralnym9. Przepisami powszechnie obowiązującymi na gruncie Konstytucji RP są:
Konstytucja RP, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz
rozporządzenia, a także – na obszarze działania organów, które je
ustanowiły- akty prawa miejscowego (art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji
RP)10. W związku z powyżej wskazanym, zamkniętym katalogiem
powszechnie obowiązujących źródeł prawa, bezspornym jest, iż podstawą prawną władczych działań organów administracji publicznej
wobec obywateli, osób prawnych i innych podmiotów, w tym w
szczególności podstawą wydawanych decyzji administracyjnych, nie
mogą być akty prawa wewnętrznego, takie jak np. przewidziane w
art. 93 ust. 1 Konstytucji RP uchwały Rady Ministrów, zarządzenia
Prezesa Rady Ministrów i ministrów, czy też inne normy o charakterze jedynie wewnętrznie obowiązującym (w orzecznictwie wskazywano, iż należą do nich m.in. także instrukcje, wytyczne czy samoistne uchwały, a także preambuły aktów normatywnych11 ). Niedopuszczalność wydawania decyzji na podstawie wewnętrznych przepisów prawa nie oznacza jednak, że przepisy te nie mają jakiegokolwiek znaczenia w ramach postępowania administracyjnego. Przepisy
te mogą bowiem stanowić dla organu prowadzącego postępowanie
wskazówki co do sposobu interpretowania przepisów prawa, a ponadto ograniczać odpowiedzialność funkcjonariuszy administracji za
wyrządzone szkody12. Podstawą prawną działania organów administracji w polskim systemie prawnym (stanowiącym system prawa
9

Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z
dnia 24 sierpnia 2010 r., IV SA/Gl 284/2010, LexisNexis nr 2554284,
Lexis.pl, dostęp z dnia 12 kwietnia 2014 r.
10
W związku z tą regulacją, a także regulacją art. 91 ust. 3 Konstytucji
RP warto zwrócić uwagę, iż organy administracji są również w pełni zobowiązane do stosowania prawa unijnego oraz respektowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
11
Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 16 października 1984 r., SA/Wr 384/84, LexisNexis nr 297864, Lexis.pl, dostęp z dnia 12 kwietnia 2014 r.
12
P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,
LexisNexis 2013, art. 6, Lexis.pl, dostęp z dnia 12 kwietnia 2014 r.
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stanowionego) nie mogą być również jakiekolwiek akty o charakterze indywidualnym, a więc w szczególności decyzje czy orzeczenia.
Wpływ orzeczenia na decyzję organów administracji może być
wskazywany jedynie w zakresie związania oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażonymi w orzeczeniu sądu
administracyjnego zapadłego po rozpoznaniu skargi na działanie
organu13.
Art. 6 KPA wyklucza również stosowanie zasad prawa przyjętych w prawie cywilnym, w tym w szczególności zasady współżycia
społecznego. Jak bowiem słusznie podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny (dalej NSA) w wyroku z 18 lutego 2003 r. zasady współżycia społecznego „nie mogą stanowić podstawy decyzji administracyjnej, nie mogą modernizować ani modyfikować przepisów materialnego prawa administracyjnego oraz nie mogą stanowić dyrektywy wykładni przepisów prawa materialnego stosowanych w trybie
postępowania administracyjnego14”. Ponadto, jak podkreślił NSA w
wyroku z 21 maja 1984 r.15: „Powołanie się w decyzji administracyjnej na zasady współżycia społecznego oznacza przeniesienie na
grunt prawa administracyjnego normy zawartej w art. 5 Kodeksu
Cywilnego. Zabieg taki nasuwa istotne wątpliwości wobec istnienia
zasadniczej odmienności charakteru tych gałęzi prawa. Zastosowanie
w sprawie administracyjnej art. 5 Kodeksu Cywilnego i to jako normy modyfikującej bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa administracyjnego, nie jest nadto dopuszczalne w świetle orzecznictwa
Sądu Najwyższego”. Pogląd ten jest w pełni akceptowany do dziś,
zarówno w orzecznictwie powszechnym, jak i administracyjnym.

13

Zob. art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 270 z
późn. zm.
14
Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego
2003 r., IV SA 1360/2001, LexisNexis nr 2271328, Lexis.pl, dostęp z dnia
12 kwietnia 2014 r.
15
Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 1984
r. , III SA 182/84, LexisNexis nr 299222, Lexis.pl, dostęp z dnia 12 kwietnia 2014 r.
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2. Ocena konstytucyjności przepisów prawa na tle zasady
praworządności
Niezwykle istotną kwestią wyłaniającą się w toku stosowania
przepisów prawa i wydawania aktów administracyjnych jest kwestia
oceny zgodności przepisów powszechnie obowiązujących z Konstytucją RP i ewentualna odmowa ich stosowania przez organy administracji publicznej. W tym zakresie orzecznictwo i doktryna prawa
prezentują dwa odmienne stanowiska. Zgodnie z pierwszym poglądem, wyrażonym zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jak i
orzecznictwie sądów administracyjnych16, organy i podmioty stosujące prawo mogą same dokonywać oceny zgodności przepisów powszechnie obowiązujących z Konstytucją RP i odmawiać ich stosowania. Pogląd taki wyraził między innymi Sąd Najwyższy – Izba
Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z 7
kwietnia 1998 r.17, stwierdzając, iż: „Sądy powszechne są uprawnione do badania zgodności stosowanych przepisów ustawowych z
Konstytucją.”. Pogląd przeciwny wskazuje natomiast, iż organy i
podmioty stosujące prawo nie mogą same dokonywać oceny zgodności przepisów powszechnie obowiazujących z Konstytucją RP i w
razie ich ewentualnej niezgodności, pomijać ich stosowania. Jak
podniósł NSA w wyroku z 16 maja 2006 r.18: „Przepis art. 8 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., z
którego wynika, że przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio,
chyba że Konstytucja stanowi inaczej, nie oznacza, że każdy organ
czy podmiot stosujący prawo może samodzielnie dokonywać oceny
zgodności z ustawą zasadniczą przepisów powszechnie obowiązujących i odmawiać ich stosowania, jeśli uzna je za stojące w kolizji z
Konstytucją.”. W świetle zasad prawnoustrojowych Rzeczpospolitej
16

Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada
1991 r., II SA 937/91, LexisNexis nr 296879, Lexis.pl, dostęp z dnia 12
kwietnia 2014 r.
17
Zob. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 kwietnia 1998 r., I PKN 90/98, LexisNexis nr
343241, Lexis.pl, dostęp z dnia 12 kwietnia 2014 r.
18
Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2006
r. , I FSK 816/2005, LexisNexis nr 2608714, Lexis.pl, dostęp z dnia 12
kwietnia 2014 r.
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Polskiej, w tym oparcia polskiego systemu prawnego na systemie
prawa stanowionego, a także powołania specjalistycznego organu
uprawnionego do badania zgodności norm prawnych z Konstytucją –
Trybunału Konstytucyjnego, prawidłowym wydaje się pogląd, iż nie
jest możliwym wyciągnięcie z zasady praworządności kompetencji
organów władzy publicznej do samodzielnego badania zgodności
norm prawnych z Konstytucją. Takie działanie, wykraczające poza
przyznany organom zakres kompetencji, jest pozbawione cechy legalności i nie może być zaaprobowane w obowiązującym systemie
prawnym.
3. Naruszenie zasady praworządności w postępowaniu przed
organami administracji publicznej
Naruszenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego
skutkuje wyraźną wadliwością podjętej przez organ czynności prawnej. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8
czerwca 1983 r.: „W odniesieniu do przepisów o postępowaniu administracyjnym za rażące ich naruszenie należy ponadto uważać
oczywiste niezastosowanie lub nieprawidłowe zastosowanie przepisów zasad ogólnych postępowania administracyjnego określonych w
art. 6-11 KPA w stopniu powodującym istotne ograniczenie uprawnień strony w postępowaniu.” W zakresie naruszenia zasady praworządności, sankcje są na tyle wadliwe, iż powodują utratę mocy
prawnej dokonanych przez organ czynności. Wydanie decyzji w
sposób sprzeczny z art. 6 KPA, a więc bez koniecznego odwołania
się do podstawy prawnej, rodzi za sobą bowiem bardzo poważne
konsekwencje. W szczególności wydanie decyzji bez podstawy
prawnej skutkuje możliwością stwierdzenia jej nieważności przez
odpowiednie organy w trybie art. 156 § 1 pkt 2 in principio KPA. O
braku podstawy prawnej należy mówić przede wszystkim w sytuacji,
gdy nie istnieje w systemie prawnym norma o charakterze powszechnie obowiązującym, która uzasadniałaby wydanie decyzji
określonej treści na gruncie danego stanu faktycznego. Ponadto na
gruncie orzecznictwa wypracowano inne sytuacje, które również
kwalifikuje się jako naruszenie art. 6 KPA i uznaje za podstawę do
stwierdzenia nieważności. Należą do nich w szczególności:
1) wydanie decyzji w sprawie, w której przepisy prawa nie
przewidują załatwienia sprawy w formie decyzji, w tym nałożenie w
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drodze decyzji na stronę obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa;
2) wydanie decyzji z urzędu, w sytuacji gdy mogła ona być wydana jedynie na wniosek strony;
3) wydanie decyzji w sprawie nieunormowanej prawem administracyjnym (np. rozstrzygającej sprawę cywilnoprawną, dla której
przewidziana jest droga sądowa);
4) wydanie decyzji wykraczającej poza granice przewidziane
przepisem prawa;
5) wydanie decyzji na podstawie przepisów, które utraciły moc
powszechnie obowiązującą19;
6) wydanie decyzji na podstawie aktu podustawowego, przy wydawaniu którego przekroczono granice upoważnienia ustawowego.
Jednocześnie należy podkreślić, iż nie każde uchybienie w zakresie podstawy prawnej wydanego rozstrzygnięcia musi być kwalifikowane jako przesłanka do stwierdzenia nieważności. Powołanie
niewłaściwego przepisu jako podstawy prawnej decyzji (np. na skutek pomyłki), w sytuacji, kiedy istnieje unormowanie uprawniające
do wydania rozstrzygnięcia, nie stanowi wady, która uzasadniałaby
stwierdzenie nieważności decyzji. Również, jak zwrócił uwagę NSA
w wyroku z 25 października 1984 r.20, w sytuacji, gdy obowiązujące
w dniu orzekania przepisy zawierają regulację taką samą jak przepisy obowiązujące poprzednio, to powołanie się przez organ administracji w decyzji na przepisy już nieobowiązujące nie oznacza, że
taka decyzja została wydana bez podstawy prawnej.
Prawidłowe stosowanie zasady praworządności prowadzi do
wniosku, iż również zmiana norm i przepisów powodująca zwolnienie określonych podmiotów z nałożonych na nie decyzją administracyjną obowiązków bądź ograniczenie ich zakresu, winna obligować
właściwy organ administracji publicznej do niezwłocznego uchylenia
19

W świetle rozwiązania przyjętego w art. 145a § 1 KPA nie można zaliczyć do działania bez podstawy prawnej sytuacji, gdy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego weszło w życie po dniu wydania decyzji. Jest to bowiem podstawa do uchylenia decyzji w trybie wznowienia postępowania.
20
Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 1984 r., III SA 671/84, LexisNexis nr 297661, Lexis.pl, dostęp z dnia
12 kwietnia 2014 r.
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albo zmiany decyzji ustalającej te obowiązki, w szczególności obwarowanej określonymi sankcjami administracyjnymi21. W innym wypadku bowiem powstaje stan niezgodności z prawem, będący naruszeniem zasady praworządności (w szczególności w zakresie obowiązku organu stania na straży przestrzegania prawa). Obowiązek
organów w tym zakresie jest widoczny również z punktu widzenia
zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów władzy publicznej (art. 8 KPA) i zasady prawdy obiektywnej (art. 7 KPA). W tym
zakresie można uznać, iż zasada praworządności pozostaje niekiedy
w opozycji do zasady trwałości decyzji ostatecznych, określonej w
art. 16 KPA. Pierwsza z tych zasad zmusza organy administracji do
działania w sposób w pełni zgodny z prawem oraz do eliminowania
wszelkich wad prawnych podejmowanych działań, natomiast druga,
stwarzając gwarancje pewności i realności konkretyzacji praw i
obowiązków w sferze prawa administracyjnego, dąży do zachowywania w obrocie decyzji posiadających walor ostateczności. Jak
podkreśla się jednak w doktrynie, zasada legalizmu powinna być
uznana za podstawową zasadę ogólną postępowania administracyjnego w państwie prawa i w razie kolizji powinna mieć pierwszeństwo przed innymi zasadami ogólnymi22.
4. Powołanie podstawy prawnej i uzasadnienie prawne w treści decyzji administracyjnej
W realizacji zasady praworządności pomocniczą rolę pełnią
również przepisy określające elementy treści decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 107 § 1 KPA decyzja administracyjna powinna
zawierać m.in. powołanie podstawy prawnej oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. Są to jedne z obligatoryjnych składników decyzji,
przesądzające o jej prawidłowości i legalności. Powołanie podstawy
prawnej decyzji administracyjnej polega na dokładnym wskazaniu
konkretnych przepisów aktu normatywnego zastosowanych przy
rozstrzyganiu sprawy wraz z określeniem miejsca publikacji aktu.
21

Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września
2001 r, IV SA 1330/99, LexisNexis nr 353963, Lexis.pl, dostęp z dnia 12
kwietnia 2014 r.
22
P. Przybysz, Kodeks..., dzieł. cyt., art. 6, Lexis.pl, dostęp z dnia 12
kwietnia 2014 r.
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Powołaniem podstawy prawnej decyzji administracyjnej nie jest
przytoczenie jedynie tytułu aktu normatywnego, na podstawie którego wydano decyzję. Organ administracji publicznej, powołując podstawę prawną decyzji, nie może się również ograniczyć wyłącznie do
wskazania numeru artykułu danego aktu normatywnego w sytuacji,
gdy zastosowany przepis zawiera jednostki redakcyjne w postaci
paragrafów, ustępów, punktów czy liter23. Należy również podawać
zmiany aktu prawnego, które miały miejsce do daty wydania decyzji,
ponieważ wskazuje to na stan prawny obowiązujący w czasie orzekania w sprawie. Staje się to szczególnie istotne w dobie częstych
zmian już nie tylko samych aktów normatywnych, lecz również
zmian wprowadzanych do przepisów je nowelizujących. Prawna
podstawa decyzji najczęściej będzie ustalona i powołana wprost, ale
częste są przypadki, gdy będzie wynikiem „odpowiedniego” stosowania do stanu faktycznego lub sytuacji prawnej podmiotu, co powinno być podane w podstawie prawnej i rozwinięte w uzasadnieniu.
W zasadzie podstawą prawną decyzji administracyjnych stanowić
mogą jedynie przepisy tzw. materialnego prawa administracyjnego24,
aczkolwiek część doktryny dopuszcza również pogląd, iż w niektórych wypadkach decyzja administracyjna powinna być wydawana na
podstawie norm prawa procesowego (np. art. 105 KPA)25.
Powołanie podstawy prawnej decyzji administracyjnej pozwala
na precyzyjne skontrolowanie, czy jest to przepis powszechnie obowiązujący, czy stanowi on możliwą podstawę prawną do władczego
działania organu administracji publicznej. W tym zakresie więc pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy działanie organu ma charakter
praworządny. Na tle omawianych zagadnień niezwykle istotnym jest
również dokonanie precyzyjnego rozgraniczenia dwóch rodzajów
uchybień w działaniu organów administracji publicznej – wydanie
rozstrzygnięcia bez podstawy prawnej oraz wydanie rozstrzygnięcia
bez powołania podstawy prawnej. Pierwsze powoduje kwalifikowane naruszenie zasady praworządności i jak wyżej wskazywano skutkuje możliwością stwierdzenia nieważności decyzji organu administracji publicznej (w trybie art. 156 § 1 pkt 2 in principio KPA), w
23

R. Kędziora, Ogólne..., dzieł. cyt., s. 263.
Kodeks postępowania administracyjnego.Komentarz, dzieł. cyt., s. 458.
25
R. Kędziora, Ogólne..., dzieł. cyt., s. 263.
24
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drugim wypadku mamy do czynienia z uchybieniem przepisom postępowania administracyjnego (mogącym skutkować uchyleniem
decyzji w razie stwierdzenia, że miało ono istotny wpływ na wynik
sprawy), które samo przez się nie powoduje jednak nieważności
decyzji, jeśli rozstrzygnięcie ma swoje oparcie w powszechnie obowiązującej normie.
Uzasadnienie faktyczne i prawne jest integralną częścią decyzji
administracyjnej, którego zasadniczą funkcją jest wyjaśnienie adresatom rozstrzygnięcia podstawowych przesłanek podjętej przez organ decyzji oraz wykazanie prawidłowości rozumowania i postępowania organu. Uzasadnienie prawne, polegające na wyjaśnieniu podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa, powinno
wykazać, że przyjęte w decyzji rozstrzygnięcie jest wynikiem poprawnego logicznie procesu stosowania normy materialnej, przy
równoczesnym przestrzeganiu norm procesowych, skutkiem czego
treść rozstrzygnięcia należy uznać za zgodną z prawem26. Uzasadnienie prawne sprowadzać się będzie w głównej mierze więc do dokonania prawidłowej wykładni zastosowanych przepisów i starannego wyjaśnienia zasadniczych elementów przyjętej przez organ wykładni. Powinno się charakteryzować odpowiednim poziomem merytorycznym dokonywanego wywodu, przy jednoczesnym możliwie
czytelnym i jasnym przedstawieniu prawidłowego rozumienia stosowanych norm prawnych. Uzasadnienie prawne w dużej mierze
więc powinno przyczyniać się do możliwości skontrolowania działania organów administracji publicznej w zakresie praworządności i
rzetelności podejmowanych działań (w tym w szczególności do możliwości sprawowania kontroli sądowoadministracyjnej). Świadczy o
tym również fakt, iż od obowiązku sporządzenia uzasadnienia decyzji organ zwolniony jest jedynie w ściśle określonych, nielicznych
sytuacjach27.
Wnioski
Zasada praworządności, określona w art. 6 KPA, jako ustawowa
realizacja konstytucyjnej zasady legalności, stanowi absolutny fun26

W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983, s. 103.
27
Zob. art. 107 § 4 i 5 KPA.
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dament prawnoustrojowy Rzeczypospolitej Polskiej, nadający zasadniczego charakteru całemu systemowi organów administracji publicznej. Jej nadrzędny charakter kształtuje ogólne postępowanie
administracyjne w sposób zapewniający obywatelom elementarne
poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Chroni przed różnymi formami nadużyć i zapewnia kontrolę nad organami prowadzącymi
postępowanie. Jest wyrazem kontroli społeczeństwa nad systemem
aparatu państwowego i jednoczesnego nadania temu systemowi służebnego charakteru. Prawidłowa interpretacja i bezwzględne stosowanie tej zasady są więc absolutnie konieczne i stanowią warunek
sine qua non prawidłowego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.
Streszczenie
W demokratycznym państwie prawnym jedną z podstawowych
wartości i zarazem fundamentalnych zasad konstytucyjnych jest
zasada praworządności. Jej doniosła rola objawia się w wielu wymiarach życia państwowego, w tym przede wszystkim w sposobie funkcjonowania organów administracji publicznej. Zasada praworządności, sformułowana w art. 6 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który stanowi ustawową realizację konstytucyjnej zasady legalności, stanowi podstawową zasadę każdego postępowania administracyjnego. Zadaniem publikacji jest w pierwszej kolejności przybliżenie pojęcia zasady praworządności i określenie zakresu jej oddziaływania w postępowaniu administracyjnym. Następnie porusza
on problematykę możliwości oceny kontytucyjności przepisów prawa przez organy państwowe na tle zasady praworządności. Ponadto
omawia formy oraz prawne konsekwencje naruszeń przez organy
administracji publicznej omawianej zasady. Wskazuje również na
posiłkową rolę niektórych elementów treści decyzji administracyjnych w kontekście gwarancji przestrzegania zasady praworządności
w postępowaniu administracyjnym.
Summary
The rule of law and order in the administrative proceedings
In a democratic country based on the rule of law, one of the basic
values, and in the same time fundamental constitutional rule is the
rule of law and order. Its significant role has been present in many
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aspects of the national life, especially in the functioning of the public
administration bodies. The rule of law and order, stated in the Article
6 of The Code of Administrative Proceedings, which is the statutory
realization of the constitutional rule of legality, is a basic rule of each
administrative proceedings. The purpose of the article is to present
the concept of law and order at first place, and to specify its scope of
influence in the administrative proceedings. Then, it considers the
assessment possibility of legal rules constitutionality carried out by
the public national bodies. Next, it discusses the forms and legal
consequences of violation of this rule by public administrative bodies. It also points on the auxiliary role of some elements of the administrative decisions content by means of the guarantee of obeying
the rule of law and order in administrative proceedings.
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Konrad Kozioł (KUL)
Ustrój, struktura i organizacja prokuratury w Polsce
Wstęp
Prokuratura jest instytucją prawną obejmującą zhierarchizowany,
wewnętrznie spójny system organów ochrony prawnej. W ten sposób
prokuratura nabiera cech pewnego rodzaju bytu abstrakcyjnego, który łączy wszystkich prokuratorów i ich wspólnego przełożonego w
sposób umowny w jeden organizm. Organizację oraz zadania prokuratury określa przede wszystkim ustawa z dnia 20 czerwca 1985 o
prokuraturze,1 ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucje Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,2 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca
2010 r. –Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,3 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. – Regulamin wewnętrznego
urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury,4
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w
sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych, i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości,5 rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1998 r. w
sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego
zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury,6 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie
od miejsc ich popełnienia7.

1

Dz. U. z 1985 r. Nr 31, poz. 138 ze zm.
Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.
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Dz. U. z 2010 r. Nr 49, poz. 296.
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Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1446.
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Dz. U. z 2010 r. Nr 49, poz. 297.
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Dz. U. z 1998 r. Nr 159, poz. 1048.
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1. Prokurator Generalny jako naczelny organ prokuratury
Prokuratura jest wyodrębnionym organem państwowym w ramach podziału stosownie do funkcji państwa. Jest ona niezależna
wobec innych organów oraz jest organizacyjnie oddzielona od władzy sądowniczej, zarówno sądów i trybunałów. Ich stosunki opierają
się na zasadach: niezależności, równorzędności i podziale kompetencji. Niezawisłość sędziowska wyklucza zależność prokuratury od
władzy sądowniczej, a przeciwko takiemu podporządkowaniu przemawiają takie zasady postępowania, jak skargowość czy równość8.
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o prokuraturze prokuraturę stanowi Prokurator Generalny z prokuratorami powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. Prokurator Generalny jest naczelnym organem
prokuratury. Na podstawia art. 17 ustawy o prokuraturze jest on
przełożonym prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji ściągania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury są prokuratorzy Prokuratury Generalnej, prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. Prokuratorami wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Naczelnej
Prokuratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okręgowych i wojskowych prokuratur garnizonowych. W Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
prokuratorami są prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, prokuratorzy z oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz prokuratorzy Biura Lustracyjnego, a także prokuratorzy oddziałowych biur
lustracyjnych.
Prokurator Generalny jest powoływany przez Prezydenta RP nie
później niż w ciągu 3 miesięcy przed upływem kadencji Prokuratora
Generalnego albo w ciągu 3 miesięcy od wygaśnięcia kadencji spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i
Krajową Radę Prokuratury. KRS i KRP zgłaszają po jednym kandy8

J. Zaleśny, Prokuratura [w:] System organów ochrony prawnej w Polsce, red. M. Kruk, Warszawa 2008, s. 219-220.
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dacie na stanowisko Prokuratora Generalnego, jednakże nie później
niż 4 miesiące przed upływem kadencji Prokuratora Generalnego lub
w ciągu 2 miesięcy od czasu jej wygaśnięcia. Prokurator Generalny
składa przed Prezydentem RP ślubowanie przed przystąpieniem do
wykonywania obowiązków. Jego kadencja trwa 6 lat, od dnia złożenia ślubowania. Po upływie kadencji Prokurator Generalny pełni
swoją funkcję, aż do czasu, gdy stanowisko obejmie nowo powołany
Prokurator Generalny. Nie może być on ponownie powołany na to
stanowisko9.
Prokurator Generalny nie może pozostawać w innym stosunku
służbowym lub w stosunku pracy. Nie może również zajmować innych stanowisk, poza stanowiskami naukowo-dydaktycznymi lub
naukowymi w szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, instytucie
naukowo-badawczym lub innej placówce naukowej oraz nie może
wykonywać innych zajęć zarobkowych. Nie może on również należeć do partii politycznej, związku zawodowego, nie może prowadzić
działalności publicznej, której nie da się pogodzić z godnością jego
urzędu. Prokurator Generalny nie może być zatrzymany ani aresztowany, poza wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku za popełnienie
przestępstwa, o ile to zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia
należytego toku postępowania. W razie zatrzymania Prokuratora
Generalnego niezwłocznie powiadamia się Prezydenta RP, który
może nakazać zwolnienie zatrzymanego w trybie natychmiastowym.
Jeżeli w związku z pełnieniem obowiązków Prokurator Generalny
nadużyje wolności słowa znieważając kogokolwiek lub dopuszczając
się wykroczenia to może on odpowiadać tylko dyscyplinarnie. Po
upływie kadencji może on przejść w stan spoczynku niezależnie od
osiągniętego wieku10.
Kadencja Prokuratora Generalnego wygasa w razie jego śmierci
lub odwołania. Na podstawie art. 10d ustawy o prokuraturze Prezydent RP może odwołać Prokuratora Generalnego przed upływem
kadencji w przypadku gdy:
9

T. Gregorczyk, Niezależność prokuratury i prokuratorów w świetle
znowelizowanej ustawą z dnia 9 października 2009 r. ustawy o prokuraturze, „Prokurator i Prawo” 2010, nr 1-2, s. 33.
10
J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony
prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2011, s. 177.
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1) zrzekł się stanowiska,
2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków Prokuratora Generalnego na skutek choroby lub utraty sił stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,
3) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
4) złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
5) został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną.
W sytuacji, gdy Prokurator Generalny zostanie odwołany przed
upływem kadencji lub w przypadku jego śmierci, jego obowiązki
pełni pierwszy zastępca Prokuratora Generalnego, aż do czasu powołania nowego Prokuratora Generalnego. Jeżeli doszło do sprzeniewierzenia się przez Prokuratora Generalnego złożonemu ślubowaniu,
Prezes Rady Ministrów może wystąpić do Sejmu z wnioskiem o jego
odwołanie przed upływem kadencji. W tym przypadku Sejm odwołuje Prokuratora Generalnego uchwałą podjętą większością dwóch
trzecich głosów, w obecności ustawowej liczby połowy posłów.
Przed złożeniem wniosku o odwołanie Prezes Rady Ministrów zasięga opinii Krajowej Rady Prokuratury, która powinna być wydana w
ciągu 2 miesięcy i stanowi ona załącznik do wniosku, a jej brak
oznacza rezygnację z możliwości jej wydania11.
Na mocy art. 12 ustawy o prokuraturze pierwszy zastępca Prokuratora Generalnego oraz pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego
są powoływani i odwoływani spośród prokuratorów Prokuratury
Generalnej przez Prezydenta RP na wniosek Prokuratora Generalnego. Naczelny Prokurator Wojskowy jest jednym z zastępców Prokuratora Generalnego. Powołuje go również Prezydent RP na wniosek
Prokuratora Generalnego w porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej, spośród prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej.
Jednym z zastępców Prokuratora Generalnego jest Dyrektor Głównej
Komisji Ściągania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który
powoływany jest spośród prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i odwoływany przez Prezydenta RP na wniosek Prokuratora Generalnego w
porozumieniu z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
11
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Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Liczba pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego określana jest przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Prokuratora Generalnego, co jest
motywowane koniecznością zapewnienia właściwej realizacji zadań
Prokuratora Generalnego.
2. Struktura organizacyjna prokuratury
Prokuratorów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych powołuje
i odwołuje Prokurator Generalny spośród prokuratorów, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej na kadencje sześcioletnią w przypadku prokuratorów apelacyjnych i okręgowych oraz na kadencję czteroletnią w przypadku prokuratorów prokuratury rejonowej. Prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury powołuje Prokurator Generalny
na wniosek Krajowej Rady Prokuratury12.
W skład powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
wchodzą: Prokuratura Generalna oraz prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe.
Prokuratura Generalna odpowiedzialna jest za obsługę Prokuratora Generalnego, w szczególności jeżeli chodzi o zadania w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy. Do zadań Prokuratora Generalnego należy również udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem
Administracyjnym. Sprawuje on nadzór instancyjny i służbowy nad
postępowaniami prowadzonymi w prokuratorach apelacyjnych i
koordynuje nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez pozostałe jednostki prokuratury. Przeprowadza wizytacje prokuratur apelacyjnych oraz nadzoruje wykonywanie czynności w zakresie obrotu prawnego z zagranicą. Prokuratura apelacyjna tworzona jest dla obszaru właściwości co najmniej
dwóch prokuratur okręgowych.
Prokurator apelacyjny kieruje prokuraturą apelacyjną. Jest on
prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury apelacyjnej, a
także prokuratorów prokuratur okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych obejmujących obszar działania prokuratury ape12

A. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010,
s. 253-254.
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lacyjnej. Podstawowym zadaniem prokuratury apelacyjnej jest zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na
podstawie ustawy przed sądami apelacyjnymi oraz wojewódzkimi
sądami administracyjnymi. Zajmuje się ona również prowadzeniem i
nadzorowaniem postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz nadzorem instancyjnym i służbowym nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także prowadzeniem wizytacji w prokuratorach okręgowych i prokuraturach rejonowych13.
Prokuratura okręgowa tworzona jest dla obszaru właściwego co
najmniej dwóch prokuratur rejonowych. Kieruje nią prokurator okręgowy. Jest on przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej
oraz prokuratorów prokuratury rejonowej oraz prokuratorów prokuratur rejonowych z obszaru działalności prokuratury okręgowej. Do
podstawowych zadań prokuratury okręgowej zalicza się zapewnienie
udziału prokuratora przed sądami okręgowymi oraz prowadzenie i
nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących spraw o
poważne przestępstwa kryminalne i gospodarcze. Sprawuje ona również nadzór instancyjny i służbowy nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz prowadzi w nich wizytację14.
Prokuratura rejonowa tworzona jest dla jednej lub większej liczby gmin. W szczególnych przypadkach może być utworzona więcej
niż jedna prokuratura rejonowa na terenie tej samej gminy. Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejonowy. Jest on prokuratorem
przełożonym prokuratorów prokuratury rejonowej. Do zadań prokuratury rejonowej należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach przeprowadzanych na podstawie ustawy przed sądami
rejonowymi oraz prowadzanie i nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi15.
3. Organizacja wewnętrzna prokuratury
W Prokuraturze Generalnej w zależności od potrzeb tworzy się
departamenty i biura. W ich ramach mogą być tworzone wydziały
13

M. Mitera, M. Rojewski, E. Rojowska, Ustawa o prokuraturze. Komentarz, Warszawa 2011, s. 93.
14
A. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony…, s. 257.
15
Tamże.
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lub inne komórki organizacyjne. Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. –Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pod względem struktury organizacyjnej w skład Prokuratury
Generalnej wchodzą:
1) Biuro Prokuratora Generalnego, w którego skład wchodzą:
a. Zespół Prezydialny;
b. Wydział Kwestii Prawnych;
c. Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami;
d. Wydział Skarg i Wniosków;
e. Zespół Kontroli Działań Operacyjnych Organów Ścigania;
f. Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratora Generalnego;
g. Rzecznik Prasowy Prokuratury Generalnej.
2) Biuro Spraw Konstytucyjnych;
3) Departament Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury; który składa się z:
a. Wydziału Organizacji Pracy Prokuratury;
b. Wydziału do spraw Wizytacji, Lustracji i Oceny Prokuratorów;
c. Wydziału do spraw Systemów Informatycznych;
d. Wydziału do spraw Sprawozdawczości i Statystyki.
4) Departament Postępowania Przygotowawczego;
5)Departament do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji;
6) Departament Postępowania Sądowego, w skład którego
wchodzą:
a. Wydział Postępowania Sądowego w Sprawach Karnych;
b. Wydział do spraw Cywilnych i Administracyjnych;
c. Zespół Kasacji;
d. Zespół do spraw Ułaskawień.
7)Departament Współpracy Międzynarodowej, który składa się z:
a. Wydział Spraw Międzynarodowych;
b. Wydział Obrotu Prawnego z Zagranicą.
8) Departament Budżetu i Majątku Prokuratury, w skład którego wchodzą:16
a. Główny Księgowy Budżetu Prokuratury;
16

Ponadto Główny Księgowy Budżetu Prokuratury realizuje wyznaczone zadania przy pomocy podległych wydziałów: Wydziału Budżetu oraz
Wydziału Nadzoru Finansowego i Analiz.
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b. Wydział Budżetu;
c. Wydział Majątku i Inwestycji;
d. Wydział Nadzoru Finansowego i Analiz;
e. Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz
Ochrony Przeciwpożarowej.
9) Biuro Kadr, w skład którego wchodzą:
a. Wydział Spraw Osobowych Prokuratorów;
b. Zespół do spraw Prokuratorów w Stanie Spoczynku;
c. Zespół do spraw Osobowych Pracowników Prokuratury;
d. Zespół do spraw Etatyzacji Prokuratury.
10) Biuro Administracyjno-Finansowe Prokuratury Generalnej,
który składa się z:17
a. Wydział Rachunkowości i Finansów;
b. Wydział Administracyjno-Gospodarczy;
c. Zespół do spraw Zamówień Publicznych;
d. Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
11) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych,
w skład którego wchodzą:
a. Kancelaria Tajna;
b. Zespół do spraw Obronnych.
W prokuraturach apelacyjnych i okręgowych utworzone mogą
być wydziały oraz wchodzące w skład lub samodzielne działy. Prokuraturę apelacyjną tworzą:
1) Wydział do spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów;
2) Wydział Postępowania Sądowego;
3) Wydział do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.
Jednakże ponadto mogą być utworzone:
1) Wydział Organizacji Pracy Prokuratur;
2) Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym;
3) Wydział Budżetowo-Administracyjny;
4) Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
Prokuratura okręgowa pod względem organizacyjnym dzieli się na:
1) Wydział Organizacyjny;
2) Wydział Postępowania Sądowego;
17

Główny Księgowy Prokuratury Generalnej kieruje Wydziałem Rachunkowości i Finansów.
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3) Wydział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym;
4) Wydział Śledczy;
5) Wydział do spraw Przestępczości Gospodarczej;
6) Wydział Budżetowo-Administracyjny;
7) Samodzielny Dział do spraw Informatyzacji i Analiz;
8) Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
Ponadto w uzasadnionych przypadkach w prokuraturach okręgowych, którym podlega więcej niż 9 prokuratur rejonowych, w
zamian za Samodzielne Działy do spraw Informatyzacji i Analiz
mogą zostać utworzone Wydziały do spraw Informatyzacji i Analiz.
W prokuraturach rejonowych utworzyć można działy lub sekcje.
Departamentami i biurami Prokuratora Generalnego zarządzają dyrektorzy, wydziałami departamentów i biur Prokuratury Generalnej
oraz wydziałami w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych kierują
naczelnicy. Działami w prokuraturach apelacyjnych, okręgowych i
rejonowych oraz sekcjami w prokuratorach rejonowych i ośrodkami
zamiejscowymi prokuratur okręgowych i rejonowych kierują kierownicy. W drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości tworzy
i znosi prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe oraz ośrodki
zamiejscowe prokuratur okręgowych i rejonowych ustalając ich siedziby i obszary właściwości18.
4. Organy samorządowe prokuratury
W ramach prokuratury funkcjonują kolegialne organy samorządowe. Zaliczają się do nich: zgromadzenie prokuratorów, kolegium
prokuratury apelacyjnej i kolegium prokuratury okręgowej oraz Krajowa Rada Prokuratury19.
Na podstawie art. 19 ustawy o prokuraturze w prokuraturze apelacyjnej działa zgromadzenie prokuratorów składające się z prokuratorów prokuratury apelacyjnej oraz z delegatów prokuratur okręgowych i rejonowych, którzy działają na terenie właściwości prokuratury apelacyjnej. Delegaci prokuratur okręgowych i rejonowych w
liczbie równej w stosunku do prokuratorów prokuratury apelacyjnej
wybierani są na okres dwóch lat po połowie przez zebrania prokuratorów prokuratur okręgowych i zebrania prokuratorów prokuratur
18
19

J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów…, s. 179-180.
Tamże, s. 181.
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rejonowych. Prokurator Generalny ustala regulamin wyboru delegatów. Przewodniczącym zgromadzenia prokuratorów jest prokurator
apelacyjny, który zwołuje posiedzenia zgromadzenia z inicjatywy
własnej lub Prokuratora Generalnego, kolegium prokuratury apelacyjnej albo 1/5 liczby członków zgromadzenia.
Na mocy art. 20 ustawy o prokuraturze zgromadzenie prokuratorów posiada następujące kompetencje:
1) wysłuchuje informacje prokuratora apelacyjnego na temat
działalności prokuratur i pracy prokuratorów oraz wyraża opinie w
tym zakresie;
2) ustala liczbę i dokonuje wyboru 2/3 liczby członków kolegium prokuratury apelacyjnej
3) wybiera przedstawicieli do Krajowej Rady Prokuratury
4) wybiera członków sądów dyscyplinarnych
5) rozpatruje sprawozdania z działalności kolegiów prokuratury
apelacyjnej oraz corocznego sprawozdania dotyczącego działalności
rzecznika dyscyplinarnego prokuratura apelacyjnego,
6) wyraża oponie o kandydatach na prokuratora apelacyjnego,
prokuratorów okręgowych oraz prokuratorów rejonowych
7) wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez
prokuratora apelacyjnego lub kolegium prokuratury apelacyjnej
Skład kolegium prokuratury apelacyjnej wynosi od czterech do
dziesięciu członków, którzy są wybierani w 2/3 przez zgromadzenie
prokuratorów, a w 1/3 powołanych przez prokuratora apelacyjnego
spośród prokuratorów. Prokurator apelacyjny jest przewodniczącym
kolegium prokuratury apelacyjnej. Kadencja kolegium prokuratury
apelacyjnej wynosi 2 lata. Prokurator apelacyjny zwołuje posiedzenie kolegium prokuratury apelacyjnej z własnej inicjatywy lub na
wniosek 1/3 liczby członków kolegium20.
Na podstawie art. 22 ustawy o prokuraturze do zadań kolegium
prokuratury apelacyjnej należy:
1) rozpatrywanie wniosków w związku z wizytacją i lustracją
prokuratur,
2) wyrażanie opinii na temat kandydatów na stanowiska prokuratorów prokuratury apelacyjnej i okręgowej oraz o kandydatach do
pełnienia funkcji zastępcy prokuratora apelacyjnego i zastępcy pro20
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kuratora okręgowego i kandydata do pełnienia funkcji rzecznika
dyscyplinarnego w prokuraturze apelacyjnej
3) wyrażanie opinii na temat odwołania prokuratora prokuratury apelacyjnej i okręgowej,
4) składnia wniosków do prokuratora apelacyjnego o zwołanie
zgromadzenia prokuratorów,
5) wyrażanie opinii w związku z innymi sprawami przedstawionymi przez prokuratora apelacyjnego
Kolegium prokuratury okręgowej składa się z sześciu członków.
Czterech z nich jest wybieranych przez zebranie prokuratorów prokuratury okręgowej i przez delegatów prokuratur rejonowych oraz
prokuratora okręgowego i prokuratora przez niego powołanego.
Przewodniczącym kolegium jest prokurator okręgowy. Kadencje
kolegium prokuratury okręgowej wynosi 2 lata. Prokurator okręgowy
zwołuje posiedzenia kolegium prokuratury okręgowej z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 liczby członków kolegium21.
Na podstawie art. 22b ustawy o prokuraturze do zadań kolegium
prokuratury okręgowej należy:
1) rozpatrywanie wniosków wynikających z wizytacji i lustracji
prokuratur,
2) wyrażanie opinii na temat kandydatów na asesorów prokuratorskich, kandydatów na stanowiska prokuratorów prokurator rejonowych i kandydatów do pełnienia funkcji zastępcy prokuratora
rejonowego,
3) wyrażanie opinii w sprawie odwołania prokuratora prokuratury rejonowej oraz w innych sprawach, które przedstawiane są przez
prokuratora okręgowego,
4) wnioskuje do prokuratora apelacyjnego o zwołanie zgromadzenia prokuratorów.
Krajowa Rada Prokuratury złożona jest z dwudziestu pięciu
członków. W jej skład wchodzą: Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, przedstawiciel Prezydenta RP, czterech posłów i
dwóch senatorów oraz prokurator, który wybierany jest przez zebranie prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator
wybierany przez zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
21

Tamże.
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trzech prokuratorów wybieranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz jedenastu prokuratorów wybieranych przez
zgromadzenie prokuratorów prokuratury apelacyjnej. Kadencja Krajowej Rady Prokuratury wynosi 4 lata. Działa ona na podstawie
uchwalonego przez siebie regulaminu22.
Do jej najważniejszych kompetencji zalicza się wyrażanie opinii
w sprawach, które podejmowane są z własnej inicjatywy lub przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, a szczególnie dotyczących projektów aktów normatywnych, które dotyczą prokuratury
oraz wytycznych i zarządzeń Prokuratora Generalnego, dotyczących
stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków szkolenia prokuratorów, asesorów i aplikantów. Dokonuje ona okresowych ocen
realizacji zadań prokuratury, kierunków działań w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych prokuratorów i ich poziomu pracy oraz
rozpatruje i ocenia kandydatów na stanowiska prokuratorów. Opiniuje ona również kandydata na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wskazuje trzech członków Rady Programowej
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ustala ogólna liczbę
członków sądów dyscyplinarnych, wybiera kandydata na stanowisko
Prokuratora Generalnego, stoi na straży niezależności prokuratury,
rozpatruje coroczne sprawozdania z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego, uchwala zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów i czuwa nad ich przestrzeganiem. Krajowa
Rada Prokuratury zajmuje się powoływaniem i odwoływaniem ze
swojego grona Przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i
sekretarza. Krajowa Rada Prokuratury obraduje na posiedzeniach,
które zwoływane są przez Przewodniczącego Krajowej Rady Prokuratury z własnej inicjatywy co najmniej raz na 2 miesiące albo na
wniosek 1/3 członków lub na wniosek Prokuratora Generalnego.
Obsługę o charakterze finansowo-administracyjnym i kancelaryjnym
Krajowej Rady Prokuratury zapewnia Prokuratura Generalna23.

22

K. Parulski, Krajowa Rada Prokuratury jako strażnik niezależności
prokuratorskiej, „Prokurator” 2011, nr 2, s. 19.
23
Tamże, s. 21-22.
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Zakończenie
Ustawa o prokuraturze podlega zmianom, które są potrzebne i
kluczowe w związku z prawidłowym funkcjonowaniem organu
ochrony prawnej jakim jest prokuratura. W środowisku prawniczym
nieprzerwanie trwają dyskusję na temat ostatecznego kształtu tej
instytucji, jednakże z każdą zmianą powinno iść w parze właściwe
jej usytuowanie w polskim systemie organów państwowych, w ten
sposób aby wziąć pod uwagę obecny stan i etap zmian ustrojowych
prokuratury oraz postulaty na przyszłość. Tym samym, nie podlega
wątpliwości, że instytucja ta powinna znaleźć się we właściwym
miejscu wśród konstytucyjnych organów państwa. Warto pozostawić
ustawodawcy pewien margines swobody, co do ewentualnego modyfikowania niektórych unormowań, nie ingerując zbytnio w ogólny
model. Pozycja ustrojowa prokuratury określa potrzebę umieszczenia
w Konstytucji przyszłej regulacji, która jej dotyczy. Jednakże sama
systematyka Konstytucji może powodować pewne trudności, ale
temat ten wymaga już poważniejszych rozważań.
Streszczenie
Prokuratura jest instytucją prawną obejmującą zhierarchizowany,
wewnętrznie spójny system organów ochrony prawnej. Prokuratura
jest wyodrębnionym organem państwowym w ramach podziału stosownie do funkcji państwa. Jest ona niezależna wobec innych organów oraz jest organizacyjnie oddzielona od władzy sądowniczej,
zarówno sądów i trybunałów. W skład powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wchodzą: Prokuratura Generalna oraz
prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe.
Summary
Prosecution is a legal institution including hierarchical, internally
consistent system of law enforcement authorities in Poland. Prosecution is a specified state authority under the division according to the
functions of the state. It is independent to other state authority and it
is separated from judiciary, both the courts and tribunals. Prosecution
is divided into: Prosecution General, Appellate Prosecution Offices,
Circle Prosecution Offices and District Prosecution Offices.
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Radosław Piestrak (KUL)
Koncesjonowanie działalności kościelnych osób prawnych
Wprowadzenie
Istota prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma wiele kierunków i jest bardzo rozbudowana1.
Ma to swoje podstawy w tym, aby każdy swobodnie mógł się określić co do sposobu własnego funkcjonowania na rynku gospodarczym. Odnosi się to zatem zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i do osób prawnych. Swoboda jest
też gwarantem demokratycznego państwa prawa, wskazanym w
Konstytucji2.
Dowolność w gospodarowaniu poszczególnych podmiotów
stwarza dogodne warunki do rozwoju danej jednostki gospodarczej.
Jednakże, jak ma to miejsce praktycznie w każdej dziedzinie życia,
oprócz cech przysparzających istnieją równiej ujmujące. A do tych z
całą pewnością należy zaliczyć wszelkie ograniczenia, a wśród nich
stosowane erga omnes ograniczenia ustawowe3. Sytuacje owe wskazuje Konstytucja, przewidująca ograniczenia w swobodzie działalności gospodarczej po zaistnieniu takich przesłanek jak dopuszczalność
ograniczenia w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes
publiczny4.
Rzucającym się w oczy jest tu to, że Ustawa Zasadnicza zarówno
wprowadza swobodę działalności gospodarczej, jak również wskazu1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. z 2007, Nr 251 , poz. 1885.
2
Art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjętej przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r.,
podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca
1997 r., Dz. U z 1997, Nr 78, poz. 483,. ze zm., zwanej w dalszej części
Konstytucją lub Ustawą Zasadniczą.
3
Por. pogląd L. Kieres [w:] red. J. Boć, Prawo administracyjne, Kolonia
Limited 2005, s. 489.
4
Konstytucja, art. 22.
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je sytuacje jej ograniczenia. Wśród reglamentowanych działań gospodarczych, będących odsyłaczami do konstytucyjnych ograniczeń
wymienia się przede wszystkim koncesje, zezwolenia, licencje, certyfikaty, zgody, pozwolenia itd. Jedne z najbardziej rozpoznawalnych stanowią koncesje, które również budzą wiele kontrowersji co
do swej istoty i rodzą często problemy w związku z niespójnościami
w zakresie regulacyjnym. Nie da się ukryć, iż takie ograniczenie
prowadzenia działalności gospodarczej jest spowodowane strategią
stosowaną w kraju dla regulowania rynku gospodarczego w odpowiedni sposób. Sposób bezpieczny dla aparatu państwowego.
Całokształt procesów związanych z tą dziedziną reglamentacji
nie odnosi się jedynie do podmiotów tworzonych na podstawie polskiego prawa świeckiego, ale również do tych jakie są desygnowane
m. in. przez jednostki prawne kościołów i związków wyznaniowych
działających w obrzeżach Polski5. W kontekście tym, wartym zastanowienia jest to, jakie ma znaczenie dla prawnie działających grup
wyznaniowych w Polsce, koncesjonowany tryb działalności gospodarczej. Stanowić to będzie również kluczowe pytanie niniejszego
artykułu. Dla odpowiedniego zobrazowania tych sytuacji należy
przede wszystkim wskazać czym jest koncesja oraz przywołać tryb
jej wdrażania w życie. Omówienie istoty tego ograniczenia powinno
ułatwić przybliżenie oraz zrozumienie problematyki koncesjonowania działań prowadzonych przez kościelne osoby prawne.
1. Istota, tryb oraz podmiot udzielający koncesję.
W zakresie koncesjonowania działalności gospodarczej najbardziej odpowiadającym aktem prawnym jest ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej, która to w rozdziale 4 reguluje właśnie tę
materię6. Zanim jednak omówione zostaną kluczowe kwestie ustawowe związane z tą formą reglamentacji, najpierw godzi się wskazać
istotę koncesji, gdyż formalnej definicji tego zagadnienia nie znajdziemy w żadnym akcie powszechnie obowiązującym. Sytuacja taka
5

Wskazane zostało powyżej, iż ograniczenie swobody działalności gospodarczej dotyka wszystkie podmioty bez względu na ich przynależność,
czy sposób prowadzonej działalności.
6
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej,
Dz. U. z 2004, Nr 173, poz. 1807, ze zm., zwana w dalszej części s.d.g.
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powoduje, że dla omówienia owego modelu bytu gospodarczego
zachodzi potrzeba posiłkowania się głosem doktryny i praktyką
orzeczniczą. Najogólniej rzecz ujmując koncesja to wyrażenie przez
państwo aprobaty dla podjęcia określonej w ustawie działalności
gospodarczej przez określonego przedsiębiorcę. Ma więc formę decyzji administracyjnej wydanej wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy
chcącego prowadzić ograniczoną ustawowo działalność. Należy
dodać, iż ograniczenie to jest wyjątkiem od zasady swobody działalności gospodarczej oraz dotyczy takich dziedzin gospodarki, które są
strategicznymi dla państwa. Nie wolno również zapominać o tym, że
koncesja udzielana jest na czas nieograniczony7 i posiada charakter,,...publicznoprawnego uprawnienia przyznanego decyzją właściwego organu administracji państwowej...”8. Uprawnienie pozwalające prowadzić określoną ramowo działalność gospodarczą, jest
uprawnieniem o charakterze osobistym ze sfery prawa publicznego administracyjnego, nie zaś prywatnego - cywilnego. Dlatego też
określony indywidualnie w decyzji koncesyjnej podmiot w granicach
i celu realizacji przyznanego mu uprawnienia, może podejmować nie
zabronione przez państwo działania gospodarcze, w tym czynności
cywilnoprawne9.
W odniesieniu do koncesji pojawia się także pogląd nazywający
ją aktem administracyjnym odnoszącym się do przedsiębiorcy, który
to winien daną działalność wykonywać zgodnie z zawartymi w tym
akcie wytycznymi. Wskazuje się zatem stosowanie w kwestiach
regulacji zarówno kodeks postępowania administracyjnego, jak i
ustawy szczególne10. Mając na uwadze całokształt ograniczeń swobody działalności gospodarczej należałoby się zgodzić z twierdzeniem, iż jest to najdalej idąca forma reglamentacji państwowej w tym

7

G. Michniewicz, Prawo w działalności gospodarczej, Warszawa 2012, s. 36.
Szerz. na ten temat wyrok Sądu Najwyższego (zwanego SN) z dnia 8
maja 1998 r., 3RN 34/98, OSNAPiUS 1999, nr 5, poz. 157, LEX nr 34019.
9
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (zwanego NSA) w Warszawie z
dnia 6 lutego 1995 r., II SA 1835/93, ONSA 1996/1/36, LEX nr 23455.
10
M. Zdyb, Komentarz do art. 46 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [w:] M. Sieradzka, M. Zdyb, Ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej. Komentarz, LEX 2013.
8
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zakresie, gdyż jej stosowanie uwzględnia się od zaistnienia szczególnych przesłanek (o czym mowa powyżej)11.
Takie pojmowanie istoty koncesji w prawie polskim wskazuje
jasno, iż we wszelkich zabiegach stosowanych dla jej udzielenia
decydentem jest aparat państwa, rzec można, iż koncesja to ,,oręż w
rękach państwa”. Ponadto panuje zgodność co do administracyjnego
jej charakteru, gdyż jak się zauważa uprawnionym do wydania decyzji o udzieleniu koncesji jest organ administracji. Innym rzucającym
się w oczy aspektem jest ten, że ustawowy katalog koncesji jest
enumeratywny i zamknięty. Istnieje wprawdzie przyzwolenie ustawowe na wprowadzanie nowych rodzajów koncesjonowanej działalności gospodarczej, jednakże proces taki jest nadto karkołomny i
rozległy terminowo ze względy na długotrwałe procedury kodyfikacyjne12. Odbyć się to może bowiem wyłącznie poprzez zmianę istniejącej ustawy s.d.g. Dlatego też wprowadzenie koncesji traktuje się
jako swego rodzaju konieczność, której nie da się uniknąć ze względów związanych z bezpieczeństwem państwa, obywateli i ważnego
interesu państwowego13. Słusznie skonstatował również NSA, który
to zaznaczył, iż żaden organ państwowy stanowiący przepisy prawa
nie może nakazać uzyskania koncesji w innych dziedzinach niż
wskazane w ustawie14.
Po omówieniu istoty koncesji kolejnym krokiem jest wskazanie
ich enumeratywnego umiejscowienia w ustawie. Otóż ustawa przewiduje, że decyzją administracyjną w formie koncesji obejmuje się
takie działania gospodarcze jak: poszukiwanie, rozpoznawanie złóż
węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą,
poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne
bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie
11

S. Karoluk, Komentarz do art. 46 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [w:] pod. red. A. Pawłowskiego, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 216.
12
G. Michniewicz, Prawo w działalności..., s. 35 oraz art. 46 ust. 3 s.d.g.
13
C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2009, s.193.
14
Wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 6 lutego 1991 r., SA/Wr 1164/90,
ONSA 1992/3-4/53, LEX nr 10279.

392

odpadów oraz podziemne składowania dwutlenku węgla; wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią; przesyłanie dwutlenku węgla w celu
jego podziemnego składowania; ochrona osób i mienia; rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem
programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w
sieciach kablowych; przewozy lotnicze; prowadzenie kasyna gry15.
W powyżej wymienionym katalogu widać rozbudowanie niektórych rodzajów koncesji, co świadczy o posiadaniu przez nie szerokiego wachlarza możliwości. Dlatego też w stosunku do s.d.g. przewidziano ustawy stanowiące lex specialis. Celem takiego zamierzenia jest rozszerzenie decyzyjności organu w zakresie warunków wykonywania działalności gospodarczej poddanej koncesjonowaniu16.
Kolejną niezwykle istotną kwestią w procesie koncesjonowana
jest tryb jej udzielenia. Odbywa się to w drodze decyzji administracyjnej (o czym wzmianka powyżej). Decyzja ta odnosi się zarówno
do udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia jej zakresu. Należy ona do ministra właściwego ze względu na
przedmiot działalności mającej być koncesjonowaną, jeżeli przepisy
innych ustaw się temu nie sprzeciwiają. Organ koncesyjny określa
ramowo warunki na jakich ma być udzielona koncesja17. Zdarza się
jednak tak, że w kwestii koncesjonowania, dane przepisy regulujące
działalność gospodarczą stanowią, iż całokształt działań związanych
z tym procesem, łącznie z prowadzeniem rejestrów działalności regulowanej wpisuje się w zakres zadań jednostek samorządu terytorialnego, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej18.
Zasadnym będzie zatem wypowiedzenie się w tym miejscu co do
podmiotów jakie są organami koncesyjnymi. W zakresie decyzji
15

Art. 46 ust. 1 s.d.g.
Szerz. P. Kubiński, Działalność gospodarcza w zakresie osób i mienia
i jej koncesjonowanie, Warszawa 2008, s. 137-138.
17
Art. 47 i 48 s.d.g.
18
P. Horosz [w:] red. P. Horosz, Prawne podstawy przedsiębiorczości,
Warszawa 2009, s. 61.
16
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koncesyjnych wydawanych na podstawie prawa geologicznego i
górniczego właściwymi organami są Minister Środowiska, marszałek
województwa oraz starosta19. W zakresie koncesji dotyczących materiałów wybuchowych i tych z przeznaczeniem dla wojska i policji,
jak również w zakresie ochrony osób i mienia, właściwym jest Minister Spraw Wewnętrznych. Jeśli natomiast chodzi o wyrażenie państwowej aprobaty ze względu na kwestie energetyczne, uprawnionym podmiotem jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Organem
koncesyjnym działającym na podstawie u. r. i t. jest Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Natomiast transport lotniczy
podlega pod Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zaś prowadzenie
kasyna gier wymaga zwrócenia się do Ministra Finansów Publicznych20. Analizując w dość lakoniczny sposób podmioty wydające
decyzje koncesyjne, nie da oprzeć się wrażeniu, iż prawie przy każdym rodzaju koncesji widnieje inna instytucja decyzyjna. Świadczyć
to o tym, że dla wydania konkretnej decyzji potrzebna jest wiedza z
tej dziedziny reglamentacji, dla właściwej oceny danego wniosku.
Ważnym dla tej materii jest wspomnienie także o tym, że koncesja może być udzielona wyłącznie podmiotom niepublicznym (niepaństwowym), gdyż realizacja przez podmioty publiczne działań
podlegających koncesjonowaniu oznaczała by w rzeczywistości
wdrażanie w życie praw już im przysługujących21. Stało by się to
zatem bezcelowe i niepotrzebne.
Dotykając materii związanej z istotą oraz katalogiem przyznawanych koncesji widać, że dotyczą one takich dziedzin życia gospodarczego, które skupiają się na istotnych działaniach. Wśród nich m.
in. wydobywanie kopali ze złóż, ochrona osób i mienia, czy działalność związana z paliwami i energią świadczy o ich powadze i bardzo
dużym znaczeniu dla państwa.

19

Szerzej C. Kosikowski, Ustawa..., s. 197.
M. Sieradzka, Komentarz do art. 47 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej [w:] M. Sieradzka, M. Zdyb, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LEX 2013.
21
Szerz. na ten temat T. Szanciło, Koncesje i zezwolenia w działalności
gospodarczej [w:] Przegląd Prawa Handlowego, Lipiec 2002 r., s. 36.
20
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2. Wybrane przykłady kościelnych osób prawnych korzystających z koncesji.
Powyżej przedstawiony został zarys wstępnych informacji o procesie uzyskania koncesji, jednak nie zostało opisane w jaki sposób
dany podmiot nabywa koncesję. Ze względu na merytoryczne kwestie, analizie prawnej poddane zostaną wybrane kościelne osoby
prawne, które to w celach związanych z własną wewnętrzną działalnością wkroczyły na drogę uzyskania tego rodzaju decyzji administracyjnej.
Jako najważniejszy krok w celu uzyskania pozytywnej decyzji
administracyjnej związanej ze strategicznymi dziedzinami gospodarczymi państwa jest oczywiście złożenie wniosku. Zgodnie z ustawą
s.d.g. wniosek powinien zawierać oznaczenie firmy przedsiębiorcy,
jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu
głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; numer w
rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz NIP; określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma
być udzielona koncesja. Wniosek winien zawierać również informacje oraz dołączoną dokumentację określoną w przepisach regulujących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji22.
Oprócz tych wymagań, mogą pojawić się również inne, które są zawarte w ustawach regulujących odpowiednią działalność w zakresie
koncesji. Jest to dodatkowym uprawnieniem organu koncesyjnego do
żądań względem przyszłego koncesjonariusza o uzupełnienie wniosku. Działanie przeciwne do zaleceń organu powoduje powiem pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, gdyż stanowi to wymóg formalno prawny23.
Jak łatwo zauważyć w s.d.g. jednostka, która zamierza ubiegać
się o udzielenie koncesji winna we wniosku oznaczyć się jako przedsiębiorca, ze wskazaniem swojej firmy i siedziby. W przypadku
funkcjonujących w RP kościołów i związków wyznaniowych jest to
dość specyficzna kwestia, gdyż ich osoby prawne działają przede
wszystkim na podstawie przepisów wewnętrznych. Ponadto ustawa o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania wskazuje, iż wszelka
22

Art. 49 s.d.g.
M. A. Waligórski, Koncesje, zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Poznań 2012, s. 61.
23
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działalność związków wyznaniowych jest skupiona na szerzeniu
wiary religijnej i wypełniania funkcji religijnych24. W kontekście
bytowania kościelnej osoby prawnej jako przedsiębiorcy ma to swoje
przełożenie i nie zawsze godzi się z normami prawa państwowego.
Nie bez znaczenia jest tu również to, że kościelne osoby prawne
nie mają zabronione prowadzenia działalności gospodarczej zarówno
w myśl prawa kanonicznego jak i powszechnego25. Jednakże nie
tylko na kanwie prawa gospodarczego pojawiają się domysły, czy
nawet problemy w rozdzielności tych praw, ale są one przedmiotem
wielu dziedzin życia i coraz częściej organy wymiaru sprawiedliwości muszą mierzyć się z tą materią26.
Kontrowersje budzi przede wszystkim sprawa dotycząca uznania
kościelnych osób prawnych za przedsiębiorców w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących27. Jest to na pewno nie bez znaczenia, gdyż przy omawianiu niniejszego tematu widzimy chociażby
w s. d. g., iż koncesję uzyskać może wyłącznie podmiot prowadzący
działalność gospodarczą28. Podążając zatem, za takim sformułowa24

Art. 2 ust 1 i 2a oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz. U. z 1989, Nr 29, poz. 155
ze zm., zwana g.w.s.w.
25
Taki pogląd wyraża m. in. R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Kościelne
osoby prawne jako przedsiębiorcy rejestrowi (na przykładzie osób prawnych kościoła katolickiego) [w:] Przegląd Prawa Handlowego, Marzec
2002, s. 10 oraz M. Pietraszewski, M. Tyrakowska, Status kościelnych osób
prawnych jako przedsiębiorców [w:] pod red. J. Frąckowiaka, Przegląd
Prawa i Administracji, Wrocław 2011, s. 264.
26
Por. wyrok SN z dnia 17 listopada 2000 r., V CKN 1364/00, LEX nr
47030; wyrok SN z dnia 27 lipca 2000 r., IV CKN 88/00, LEX nr 52448.
27
Wyjaśnia to w swoim komentarzu C. Kosikowski, Ustawa..., s. 40,
który zauważa, iż ustawa s. d. .g. uznaje za przedsiębiorcę każdą osobę
prawną, która w myśl tej ustawy podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Dodać można, że w kontekście osób prawnych jakie desygnują do
życia związki wyznaniowe, działalność gospodarcza prowadzona jest jako
jeden z wielu celów na jakich ta jednostka prawna się skupia.
28
Posiłkując się twierdzeniem zawartym w art. 46 ust 1 s .d. g. ,,Uzyskania
koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie...”, wskazuje to jasno, iż decyzję w formie koncesji organ administracji publicznej wydaje wyłącznie dla prowadzenia działalności gospodarczej.
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niem, nie da oprzeć się twierdzeniu, iż dla uzyskania koncesji dany
podmiot winien mieć już zarejestrowaną działalność (choć nie zawsze29), gdyż wymaga się podania m. in. nazwy firmy i jej siedziby30.
Przechodząc jednak do przedstawieniu kilku przykładów wyznaniowych osób prawnych, które to korzystają z koncesji należy wymienić przede wszystkim Radio Maryja, Radio CCM - Całkiem Ciekawa Muzyka sp. z o.o., Radio Orthodoxia, czy Sanktuarium Matki
Bożej w Jaworznie. Owszem istnieje mnóstwo innych wyznaniowych osób prawnych, które to korzystają z koncesjonowanego trybu
swojej działalności, ale wymiana i opisywanie każdego z nich nie
jest konieczne przedmiotowo. Zauważyć na pewno warto, iż Kościół
Adwentystów Dnia Siódmego posiada rozgłośnię radiowo telewizyjną, będącą jej osobą prawną wymienioną bezpośrednio w ustawie o
stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej31.
Pierwsze trzy przywołane osoby prawne są rozgłośniami radiowymi o charakterze religijnym i w związku z tym dla pełnoprawnej
działalności ogólnopolskiej otrzymały koncesję. O ile Radio Maryja
jest dość dobitnie rozpowszechnione w Polsce i kojarzy się z Kościołem Katolickim, o tyle Radio CCM - Całkiem Ciekawa Muzyka sp. z
o.o. oraz Radio Orthodoxia są rozgłośniami mniej rozpoznawalnymi
w Polsce. Radio CCM - Całkiem Ciekawa Muzyka sp. z o.o. wchodzi w skład koncernu Deorecordings, którego Prezesem jest biskup
Kościoła ewangelicko - augsburskiego. Mimo tego nie jest to kon29

Jako przykład podać należy choćby art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29
grudnia 1992 r., o radiofonii i telewizji, Dz. U. z 1993, Nr 7, poz. 34 ze zm.
(zwana w dalszej części u. r. i t.), który brzmi ,,Koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub
osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Wynika z tego to, że koncesję może otrzymać również
osoba fizyczna, jednakże w przypadku kościołów i innych związków wyznaniowych jest to praktycznie niemożliwe, gdyż te działają za pomocą
swoich osób prawnych.
30
Art. 49 ust 1 s. d. g.
31
Tak art. 4 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r., o stosunku
Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej
Polskiej, Dz. U. z 1995, Nr 97,poz. 481 ze zm.
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cern ściśle związany z tym jednym związkiem wyznaniowym a jedynie powiązany, gdyż wchodzą w jego skład podmioty różnych
denominacji chrześcijańskich. Co za tym nie jest on organizacyjnie i
kapitałowo uzależniony od Kościoła ewangelicko - augsburskiego32.
Natomiast rozgłośnia Radio Orthodoxia jest pierwszą Prawosławną
rozgłośnią powstałą w 2001 r. powołaną na mocy dekretu J. E. Biskupa Jakuba33.
Wszystkie wymienione rozgłośnie posiadają koncesje na prowadzenie programów radiowych zgodnie z przepisami u. r. i t.34.
Oprócz Radio CCM - Całkiem Ciekawa Muzyka sp. z o.o. pozostałe
wymienione rozgłośnie są kościelnymi osobami prawnymi bezpośrednio związanymi z tym związkiem wyznaniowym, którego doktrynę szerzą. Warto wspomnieć również o tym, iż organem koncesyjnym zarówno przy koncesjach dotyczących rozgłośni radiowych
jak i telewizyjnych jest Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji35, a czas obowiązywania wynosi 10 lat36.
Wśród reglamentowanych dziedzin życia gospodarczego, wyróżnia się te, które są związane z energetyką. Jak się okazuje w tej
niszy gospodarczej również funkcjonuje kościelna osoba prawna.
Jest nią Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie.
Owe Sanktuarium posiada jedną z największych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, z koncesją Urzędu Regulacji Energetyki37. Proboszcz Parafii, aby przedsięwzięcie doszło do skutku musiał przebrnąć całą niezbędną procedurę administracyjną38. Właściwym do
32

P. Stec, Działalność gospodarcza kościołów i innych związków wyznaniowych [w:] red. D. Walencik, M. Worbs, Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce, Opole 2012, s. 184.
33
Szerz. na stronie http://www.orthodoxia.pl/?p=3 (17.04.2014 r.).
34
Wszystkie te podmioty musiały spełnić warunki jakie przewiduje u. r. i
t. w rozdziale 5, art. 33 do 40b.
35
Zob. art. 33 ust 2 u. r. i t.
36
Art. 36 ust 3 u. r. i t. oraz jako ciekawostka A. Woźniak, Proces koncesyjny na przykładzie wybranych państw europejskich. Analiza Biura
KRRiT, Luty 2008, Nr 1/2008.
37
Szerz. na stronie http://globenergia.pl/fotowoltaika/kosciol-wjaworznie-elektrownia-sloneczna-na-dachu#.U1BbHldxOzo (18.04.2014 r.).
38
Rozdział 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., prawo energetyczne,
Dz. U. z 1997, Nr 54, poz. 348 ze zm. (zwana w dalszej części u. p. e.).
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wydania decyzji o przyznaniu ,,koncesji energetycznej” jest Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki39. Prezes wydaje koncesję na nie mniej
niż 10 lat i nie więcej niż 50, przy czym ma możliwość wydania jej
na czas krótszy niż lat 10 wyłącznie w przypadku, kiedy to przedsiębiorca wnioskuje o krótszy termin40. Co ciekawe podmioty, które
uzyskają koncesję zgodnie z omawianym aktem prawnym, ustawodawca nazywa przedsiębiorstwami energetycznymi41. Jest to znamienne w stosunku kościelnych osób prawnych, gdyż w sytuacji
kiedy zaczynają korzystać z koncesji na mocy niniejszej ustawy jakby ,,z automatu” stają się przedsiębiorcami.
Warto zaznaczyć, że za korzystanie nie tylko z tego rodzaju koncesji, ale również innych, podmiot korzystający ponosi opłaty42. Co
do tej materii nie bez znaczenia jest głos orzeczniczy. Bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jasno wskazał, iż
przedsiębiorcy korzystający z koncesji są zobligowani do udzielania
określonego rodzaju opłat, a ich nie uiszczanie godzi w gospodarczy
interes państwa43. Wskazuje się również, że opłata taka stanowi
ekwiwalent, dzięki któremu możliwa jest obsługa koncesji44. Dosadnie więc wskazuje się, iż opłaty koncesyjne dotyczą wszystkich
podmiotów, a zatem również kościelnych osób prawnych z nich korzystających.
Podsumowanie
Koncesje to jedno z najbardziej rozpoznawalnych w polskim
prawie, ograniczeń swobody działalności gospodarczej. Dotyczy
wszystkich przedsiębiorców, chcących wykonywać działalność go39

Tak art. 33 u. p. e.
Art. 36 u. p. e.
41
Zob. m. in. art. 34 u. p. e.
42
Por. art. 34 ust. 3 u. p. e.; art. 40 ust. 2 u. r. i t.; art. 133 i nast. ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011, Nr
163, poz. 981 ze zm.
43
Tak Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
17 października 2006 r., VI SA/Wa 1541/06, LEX nr 332449, zwanego WSA.
44
Na przykładzie koncesji prawa energetycznego i udzielanych w jego
trybie koncesji M. Zawiska, Komentarz do art. 34 ustawy - Prawo energetyczne [w:] Z. Muras (red.), M. Swora ((red.), Prawo energetyczne. Komentarz, LEX 2010.
40

399

spodarczą związaną z reglamentowanymi przez państwo dziedzinami
życia. Jednakże samo prowadzenie działalności gospodarczej nie jest
tożsame z uzyskaniem koncesji, ale wyłącznie jednym z wymogów
ustawowych jej uzyskania (choć w przypadku wnioskowania o koncesję na podstawie u. r. i t. wnioskować może również osoba fizyczna). Innym istotnym elementem w przypadku koncesjonowania działalności jest to, że są one uznaniowymi decyzjami organów państwa.
W praktyce oznaczać to może, iż nawet w przypadku spełnienia
przez dany podmiot ubiegający się o koncesję, wszystkich wymogów
przewidzianych przez przepisy prawa, nie musi powodować uzyskania koncesji45.
Dla zrozumienia przekroju tematyki związanej z podejmowaniem przez kościelne osoby prawne działań związanych z uzyskaniem konkretnych rodzajów koncesji, dostrzega się, iż nie ma żadnego znaczenia umiejscowienie koncesjonowanej działalności w akcie
powszechnie obowiązującego prawa. Odzwierciedlenie tego pokazuje, iż podmioty tworzone przez kościoły i związki wyznaniowe działające na terenie RP liczą się w wyścigu o tego rodzaju decyzje administracyjne, na równi z podmiotami cywilnymi. Jak do tej pory
podmioty wyznaniowe w szczególności starają się o koncesje wydawane na podstawie u. r. i t., czy u. p. e. Świadczyć to może, iż obecnie pozostała działalność koncesjonowana, albo nie jest atrakcyjna
pod względem finansowym dla tych podmiotów, albo sprzeczna z
ich doktryną, choć powody mogą być różne.
Konkludując należy jednoznacznie stwierdzić, że we współczesnej gospodarce rynkowej kościelne osoby prawne stanowią w wielu
dziedzinach gospodarczych szeroką grupę beneficjentów. Pomimo
związania ich działalności przepisami wewnętrznymi, widać, że nie
są im obce również regulacje świeckie. Często nawet są podmiotami
obrotu cywilno prawnego, co gwarantuje im zresztą kodeks cywilny46. Dla tego rodzaju działań, zarówno państwo jak i sami obywatele winni wyrażać aprobatę, gdyż niejednokrotnie pomysłowość i
precyzyjność w działaniu takich tworów prawnych, stanowi swoisty
wzór do naśladowania. Ponadto dzięki byciu uczestnikami państwo45

Szerz. na temat M. A. Waligórski, Koncesje, zezwolenia..., s. 215 i nast.
Art. 33 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., kodeks cywilny, Dz.
U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.
46
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wego obrotu gospodarczego mogą pozyskiwać dodatkowe środki na
swoją działalność, co tym samym będzie im pomagać w realizacji
swojej misji religijnej.

Streszczenie:
Niniejszy artykuł skupia się na ukazaniu istoty koncesji, jako
jednego z argumentów państwa, który ogranicza swobodę działalności gospodarczej. Oprócz istoty koncesji, ukazany został jej tryb
nabywania i podmioty, które są uprawnione do ich udzielania, wraz z
przypisaniem ich do konkretnych rodzajów koncesji. Mimo braku
legalne definicji koncesji, podjęto próbę zdefiniowania pojęcia na
podstawie głosu doktryny i konstatacji sądów polskich. Zgodnie z
tematem artykułu, głównym elementem było ukazanie kilku wyznaniowych osób prawnych, prowadzących działalność na podstawie
udzielonych im koncesji. Wskazane zostało, iż podmioty te pomimo
przynależności wyznaniowej, dobrze odnajdują się w gospodarce
państwowej. Natomiast za pomocą uzyskanych koncesji mogą głosić
swoją misję oraz zdobywać potrzebne środki dla realizacji pozostałych celów religijnych.
Summary:
This article focuses on presenting the essence of the concession,
as one of the arguments of the State, which restricts the freedom of
economic activity. In addition to the essence of the concession, has
shown its mode of acquisition and entities that are entitled to their
award, including assigning them to specific types of concessions.
Despite the lack of legal definition of concessions, an attempt to
define the concept based on the voice of doctrine and observation of
the Polish courts According to the subject of the article, the main
element was to show a few religious corporation operating under
granted to them a license. Was indicated that these entities despite
religious affiliation, well find themselves in the state economy.
While, using the obtained licenses may proclaim its mission and gain
the necessary resources for the implementation of other religious
purposes.
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Mateusz Szast (KUL)
Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej i Polski
Wstęp
Zjawiskiem społecznym, które nabiera tempa, biorąc pod uwagę
analizy demograficzne ostatnich dziesięcioleci, są migracje. Przemieszczanie się ludności zarówno w przestrzeni poziomej, jak również pionowej, implikuje obawę przed zagwarantowaniem tej ludności praw i obowiązków, stając się palącym problemem nauki oraz
polityki. Zadaniem tego artykułu jest przedstawienie zarysu kształtowania szeroko rozumianej polityki imigracyjnej i azylowej Unii
Europejskiej oraz Polski, przedstawienie działań legislacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji imigrantów
w nowym systemie społeczno − kulturowym. W pierwszej części
artykułu zaprezentowano motywy oraz historię rozwoju polityki
imigracyjnej w Europie. Druga część stanowi przedstawienie głównych założeń polskiej polityki imigracyjnej i azylowej w ujęciu
obowiązującej doktryny.
1. Ramy teoretyczne
Świat, w którym przyszło żyć współczesnemu człowiekowi
przesiąknięty jest tematyką praworządności. U podłoża tego zagadnienia stoi przeświadczenie, że rozwój społeczny staje się niepewny i
zachwiany1. Politycy zrozumieli, że zapewnienie bezpieczeństwa
obywatelom wymaga podejmowania nowych kroków poprzez szereg
pytań, miedzy innymi: o czyje bezpieczeństwo chodzi? Na czym
polega natura zagrożeń? Jakie są kryteria doboru środków bezpieczeństwa? Sedno pytań dowodzi, iż bezpieczeństwo, jak pisze Wojciech Kostecki dotyczy przetrwania2.
Polityka imigracyjna, będąca częścią szeroko pojętej polityki
migracyjnej, traktuje o przepisach i innych instrumentach prawnych
regulujących stosunki między danym państwem a cudzoziemcami
1

Zob. W. Kostecki, Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w
XXI wieku, Warszawa 2012, s. 11.
2
Tamże, s. 12.
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chcącymi do niego wjechać lub przebywać na jego terytorium. W
swoich ramach skupia działania państwa wobec cudzoziemców oraz
ich kontrolę3. Polityka imigracyjna zorientowana na bezpieczeństwo
postrzegane jako aspekt właściwy człowiekowi w kategoriach potrzeb, wartości i jego prawa, stanowi wielowymiarowe pojecie odnoszące się do różnych systemów ekonomicznych, politycznych i społecznych, ideologii oraz teorii. Brak bezpieczeństwa społecznego
wyrażany jest brakiem dostatecznej opieki i wyraża się w poczuciu
niepokoju i niepewności4. Zapewniając bezpieczeństwo oraz dobrostan psychiczny społeczeństwo zyskuje nowego, cennego obywatela,
zdolnego do realizowania rozmaitych celów5.
Jak zauważył Maciej Duszczyk, Unijne dokumenty na temat polityki migracyjnej nie definiują wprost poszczególnych zjawisk migracyjnych6, które przybierają na sile. Krajami do których zmierzają
migranci to głowienie Wielka Brytania, Francja, Włochy, Irlandia,
Niemcy oraz Rosja7. Zapewnienie prawidłowej polityki imigracyjnej
i azylowej migrujących osób nie jest zadaniem łatwym, zaś ubytek w
jej sferze stanowi często negatywne doświadczenie imigrantów i to
właśnie brak ich bezpieczeństwa, jak określił to Castels oraz Miller
winien być problemem w badaniach8. Migracje oddziałują na człowieka wymiarze indywidualnym jak również społecznym9, związane
są bowiem z podjęciem pewnego ryzyka, przeświadczone nadzieją
innego, zazwyczaj lepszego życia10. Przemieszczanie w sensie geo3

Zob. M. Duszczyk, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Warszawa 2012, s. 34.
4
J. Krzyszkowski, K. Piątek, Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich, Częstochowa 2006, s. 178.
5
A. Borowiak, P. Szarlot, Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI
wieku, Warszawa 2004, s. 194.
6
M., Duszczyk, Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny
przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość, Warszawa 2011, s. 17.
7
M. Szast, Migracje młodych ‒ szanse czy zagrożenia?, w: J. Zimny
(red.), Współczesne zagrożenia. Formy i skutki, Stalowa Wola 2013, s. 245.
8
Tamże, s. 261.
9
I. Grabowska-Lusińska, Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Warszawa 2012, s. 7.
10
Tamże.
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graficznym oraz społecznym wiąże się także z zjawiskiem marginalizacji. Według Izabeli Szczygielskiej poprzez podejmowanie pracy
nielegalnej, przedłużenie pobytu, lęk przed penalizacją i poczucie
braku bezpieczeństwa spycha imigrantów na margines życia społecznego, które przejawia się poprzez nieuczestniczenie jednostek w
życiu społecznym w wymiarze kulturowym, prawnym, socjalnym i
edukacyjnym11.
Zapewnienie praw socjalnych, przysługujących ulg oraz pomoc
imigrantom, komponenty będące składowymi elementami rozwoju
koncepcji obywatelstwa, według Olgi Hołub-Śniadach, poprzez
generowanie przepisów o swobodzie przemieszczania się obywateli i
gwarancji ich praw, przestało mieć tylko symboliczny charakter,
stając się źródłem praw12. Zatem najbardziej nie cierpiącą zwłoki
potrzebą wielu państw europejskich stała się tematyka imigracji osób
spoza UE. Na mocy porozumień służących integracji europejskiej od
połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku podejmowano działania
mające na celu usystematyzowanie i ujednolicenie kwestii polityki
imigracyjnej13.
2. Rozwój polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej
Krokiem milowym w dziedzinie międzynarodowej polityki imigracyjnej i azylowej był największy konflikt zbrojny − II Wojna
Światowa, mający ogromny wpływ na wprowadzenie szeregu inicjatyw zmierzających do ochrony szeroko pojętych praw człowieka.
Począwszy od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i
Obywatela z 10 grudnia 1948 roku, poprzez Konwencję Genewską z
dnia 28 lipca 1951 roku oraz Protokołu Nowojorskiego (13 stycznia
1967), zwrócono uwagę na kwestie imigrantów, określając definicję
uchodźcy i przysługujących im praw. Według Konwencji Genewskiej „Uchodźcą jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy
11

Zob. I. Szczygielska, Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin, Warszawa 2013, s. 221.
12
O. Hołub-Śniadach, Nowy status obywatela jako przejaw aktualnych
tendencji w swobodzie przepływu osób, w: S. Biernat, S. Dzik (red.), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009, s. 56.
13
Zob. A. Giddens, Socjologia, przekł. A. Szulżycka, Warszawa 2004, s. 298.
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przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, koloru skóry, religii,
narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z
powodu przekonań politycznych, przebywa poza granicami kraju
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 znajduje się na skutek podobnych zdarzeń poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania, nie może lub nie
chce, z powodu tych obaw, powrócić do tego państwa”14.
Podczas opracowywania programów ochronnych dla uchodźców
oraz azylantów ustalono między innymi: równe traktowanie wobec
prawa do wykonywania pracy najemnej, prawo do mieszkania, dostęp do oświaty publicznej, edukacji (także na wyższym poziomie z
honorowaniem stopni i tytułów naukowych). Ustalono podwaliny
pod prawo do opieki i pomocy społecznej, ubezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia15. Na przestrzeni historii Unii Europejskiej,
która ewoluowała i nabierała kształtu zarówno pod względem geograficznym, kulturowym, społecznym, a nade wszystko prawnym,
wyróżnić można za Januszem Balickim i Peterem Stalkerem, trzy
etapy rozwoju polityki w stosunku do uchodźców i imigrantów.
1. Pierwszy etap obejmuje wczesne „próby zharmonizowania polityki azylowej wobec uchodźców. Już artykuł 3 Traktatu Rzymskiego z 1957 roku ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
zajmuje się swobodnym przepływem pracowników”16. W 1975 roku
powstaje tzw. Grupa TREVI, której zadaniem było zwalczanie terroryzmu, przemocy o charakterze międzynarodowym, oraz inne grupy,
do spraw migracji, do spraw narkotyków, swobody poruszania się
osób. Ważną inicjatywą było porozumienie z Saarbrucken, mające na
celu zacieśnienie współpracy oraz stopniowe znoszenie kontroli na
granicy Francji i Niemiec17.
2. Drugi etap oscylował wokół rozszerzenia współpracy z Saarbrucken pomiędzy krajami: Belgią, Holandią, Luksemburgiem,
14

Art. 1 p. 2 Konwencji Dotyczącej Statusu Uchodźców sporządzonej w
Genewie dnia 28 lipca 1951 r., (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 517).
15
J. Balicki, P. Stalker, Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, Warszawa 2006, s. 163.
16
Tamże, s. 164.
17
Tamże, s. 166.
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Francją i Niemcami, które owocowało przyjęciem w dniu 14 czerwca
1985 roku tzw. Układu z Schengen. Kolejnym wydarzeniem było
podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego „którego celem było
dalsze scementowanie Wspólnot i przekształcanie ich w Unię Europejską. W 1986 roku powołano nieformalną grupę do spraw podejmowania bieżących działań odnośnie imigracji i azylu. Jej zadaniem
było uzgadnianie narodowych strategii postępowania wobec osób
składających podania o azyl oraz zasad wydawania wiz i przyznawania azylu”18. Istotnym wydarzeniem było podpisanie Konwencji
Dublińskiej 15 czerwca 1990 roku, która była osobnym aktem prawa
międzynarodowego regulując kwestie odpowiedzialności państwa
właściwego do rozpatrzenia wniosku azylowego. Podjęto próby zlikwidowania zjawiska refugee in orbit, polegającego na tym, że w
pewnych przypadkach żadne państwo nie poczuwało się do obowiązku rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy19.
3. Trzeci etap obejmował zmiany związane z azylem i migracjami zawarte w Traktacie z Maastricht oraz większe uwspólnotowienie polityki migracyjnej w Traktacie Amsterdamskim. Traktat o
Unii Europejskiej z Maastricht (1992) był niezwykle istotny dla polityki imigracyjnej i azylowej, gdyż postanowienia w nim zawarte
tworzyły tzw. trzeci filar UE. Krokiem milowym było przyjęcie
Traktatu Amsterdamskiego w 1997 roku, ponieważ przesunięto politykę imigracyjną i azylową do pierwszego filaru. Zatem wspólna
polityka azylowa oparta na instrumentach prawa międzynarodowego
z chwilą ustanowienia Traktatu Amsterdamskiego stała się prawem
wspólnotowym. W maju 1999 roku odbyło się spotkanie głów
państw Unii Europejskiej w Tampere. Przyjęto wówczas projekt
Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. Zawierał on zasadę
non-refoulement, polegającą na zakazie wydalenia osoby do państwa, w którym istnieje ryzyko, iż może być poddana karze śmierci,
torturom lub innemu poniżającemu traktowaniu lub karaniu20. Szczyt
Rady Europejskiej w Tampere zapoczątkował stworzenie rezerwy
finansowej, z której środki byłyby przeznaczane na udzielenie tymczasowej pomocy oraz rozwój współpracy imigracyjnej i azylowej
18

Tamże, s. 171.
Tamże, s. 181.
20
Tamże, s. 184.
19
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obejmującej zagadnienia: partnerstwa z krajami pochodzenia imigrantów, wspólny Europejski System Azylowy, nie dyskryminacyjne
traktowanie obywateli państw trzecich oraz kontrola masowych ruchów imigracyjnych21.
Szczyt w Nicei odbyty w 2000 roku zaowocował wprowadzeniem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W sposób właściwy zwrócono uwagę na kwestie rozpatrywania wniosków azylowych oraz minimalne normy osób ubiegających się o ten status22. W
2001 roku podczas Szczytu Rady Europejskiej w Leaken dokonano
oceny działania Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz
rozporządzenia w sprawie Eurodac (bazy odcisków palców osób
ubiegających się o azyl) i dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony. Zauważono wówczas, iż polityka Unii Europejskiej wymaga
większej integracji podczas przepływu migrantów, opracowania
wspólnego systemu wymiany informacji w sprawie azylu i imigracji,
walkę z rasizmem i dyskryminacją oraz zwalczanie nielegalnej imigracji23.
Traktat ustanawiający Konstytucję Europy z 2003 roku stanowi, że
„celem Unii w zakresie polityki imigracyjnej jest radzenie sobie z napływem uchodźców, zapobieganie nielegalnej imigracji i handlu ludźmi
oraz sprawiedliwie traktowanie obywateli państw trzecich przebywających legalnie na terenie państw członkowskich”24. Przyjęto ponadto
program na lata 2005-2009, który „obejmował kwestie związane z wolnością, bezpieczeństwem i sprawiedliwością a także reguluje zagadnienia obejmujące prawa podstawowe, obywatelstwo, azyl i migrację, integrację, walkę z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, współpracę sądową i policyjną oraz prawo cywilne”25.
21

A. Gruszczak, III filar Unii Europejskiej po Tampere: wnioski i perspektywy, w: „Studia Europejskie” 2000, nr 3 (15), s. 87-106 s.13.
22
J. Louis, A. Grégoire, Polityka azylowa,
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/ displayFtu.html?ftuId=FTU
5.12.2.html, (10. 02. 2014).
23
System„Eurodac”,http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_
movement_of_persons_asylum_immigration/l33081_pl.htm, (10.02.2014).
24
J. Balicki, P. Stalker, dz. cyt., Warszawa 2006, s. 200.
25
Tamże, s. 201.
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Podstawowymi aktami prawnymi penalizującymi obecną politykę imigracyjną Unii Europejskiej są: Traktat o Unii Europejskiej
oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zmienione na mocy Traktatu Lizbońskiego z 13 grudnia 2007 roku, który zaczął obowiązywać 1 grudnia 2009 roku26. Traktat ten wprowadził wiele istotnych zmian w dziedzinie polityki imigracyjnej, która przeniesiona
została do I filaru integracji obszaru V Traktatu Lizbońskiego, w
którym Unia zobowiązuje się do godnego i sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich przebywających legalnie w państwach członkowskich oraz zapobieganie handlu ludźmi, nielegalnej
oraz masowej imigracji. Traktat Lizboński pozostawił autonomię
poszczególnych państw członkowskich do decydowania o wielkości
napływu obywateli z zewnątrz. Państwa wspólnoty zobowiązują się
do zniesienia kontroli granic wewnętrznych oraz rozwój wspólnej
polityki odnośnie: azylu, imigracji, kontroli granic w oparciu na solidarność i sprawiedliwość wobec państw trzecich27.
Program Sztokholmski będący kontynuacją Programu Haskiego
oraz programu z Tampere, określał sześć głównych priorytetów na
lata 2010-2014, które skupiają się przede wszystkim na:
1. Europie, która chroni;
2. Europie prawa i sprawiedliwości;
3. Dostęp do Europy w zglobalizowanym świecie;
4. Europie odpowiedzialności i solidarności w dziedzinie imigracji i azylu;
5. Propagowanie obywatelstwa unijnego i praw podstawowych;
6. Rola Europy w zglobalizowanym świecie ‒ wymiar zewnętrzny28.
Kluczowe zapisy miały na celu stworzenie całościowej polityki
imigracyjnej oraz sprawnego systemu azylowego. Od 5 kwietnia
2010 działa Wspólny kodeks Wizowy, którego celem jest stworzenie
jednolitej polityki wizowej29.
Imigranci przybywający do nowych krajów biorą czynny udział
we wzroście gospodarczym oraz demograficznym pozostając aktyw26

M., Duszczyk, Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny
przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość, Warszawa 2011, s. 57.
27
Tamże, s. 56.
28
Tamże, s. 59.
29
Tamże, s. 59.
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nymi uczestnikami życia społecznego wspólnoty, której są gośćmi.
Stanowiąc część siły roboczej, stają się także płatnikami podatków.
W związku z tym politycy podejmują próby inkluzji politycznej w
następujących obszarach:
1. Obszar formalno ‒ prawny, polegający na nabyciu określonego statusu podmiotowego wspólnoty (od statusu cudzoziemca po
status obywatela);
2. Obszar partycypacyjny ‒ polegający na umożliwieniu pełnego
czynnego uczestnictwa w szeroko pojętej sferze publicznej;
3. Obszar tożsamościowy ‒ podkreślenie znaczenia samoidentyfikacji jednostki jako członka wspólnoty30.
Wypełnienie trzech obszarów oraz przejście od tymczasowego
rezydenta poprzez formę przejściową stałego rezydenta prowadzi do
uzyskania obywatelstwa i pełni praw publicznych31. Regularyzacja
prawa wspólnotowego kładzie kres anormalnej sytuacji, w której
osoby nielegalnie przebywające na terytorium Unii, funkcjonujące na
co dzień w społeczeństwie są dyskryminowane i pozbawione podstawowych uprawnień. Imigranci obawiając sie, że mogą zostać zidentyfikowani i deportowani, unikają jakichkolwiek kontaktów z
organami danego państwa i funkcjonują poza prawem32. Zatem, jak
twierdzi Monika Niedźwiedź, sytuacja imigrantów jest różna i zależy
w głównej mierze od posiadanego przez nich statusu33. Na podstawie
ogólnych wytycznych wynikających z programów Unii Europejskiej
wprowadzono szereg dyrektyw oraz rozporządzeń, które w sposób
jasny i rzeczowy regulowały oraz definiowały kwestie imigrantów
30

M. Lesińska, Inkluzja polityczna imigrantów w państwach przyjmujących. Prawa polityczne i wyborcze oraz ich rola w procesie integracji, w:
A. Dąbrowska-Korzus, Problemy imigrantów. Koncepcje, badania, polityki,
Warszawa 2008, s. 160.
31
Tamże, s. 161.
32
P. Zientara, Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym:
przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Gdańsk 2012, s. 118.
33
M. Niedźwiedź, Prawo wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny korzystającego ze swobody przemieszczania się
obywatela Unii Europejskiej w świetle najnowszego orzecznictwa oraz
najnowszych rozwiązań legislacyjnych, w: S. Biernat, S. Dzik (red.), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009, s. 90.
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przybywających z państw trzecich na obszar wspólnoty. Do najważniejszych dokumentów należy zaliczyć:
1. Dyrektywa Rady nr 2001/55/EC na temat ochrony tymczasowej;
2. Dyrektywa Rady 2003/9/EC określająca minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl;
3. Dyrektywa Rady 2003/86/EC na temat prawa do łączenia rodzin;
4. Rozporządzenie Rady 2003/343/WE Dublin II34;
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2008/115/WE w sprawie powrotów35;
6. Dyrektywa 2009/52/WE dotycząca minimalnych norm w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających
nielegalnie przybywających obywateli krajów trzecich36;
7. Dyrektywa 2009/50/WE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta)37.
8. Dyrektywa 2011/98/UE w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i
pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim38.
Proponowane rozwiązania legislacyjne mają za zadanie rozwiązać wiele problemów w celu uzyskania kompromisu i jednolitego
stanowiska. Kwestiami spornymi pozostają typologie państw Unii
pod kątem prowadzonej przez nie polityki imigracyjnej. Wielka Brytania prowadzi komplementarną politykę zorientowaną na rynek
pracy, zaś Francja i Belgia preferują kolonialno − humanitarną politykę imigracyjną. Politykę nowych państw imigracyjnych prezentuje
Hiszpania i Portugalia. Rezydualna polityka imigracyjna to domena

34

J. Balicki, P. Stalker, dz. cyt., Warszawa 2006, s. 211.
Prawa
imigrantów
w
Unii
Europejskiej,
http://www.europapraw.org/news/prawa-imigrantow-w-unii-europejskiej, (
10.02.2014).
36
Zob. M. Duszczyk, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Warszawa 2012, s. 160.
37
Zob. tamże, s. 104.
38
Zob. tamże, s. 94.
35
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Holandii i Austrii. Politykę wielokulturową stosowano w RFN39.
Pomimo przepisów unijnych każde państwo posiada pewną autonomię w regulacji polityki imigracyjnej i azylowej cudzoziemców
przebywających na jego terytorium. Należy zwrócić jednak uwagę
na jedną, ważną kwestię, którą jest niewątpliwie cel wyjazdu cudzoziemców z własnego kraju. Niektórzy imigranci wyjeżdżają, aby
zmienić miejsce zamieszkania, inni zaś chcą za wszelką cenę opuścić
ojczyznę informując o tym fakcie znajomych i przyjaciół. Emigranci
polityczni, częstokroć w obawie się o własne życie działają w konspiracji przed sankcjami karnymi i deportacją40. Służby zajmujące się
migracjami muszą wykazywać się niezwykle wyczuloną postawą
przy rozpatrywaniu wniosków azylowych na terenie wspólnoty. Sytuacja imigrantów przebywających na terytorium UE w świetle proponowanych rozwiązań legislacyjnych poprawia się, jednakże brakuje zharmonizowanych, jednolitych rozwiązań prawnych, które z założenia respektowania praw poszczególnych sygnatariuszy unijnych
nie mogą zostać w pełni zrealizowane.
4. Polityka Polska w sprawie imigrantów
Polska polityka imigracyjna i azylowa jest dziedziną młodą, która ulega transformacji. Wynikać to może z braku imigracyjnych tradycji Polski jako kraju byłego bloku socjalistycznego, o tradycjach
emigranckich bez wykształconego mechanizmu reakcji na napływ
ludności z zewnątrz. Poza tym, nieobecność polityki imigracyjnej i
azylowej wynikać może z traktowania Polski jako państwa tranzytowego, swoistego przystanku w podróży na Zachód. Istotnym elementem braku podejmowania przez rządzących usystematyzowania polityki migracyjnej były niskie zasoby finansowe budżetu, które można
by przeznaczyć na rozwój polityki migracyjnej41. Niemniej jednak
Polska po transformacji systemowej od początku starała się dostosować prawo do standardów światowych. W związku z tym, w roku
39

M., Duszczyk, Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny
przepływ pracowników - ewolucja i teraźniejszość, Warszawa 2011, s. 31.
40
J. Kubitsky, Psychologia migracji, Warszawa 2012, s. 109.
41
K. Zielińska, K. Krzystek, B. Kowalska, K. Slany, Polityka integracyjna w Polsce - zarys problematyki, [w:] K. Slany (red.), Migracje kobiet.
Perspektywa wielowymiarowa, Kraków 2008, s. 110.
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1991 ratyfikowano Konwencję Genewską oraz Protokół Nowojorski.
Ponadto polskie organy administracji oraz inne instytucje wspierające pomocą imigrantów, starają się pogodzić wymagania płynące z
umów międzynarodowych z niskim doświadczeniem w tym zakresie42. Mimo niewystarczających rozwiązań prawnych początku lat
dziewięćdziesiątych, rząd realizował programy przy współpracy z
przedstawicielstwem UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców)43. Poza statusem uchodźcy w Polsce
cudzoziemcy mogą uzyskać azyl na ich wniosek, zgodę na pobyt
tolerowany oraz ochronę tymczasową (stosowana w przypadku napływu cudzoziemców w przypadku inwazji, wojen, agresji na ich
kraj, które uniemożliwia im funkcjonowanie), zgodę na pobyt w
Polsce tzw. rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w
przypadku pięcioletniego okresu pobytu na terytorium Polski przy
wykazaniu stałego źródła dochodów44.
Na kanwie dokumentów unijnych w Polsce wprowadzono, bądź
zmieniono następujące przepisy regulujące kwestię imigrantów:
1. Najważniejszym jest Ustawa Zasadnicza z dnia 2 kwietnia
1997 roku, która w artykule 37 (Korzystanie z konstytucyjnych praw
i wolności) oraz artykule 52 (Zasada wolności poruszania się), a
także w przepisie z artykułu 56 (Prawo azylu) określa podstawowe
prawa imigrantów na terenie Polski45.
2. Pozostałe akty prawa polskiego:
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. O udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku O Pomocy Społecznej;
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
4. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. O wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
42

Zob. A. Sabik, Uchodźczynie w Polsce i Wielkiej Brytanii. Globalne
problemy, lokalne rozwiązania, [w:] M. Warat, A. Małek (red.), Ponad
granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo, Kraków 2010, s. 205.
43
Tamże, s. 211.
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obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin;
5. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. O zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach;
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. O zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku;
7. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. O skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej46;
8. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. O cudzoziemcach (Dz. U.
poz. 1650), która zacznie obowiązywać 14 maja 2014 roku i zastąpi
dotychczas obowiązujący akt prawny z 13 czerwca 2003 roku47.
Gwarancje zabezpieczania socjalnego imigrantów reguluje ustawa O pomocy społecznej z 2004 roku, definiując prawa do świadczeń
a także pozostałe formy pomocy, obejmujące między innymi: zapewnienie miejsca w specjalnie przeznaczonych do tego celu ośrodkach połączone z wyżywieniem, które może zostać zamienione na
ekwiwalent pieniężny za wyżywienie dzieci do lat 7, dzieci uczęszczające do szkoły oraz osoby chore i wymagające diety, podstawową
opiekę medyczną, zapewnienie obuwia oraz odzieży, pomoc pieniężną na zakup środków higieny osobistej oraz inne drobne wydatki. Pomoc ta obejmuje także koszta biletów, które są niezbędne w
przypadku wnioskowania o status uchodźcy lub azylanta. Ustawa w
artykule 5 określa katalog osób, które mogą z pomocy skorzystać, są
to między innymi: uchodźcy mający stałe miejsce zamieszkania w
Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz
imigranci posiadający zgodę na pobyt tolerowany48. Celem udzielania pomocy jest wspieranie integracji międzykulturowej. Ponadto
imigranci mogą ubiegać się o zwrot kosztów nauki języka polskiego
46
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oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne w Narodowym
Funduszu Zdrowia. Innym przejawem zabezpieczenia społecznego
jest możliwość zwrotu kosztów poradnictwa specjalistycznego i zawodowego. Imigranci mogą uzyskać pomoc w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, które wspiera uchodźców w kontaktach ze
środowiskiem, udziela pomocy w sprawach mieszkaniowych i
uzgadnia indywidualny program integracji biorąc pod uwagę konkretną sytuację migranta i prowadzi pracę socjalną z imigrantem oraz
jego rodziną49.
Przemieszczanie się ludności pomiędzy poszczególnymi państwami uwarunkowane jest także chęcią podjęcia pracy, podniesieniem standardu życia lub nabycia nowych kwalifikacji i doświadczenia. Osoby spoza Unii Europejskiej nie mogą podejmować pracy bez
wcześniejszego przejścia procedury legalizacyjnej polegającej na
uzyskaniu zezwolenia. Ustawodawca przewiduje szereg wyjątków,
między innymi:
‒ osoby posiadające status uchodźcy, ważną Kartę Polaka, oraz
te, którym udzielono ochrony uzupełniającej, zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz ich małżonkowie;
‒ osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony, korzystający z ochrony czasowej w
Polsce oraz ich małżonkowie;
‒ osoby, którym swobodny przepływ osób umożliwiły stosowne
umowy zawarte przez ich kraje ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;
‒ cudzoziemcy – małżonkowie obywateli polskich posiadający
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP
udzielone w związku z zawarciem małżeństwa50.
Prawo przewiduje także możliwość sześciomiesięcznego zatrudnienia bez zezwolenia w oparciu o zaświadczenie wystawione przez
pracodawcę o zamiarze powierzenia im pracy, zarejestrowanie w
Urzędzie Pracy dla obywateli państw graniczących z Polską, a także
państw, z którymi Polska weszła we współpracę na rzecz mobilno49
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ści51. Jedynym obowiązkiem pracodawcy jest złożenie oświadczenia
o zatrudnieniu na okres nie dłuższy niż pół roku w Powiatowym
Urzędzie Pracy. Instrument ten skierowany głównie do obywateli
Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Gruzji oraz Mołdowy52.
Istotnym elementem ułatwiającym poszukiwanie pracy przez potencjalnych migrantów jest korzystanie z usług publicznych służb
zatrudnienia, które wchodzą w skład placówek EURES (Europejskie
Służby Zatrudnienia), powołane w 1994 roku. Polska jest włączona
do struktur organizacji z chwilą aneksji do Unii Europejskiej. Specjaliści w EURES udzielają fachowych informacji na temat aktualnych
ofert pracy, warunkach życia, popytu i podaży na europejskich rynkach pracy, zwalczanie przeszkód prawnych i instytucjonalnych
podczas przemieszczania się ludności53.
Pobyt w obcym kraju wiąże się także z koniecznością zapewnienia opieki medycznej. W zakresie opieki zdrowotnej oraz służby
zdrowia prawa cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia
2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W myśl tego akt prawnego ubezpieczeniu zdrowotnemu mogą podlegać obywatele Unii Europejskiej a także osoby
nie posiadający obywatelstwa, którzy legalnie zamieszkują państwa
Wspólnoty Europejskiej. Opiece zdrowotnej podlegają także cudzoziemcy przebywający na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego, zgody na pobyt tolerowany,
przyznanego w Polsce statusu uchodźcy, statusu ochrony uzupełniającej bądź cudzoziemcom korzystającym z ochrony czasowej – oraz
członkom ich rodzin54.
Uregulowania prawne stosowane w Polsce okazywały się niewystarczające w związku z tym od 1 maja 2014 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, które penalizuje Ustawa z dnia 12 grudnia 2013
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r. O cudzoziemcach. Akt ten zawiera szereg uregulowań mających na
celu ułatwianie cudzoziemcom legalizację pobytu oraz zezwoleń na
pracę, ułatwienia dla cudzoziemców zamieszkujących na terenie
Polski w postaci wydłużenia zezwolenia na pobyt z 2 do 3 lat. Ustawa wprowadza szereg udogodnień dla studentów spoza kraju, którzy
uzyskają zezwolenie na pobyt na okres 15 miesięcy, w przypadku
kontynuacji studiów do ich ukończenia. Według Adama Bochentyna
dotychczasowe uregulowania prawne w sprawie cudzoziemców były
kazuistyczne w związku z częstym nowelizowaniem i zmianami w
ich brzmieniu55. Ustawa reguluje szerokie spektrum dziedzin życia
społeczno ‒ gospodarczego dotyczącego funkcjonowania i działalności cudzoziemców na terytorium Polski zmieniając tym samym prowadzoną dotychczas politykę imigracyjną oraz kształt pojmowania
kwestii imigracji w Polsce. Postulowane są także pomysły wprowadzenia przez Urząd do Spraw Cudzoziemców kampanii informacyjnej mającej na celu dotarcie do jak najliczniejszego grona odbiorców
zainteresowanych wprowadzeniem nowej ustawy pod hasłem „Polska. Tu mieszkam”56. Przyjęcie przez Radę Ministrów dokumentu
zatytułowanego „Polityka migracyjna Polski − stan obecny i postulowane działania” w dniu 31 lipca 2012 roku, spowodowało konieczność podjęcia szeregu działań. Jednym z istotnych kierunków
prac była weryfikacja przygotowywanych dokumentów planistycznych kraju, które kształtują strategię rozwoju państwa do roku 2030,
obejmując niemalże wszystkie obszary funkcjonowania imigrantów
w Polsce57.
Zakończenie
Migracja to sytuacja niezwykle skomplikowana i złożona,
oprócz realizacji potrzeb materialnych wymagają także zaspokojenia
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potrzeb wyższych, do których należy zaliczyć: potrzeby kulturalne,
religijne, społeczne, edukacyjne oraz emocjonalne. Rozwijając godność ludzką, a nie jedynie przedmiotowość w kwestii przyznawania
praw, realizuje się poprzez sieć organizacji i instytucji, które w swojej ofercie zapewniają usługi z zakresie organizacji wyjazdu, pracy i
pobytu za granicą. Poprzez szeroko pojęte media realizowane były
programy wspomagające migranta w poszukiwaniu schronienia i
azylu nie tylko w sensie stricte prawnym, a nade wszystko psychicznym58. Zarówno EURES jak i ZBPO (Związek Biur Porad Obywatelskich, działający od 2006 roku) mają za zadanie pomoc w swobodnym przemieszczaniu i podejmowaniu działań w obrębie UE59.
Polityka imigracyjna i azylowa poszczególnych państw Unii Europejskiej, pomimo, iż bazuje na wiodących aktach prawa międzynarodowego jest różna. Brytyjskie władze zdają sobie sprawę z jak
najszybszego integrowania imigrantów60. Zmiany wynikać mogą z
lepiej rozwiniętego systemu polityki imigracyjnej poszczególnych
państw, doświadczenia imigracyjnego, zasobniejszego budżetu. Sytuacja w Polsce do 1989 roku ze względu związanie z blokiem
państw wschodnich, ograniczała imigrację, zaś normy prawne nie
czerpały z tych zachodnich. Członkostwo w NATO, akcesja do UE
przyczyniły się do wzrostu mobilności oraz warunkowały potrzebę
rozwoju tematyki migracyjnej w legislacji polskiej61.
Należy zaznaczyć, że Unia Europejska nadal nie posiada wypracowanego mechanizmu wspólnej polityki w dziedzinie zatrudnienia,
opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeń społecznych. Pomimo obowiązywania swobody przepływu pracowników w obrębie Wspólnoty, od
tej zasady obowiązywały wyjątki, dotyczyły one głównie obywateli
nowych członków Unii po 2004 roku. Niektóre państwa (Niemcy,
Austria), w obawie przed zalewem taniej siły roboczej z nowo przyjętych krajów, wprowadziły politykę reglamentacyjną w napływie
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pracowników. Jedynie Szwecja, Irlandia i Wielka Brytania otworzyły granice, bez zastosowania tzw. okresu przejściowego62.
Spór o zasiłki (wypowiedzi premiera Zjednoczonego Królestwa
Davida Camerona na temat zaprzestania wypłacania zasiłków dla polskich dzieci) jest jednym z jaskrawych dowodów na kulejąca politykę
Unijną. Inne, dość rygorystyczne sytuacje oraz wypowiedzi europejskich polityków ilustrują tendencje oraz stosunki do obcokrajowców63.
Sprawa niemiecka znana jest polityce międzynarodowej za sprawą społeczności tureckiej w liczbie kilku milionów, którzy przybyli do tego
kraju w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w celu zasilenia rynku
pracy. Podobna sytuacja miała miejsca we Francji. Spychanie ludności
napływowej na peryferia metropolii, funkcjonowanie w dualnym rynku
pracy, częstokroć poniżej godności ludzkiej bez zaplecza socjalnego
wywoływało bunty i liczne zamieszki przejawiające się wylewem agresji w postaci niszczenia mienia oraz dóbr kultur (liczne demonstracje,
spalenie aut w Paryżu)64.
Wdrażane programy jak również podejmowane próby regulacji
polityki migracyjnej na terenie Unii Europejskiej charakteryzują się
brakiem spójnego stanowiska, brakiem przygotowania urzędów oraz
osób zajmujących się cudzoziemcami, a nade wszystko brakiem
długoterminowych strategii integracji cudzoziemców65, co oznacza,
jak określił Marcin Dobrowolski „porażką zjednoczonej Europy”66.
Państwa członkowskie niejednokrotnie nie mogą dojść do porozu62
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mienia odnośnie kwestii problematyki imigracyjnej, posuwając się
do desperackich czynów poprzez unijne gry, by kwestie te odsunąć
na dalszy plan67
Podsumowując zarys rozważań na temat polityki imigracyjnej w
Unii Europejskiej należy stwierdzić, że pomoc oferowana imigrantom, mimo, iż rozbudowana i nowelizowana nie jest wystarczająco
skuteczna ze względu na, jak to określił Duszczyk, polityką reaktywną, która odpowiada na zachodzące zmiany z opóźnieniem. Polska, będąca krajem o wyższym stopniu emigracji aniżeli imigracji
może, korzystając z doświadczeń państw Unii Europejskiej, wdrażać
systemy mające na celu zorganizowanie kompleksowej polityki imigracyjnej i azylowej, która określi rolę i potencjał cudzoziemców w
kształtowaniu społeczeństwa polskiego68.
Streszczenie
Zagadnienia związane z gospodarką i polityką wywołują mnóstwo emocji w społeczeństwie. Punktem wyjścia w artykule jest
przedstawienie stanu i zakresu polityki imigracyjnej i azylowej UE
ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Uwaga będzie skierowania
na prawa cudzoziemców na terenie Wspólnoty oraz rozwiązania
legislacyjne mające na celu podniesienie bezpieczeństwa cudzoziemców. Prezentowany artykuł przybliża zagadnienie polityki imigracyjnej i azylowej w dwóch płaszczyznach: w pierwszej części przedstawia rozwój polityki imigracyjnej i azylowej w Europie, począwszy od zakończenia II Wojny Światowej do najnowszych uregulowań
prawnych. Druga część została poświęcona sprawie polskiej w odniesieniu do uregulowań unijnych, zarysowano kształt polskiej doktryny prawnej regulującej stosunki pomiędzy krajem a cudzoziemcami, formy oraz możliwości pomocy.
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Summary
Issues related to the economy and politics elicit a lot of excitement
among the public. The starting point of the article is to present the
status and scope of immigration and asylum policy with particular
emphasis on Polish. Attention will be a referral to the rights of foreigners in the community and legislative solutions having to improve
the safety of foreigners. The article introduces the issue of immigration
and asylum policy in two areas: in the first part shows the evolution of
immigration and asylum policy in Europe, starting from the end of
World War II to the latest regulations. The second part was devoted to
the Polish cause in relation to the EU regulations, outlined shape of the
Polish legal doctrine governing relations between the country and
foreigners, forms and possibilities of assistance.
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Elżbieta Szulc-Wałecka (UMCS)
Prawo do dobrej administracji – od idealnej wizji do praktyki
Wstęp
W literaturze z zakresu nauk o administracji można odnaleźć
wiele przymiotników określających administrację publiczną nazywa
się ją bowiem wewnętrzną, zewnętrzną, władczą, niewładcza integrująca czy też świadczącą1. Od pewnego okresu zarówno w debatach politycznych na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym
pojawia się także jej nowe określenie jako tzw. ,,dobrej administracji”. Co jednak oznacza to pojęcie? Zbigniew Ciesielak w prawie do
dobrej administracji widzi prawo do dobrego państwa, co pozwala
mu można wyróżnić cztery możliwe znaczenia tego terminu:
• uprawnienie obywatela oraz odpowiadający mu obowiązek
administracji,
• publiczne prawo podmiotowe do dobrej administracji,
• kategorię paraprawną czyli niewiążąca zasadę prawa, która
uzasadnia wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych,
• kategoria pozaprawna: np. etyczna, psychologiczna2.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza płaszczyzny normatywnej dobrej administracji w świetle obowiązującego prawa
wysokiej rangi wraz z możliwością jego przekształcenia w roszczenie respektowania przez dany podmiot wymogów wspomnianej dobrej administracji. Prawo do dobrej administracji zostało ukształtowane w europejskim prawie administracyjnym, w ramach którego
administracja może być postrzegana jako zasada prawa wspólnotowego, prawo podmiotowe – postrzegane przez pryzmat prawa jednostki do administracji sprawnej oraz efektywnej, która działa w
demokratycznym państwie w sposób praworządny i nowoczesny
1

I. Lipowicz, Istota administracji [w:] Prawo administracyjne, red. Z.
Niewiadomski, Warszawa 2009, s. 42.
2
Z. Cieślak, Prawo do dobrej administracji, tezy wystąpienia na zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa–Dębe,
23–25 września 2002 [w:] Prawo do dobrej administracji, Warszawa 2003,
s. 18–19.
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wykonując tym samym swoje zadania w sposób rzetelny, bezstronny,
nieprzerwany i powszechny. Administracja może być też postrzegana jako standard europejski, której źródłem tego prawa jest Karta
Praw Podstawowych Unii Europejskiej przyjęty w Nicei w 2000
roku, aktualnie stanowi część Traktatu Lizbońskiego3.
Warto w tym miejscu także dodać to, że prawo administracyjne
jest najobszerniejszą gałęzią polskiego prawa obejmuje bowiem kilkaset ustaw oraz wiele tysięcy rozporządzeń, których przepisy odnoszą się praktycznie do wszystkich dziedzin życia jednostki oraz działalności państwa. Prawo administracyjne – w przeciwieństwie do
chociażby prawa karnego czy cywilnego – nie posiada swojej części
ogólnej, która określa zasady jego stosowania oraz ułatwia jednolite
jego rozumienie. Brak ów jest odczuwalny przede wszystkim dlatego, iż prawa administracyjnego jest coraz więcej, zaś wszelkie próby
stworzenia spójnego kodeksu w tym zakresie wydają się bezowocne.
W związku z takim stanem rzeczy koniecznością stało się unormowanie podstawowych jakże fundamentalnych cech dla funkcjonowania całej administracji publicznej chociażby w postaci analizowanego zagadnienia jakim jest prawo do dobrej administracji, której celem jest realizacja wizji skuteczniejszej ochrony praw obywateli i
innych podmiotów jak i sprawniejszego działania całej administracji.
1. Ku idealnej wizji dobrej administracji…
Prawo do dobrej administracji zostało ukształtowane w postaci
normatywnej regulacji w art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej. Przepis ten, zatytułowany ,,Prawo do dobrej administracji” zawiera right to good administration przysługujące jednostkom i stanowi odzwierciedlenie tez wypracowanych w orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości4. Ukształtowanie się omawianego prawa
w judykaturze ETS było możliwe dzięki temu, iż ów sąd kontroluje
działalność organów wspólnotowych, które m.in. pełnią funkcje organów administracyjnych tj. Komisja, Rada, Parlament Europejski
3

M. Seniuk, Prawo do dobrej administracji. Od koncepcji teoretycznej
do instytucji prawnej, s. 197.
4
L. Leszczyński, Europejski Kodeks Dobrej Administracji a zasady polskiej procedury administracyjnej [w:] Europeizacja prawa administracyjnego, red. I. Rzucidło, Lublin 2011, s. 13 in.

428

oraz prowadzą postępowania administracyjne z udziałem jednostek i
wydają w nich rozstrzygnięcia, które w sensie materialnym są aktami
administracyjnymi. np. postępowania w sprawach antydumpingowych5. Zapisane w art. 41. Karty Praw Podstawowych ,,Prawo do
dobrej administracji” stanowi, że:
„1. Każda osoba ma prawo do tego, aby jej sprawy zostały załatwione przez organy i instytucje Unii bezstronnie, sprawiedliwie i w
odpowiednim terminie.
2. Prawo to obejmuje w szczególności: – prawo każdej osoby do
bycia wysłuchanym, zanim zostanie zastosowany wobec niej niekorzystny, indywidualny środek; – prawo każdej osoby do dostępu do
akt jej dotyczących z zachowaniem prawnie uzasadnionego interesu
poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej; – obowiązek administracji do uzasadniania swoich decyzji. 3. Każda osoba ma prawo do tego, aby Wspólnota, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi
dla porządków prawnych państw członkowskich, wyrównała jej
szkody spowodowane przez działanie jej organów lub jej personelu
przy wykonywaniu ich zadań służbowych. 4. Każda osoba może kierować wystąpienia do Unii w jednym z języków Traktatu i musi
otrzymać odpowiedź w tym samym języku”6.
Przepis powyższego artykułu ma znaczenie przełomowe ponieważ jak zauważa Irena Lipowicz pojęcie dobrej administracji zostało
przeniesione z kręgu pojęć pozaprawnych lub też paraprawnych do
kręgu ,,praw obywatelskich”, w związku z tym obywatel Unii może
domagać się załatwienia swojej sprawy przez jej organy i instytucje
w sposób bezstronny, sprawiedliwy i w odpowiednim terminie7.
Warto dodać, iż już sam tytuł oraz miejsce w systematyce Karty
według Teresy Rabskiej ukazuje, że mamy do czynienia z prawem
obywatelskim i politycznym o mieszanym oraz materialno-prawnym

5

M. Szydło, Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe w
unijnym porządku prawnym, ,,Studia Europejskie” 2004 nr 1, s. 93.
6
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. U. E. 2010/C
83/02)
7
I. Lipowicz, Prawo obywatela do dobrej administracji [w:] Państwo w
służbie obywateli, Warszawa 2005, s. 113 in.
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charakterze8. Prawo do dobrej administracji w swojej treści zawiera
zasadę demokratyzacji administracji, która oznacza prawo obywateli
do kontroli tego co owa administracja czyni. Ponadto to także wyraz
kontynuacji partnerskiego modelu relacji między obywatelem a administracją. Z prawa będącego przedmiotem analizy wynika obowiązek organów i instytucji do wspomnianego sprawiedliwego, bezstronnego, terminowego oraz efektywnego działania i sprawnego
załatwiania spraw i wykonywania zadań. Z kolei obywatelowi przysługuje prawo do roszczeń, aby zadania i kompetencje o których
mowa i które wynikają dla administracji z aktów normatywnych były
wykonywane zgodnie ze wspomnianymi powyżej zasadami.
Warto dodać, że przepisy zawarte w art. 41 Karty Praw Podstawowych znalazły rozwinięcie w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji (dalej EKDA), które zostały przyjęte rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 6 września 2001 roku. Dokument ów pojęcie
,,dobrej administracji” utożsamia z dobrymi procedurami, które w
niniejszym kodeksie ma wymiar procesowy. Choć EKDA nie ma
mocy bezwzględnie obowiązującej i stanowi jedynie system zaleceń
w sprawach załatwianych przez organy Wspólnot to należy podkreślić, iż jej przepisy są przydatne w doskonaleniu legislacji proceduralnej państw członkowskich oraz interpretacji obowiązującego u
nich prawa administracyjnego zarówno procesowego jak i materialnego. Jerzy Świątkiewicz zaznacza, iż w warunkach polskich ów
dokument przyczynił się do ulepszania polskiego prawa i polskiej
praktyki administracyjnej9. Świątkiewicz zaznacza także, iż można
wskazać przyczyny dla których mimo, iż Polska jest krajem o skodyfikowanej procedurze administracyjnej, której postanowienia mają
charakter bezwzględnie obowiązujący i są wsparte sądową kontrolą
oraz doktryna i bogatym piśmiennictwem zaleca on stosowanie
EKDA ponieważ zdaniem Świątkowskiego mamy do czynienia z
ograniczony zasięgiem stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dalej KPA) do spraw rozstrzyganych decyzją lub postanowieniem, KPA nie obejmuje działania administracji w formach
8

T. Głos., Rabskiej w dyskusji na zjeździe [w:] Prawo do dobrej administracji, dz. cyt., s.67 in.
9
J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Warszawa
2002, s. 2-5.
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cywilnoprawnych, postępująca dekodyfikacja jest postrzegana jako
kamień milowy wyłączenie w sprawach podatkowych (1997), wkraczanie EKDA w sytuacje luzu decyzyjnego „pod pozorem” stosowania uznania administracyjnego i prowadzenia polityki administracyjnej można maskować w istocie nadużycia10.
Zapisy zawarte w art. 41 Karty zostały zatem rozszerzone i uporządkowane w ogólnym katalogu zasad postępowania w relacjach
urzędów i instytucji UE z jednostką do których należą: zasada praworządności, niedyskryminacji, zasada proporcjonalności (współmierności), zakazu nadużywania uprawnień władzy publicznej, bezstronności i niezależności, obiektywności, uczciwości, uwzględnienia słusznego interesu jednostki, uprzejmości, odpowiadania na pisma w języku obywatela, potwierdzania odbioru pism kierowanych
do administracji publicznej, przekazania sprawy właściwemu organowi w sprawie w przypadku mylnego skierowania, wysłuchania
jednostki przed podjęciem rozstrzygnięcia, zasada terminowości,
pouczenie o możliwości odwołania, doręczenia rozstrzygnięcia,
ochrony danych, uzasadnienia decyzji, udzielenia informacji, prowadzenia rejestrów poczty wychodzącej i przychodzącej oraz zaskarżenia wszystkich zaniedbań instytucji publicznych do Europejskiego
Rzecznika Praw Człowieka11
Należy w tym miejscu zauważyć, że analizując wypowiedzi
przedstawicieli doktryny pojawia się konkluzja, iż „dobra administracja” jest pojęciem niezwykle obszernym i niemożliwym byłoby
całkowite wyliczenie jej wszystkich komponentów. Ponadto różni
autorzy posługują się odmiennymi rodzajami typologiami mającymi
usystematyzować elementy tej zasady przykładowo R.W. Davis
twierdzi, że katalog zasad dobrej administracji nie został wyliczony
w sposób wyczerpujący. Ponadto dostrzega on pewne elementy,
które według niego w sposób bezsporny należy uznać za takie np.
postępowanie prowadzone w sposób rzetelny i właściwy wskazując
na rolę ombudsmana i europejskie sądy jako podmioty, które powin-

10

I. Lipowicz, Prawo obywatela do dobrej administracji [w:] Państwo w
służbie obywateli, dz. cyt., s. 14 in.
11
Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej, Luksemburg
2005, s. 10-24.
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ny i mogą poszukiwać nowych zasad cechujących dobrą administrację12.
2. Idea dobrej administracji w przepisach polskiego prawa?
Niniejsze rozważania należy rozpocząć od aktu normatywnego
stojącego najwyżej w hierarchii aktów prawnych, a więc od Konstytucji z 1997 roku, której celem jest ,,zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i
sprawność”13. Należy zauważyć, iż niniejszy fragment pochodzi z
preambuły Konstytucji. Uzupełnieniem według T. Rabskiej jest wymóg z art. 15 ust.2 Konstytucji dotyczący zapewnienia jednostkom
terytorialnym „zdolności wykonywania zadań publicznych”, które
zobowiązuje do sprawnego działania administracji publicznej. Sytuacja w której obywatel ma prawo domagać się wypełnienia tego
obowiązku przez administrację publiczną w istocie odpowiada ich
podmiotowemu prawu do dobrej administracji.
Prawo do dobrej administracji nie jest określone wprost da się je
jednak wyprowadzić w sposób oczywisty z szeregu postanowień
Konstytucji14:
• art. 30. ochrona godności ludzkiej, która doznaje uszczerbku w
każdym przypadku działania administracji publicznej, niezgodnego z
wymaganiami prawem wówczas mamy do czynienia z tzw. złą
administracją,
• art. 7. działanie na podstawie prawa, a przez stworzenie
zamkniętego systemu źródeł prawa (art. 87-94) poddanie tego działania
nie tylko bezpośredniemu stosowaniu samej Konstytucji, jak wynika to
z art. 8 ust. 2 ustawy, ale także prawa międzynarodowego,
• zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i
politycznie bezstronnego wykonywania zadań publicznych
(wyprowadzane pośrednio z art. 153)
12

R. W. Davis, Quasi – Judicial Review: The European Ombudsman As
An Alternative To The European Courts, “Web Journal of Current Legal
Issues” 2000, dostęp pod adresem:
http://wbjcli.ncl.ac.uk/2000/issuel/davis1.html, dostęp z dnia 15.03.2014.
13
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.
U Nr 78 poz. 483).
14
Dz. U Nr 78 poz. 483.
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• akty normatywne wewnętrzne nie mogą stanowić podstawy
decyzji wobec obywatela, osób prawnych oraz innych podmiotów,
nie podporządkowanych organizacyjnie organowi wydającemu taki
akt (art. 93 ust. 2),
• art. 78. działania organów administracji pod kontrolą instancyjną
w ramach postępowania przed jej organami (art. 78), jak i sprawowaną
przez organy kontrolą zewnętrzną, w tym przez sądy administracyjne
(art. 184) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 80, 208);
• prawo do odszkodowania za szkody wyrządzone działaniem
administracji (art. 77 ust. 1)
• prawo żądania informacji o działaniu służb publicznych (art. 61);
• zakaz pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania przez
władze publiczne innych informacji o obywatelach, niż niezbędne w
demokratycznym państwie prawnym (art. 51 ust. 2);
• prawo dostępu każdego do dotyczących go urzędowych
dokumentów i zbiorów danych, ograniczenie którego może określić
jedynie ustawa, a także prawo do żądania sprostowania oraz
usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w
sposób sprzeczny z ustawą (art. 51 ust. 3 i 4)
• art. 130 i 151 konstytucyjne roty ślubowań Prezydenta, Premiera i
ministrów ,,uroczyście przysięgam, że dochowam wierności
postanowieniom Konstytucji i innym prawom RP, a dobro Ojczyzny oraz
pomyślność obywateli będą dla mnie najważniejszym nakazem”.
Z przepisami konstytucyjnymi harmonizują także przepisy ustaw
takich jak np.: Kodeks postępowania administracyjnego, system
kontroli sądowej czy ustawa o dostępie do informacji publicznej,
przepisy materialnego prawa administracyjnego.
Powstaje zatem pytanie chociażby o relacje między standardami
zasad zasygnalizowanymi w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji i zasadami polskiej procedury administracyjnej uregulowanej
w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Na wstępie należy
zaznaczyć, że regulacje mające charakter zasad postępowania zostały
wyodrębnione w Dziale II rozdział II i nazwane ,,zasadami ogólnymi” już w KPA. Należy podkreślić, iż takie ujęcie przez ustawodawcę nie jest stosowane często w praktyce bowiem zwykle nie jest
wskazywany katalog zasad jako część regulacji aktów normatywnych, a jedynie podstawowe założenia aksjologiczne samej regulacji.
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Taki stan rzeczy podnosi rangę i znaczenie samej regulacji ponieważ
umożliwia pełniejsze wykorzystanie interpretacyjne zasad w stosowaniu prawa15. W odniesieniu do pytania zawartego w podtytule
niniejszego artykułu należy zatem stwierdzić, iż podstawowe znaczenie w regulacji KPA posiada art. 6-16 tego aktu normatywnego
ponieważ podkreśla znaczenie trzech istotnych zasad, które pojawiają się także w EKDA.
Pierwszą zasadą na jaką należy zwrócić uwagę jest praworządność , która w myśl art. 6 jest rozumiana jako obowiązek oparcia
działania organów administracji na podstawie przepisów prawa.
Konkretyzację niniejszego artykułu stanowi art.7, które wskazuje, iż
zadanie organów administracji publicznej polega na staniu na straży
praworządności dodając przy tym, iż wszelkie czynności dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy są podejmowane mając na względzie interes społeczny i słuszny interes
obywateli.
Należy podkreślić, iż sformułowanie ,,stania na straży praworządności” jest podstawą orzecznictwa sądów administracyjnych i
odpowiada treściowo art. 4. EKDA nakazującym organom władzy
publicznej, a więc i organom administracji publicznej, działać „na
podstawie i w granicach prawa”. Z kolei do aksjologii społecznej
odwołuje się EKDA w art. 6 i 7. np. poprzez ,,zwrócenie uwagi na
stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu
publicznego”16.
W postępowaniu administracyjnym ogromne znaczenie mają
także zasady z art. 8. KPA o prowadzeniu postępowania w sposób
pogłębiający zaufanie obywateli do państwa , świadomości, kultury
prawnej obywateli, który znajduje wyraz w art. 10 i 12 EKDA zasady należytego i wyczerpującego informowania stron o mających
wpływ na ich sytuację okolicznościach faktycznych i prawnych
sprawy, co również miało przeciwdziałać zawartemu w art. 9. KPA
poniesieniu przez strony szkody z powodu nieznajomości prawa

15

L. Leszczyński, Europejski Kodeks Dobrej Administracji a zasady polskiej procedury administracyjnej [w:] Europeizacja prawa administracyjnego, dz. cyt., s. 20.
16
J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, dz. cyt., s.16.
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mającemu związek z art.19 i 22 EKDA. Wśród innych zasad można
także wspomnieć chociażby o kilku:
• zapewnieniu w art. 10 KPA stronom czynnego udziału w
postępowaniu administracyjnym – pozostaje w związku z art. 16
EKDA, który ma zagwarantować stronom możliwość uczestniczenia
w toku postępowania wyjaśniająco-dowodowego poprzedzającego
wydanie decyzji w sprawie,
• zasada wyjaśniania stronom przesłanek branych pod uwagę
przy załatwianiu sprawy (art. 11KPA) – odpowiednik art. 18. ,,w
odniesieniu do każdej wydanej przez instytucję decyzji, która może
mieć negatywny wpływ na prawa lub interesy jednostki, należy
podać powody, na których opiera się wydana decyzja; w tym celu
należy jednoznacznie podać istotne fakty i podstawę prawną podjętej
decyzji”,
• zasada szybkości i wnikliwości działania (art. 12 KPA) –
odpowiednik art. 17 EKDA wskazującym, iż decyzja powinna zostać
podjęta w stosownym terminie, niezwłocznie,
• Zasad dążenie do ugodowego załatwiania sprawy (art. 13
KPA) – odpowiednik art. 10 Kodeksu.
Na podstawie przeglądu kilku wybranych zasad KPA mamy do
czynienia z ich wzmocnioną praktyką stosowania, która wynika ze
standardów ukształtowanych przez orzecznictwo sądów administracyjnych, a co za tym idzie ułatwia działanie zasad EKDA. Brak w
polskim prawie reguł, które zawiera Kodeks Dobrych Praktyk Administracyjnych nie doprowadza do kolizji obu regulacji czy też
niemożliwości bezpośredniego wywierania wpływu regulacji zawartych w EKDA na praktykę administracyjną bowiem poprzez działanie Unii Europejskiej EKDA może stać się elementem organów zarówno administracji krajowej jak i samorządowej państw członkowskich. Brak mocy wiążącej oraz ograniczony podmiotowo zakres
oddziaływania nie zmniejsza oddźwięku stosowania Kodeksu w
prawie administracyjnym państw członkowskich. Polska praktyka
administracyjna ukazuje odwoływanie się do standardów Kodeksu
oraz potwierdza zwykle uzupełniające się argumenty płynące z wykładni przepisów krajowych zawartych w KPA z regulacjami zawartymi w EKADA co oznacza zdaniem Leszczyńskiego ,,dominujące w
dotychczasowej praktyce polskich sądów administracyjnych interpre435

tacyjne współdziałanie obu regulacji w kształtowaniu jednolitych
standardów dobrej administracji”17.
3. Praktyczne zastosowania prawa do dobrej administracji
Warto zauważyć, iż pomiędzy standardowymi kryteriami cechującymi ,,dobrą administrację” czyli regułami społecznej efektywności, organizacyjnej sprawności i praworządności działania administracji to zasady najczęściej brane pod uwagę przy formułowaniu jej
ocen. W praktyce jednakże mamy do czynienia z częstymi napięciami między tymi „miarami dobrej administracji”. Administracja publiczna zarówno rządowa jak i samorządowa często dotknięta bywa
korupcją, neopotyzmem, biurokratyzmem czy niską efektywnością
rozwiazywania problemów społecznych. S. Fundowicz zarzuca jej
brak przejrzystości struktur, pewności obrotu i przewidywalności
działania18.
Ponadto jak zauważa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na
obiektywną ocenę rozmiarów zjawisk tego typu nie pozwalają także
rozpowszechnione przez środki masowego przekazu informacje o
naruszeniach prawa i innych uchybieniach ze strony administracji, a
także działalność sądów administracyjnych do których trafia od 75
do 90 tysięcy skarg rocznie, z których prawie jedna trzecia jest odrzucana na posiedzeniach niejawnych z powodów uchybień formalnych19.
Przykładami ,,złego administrowania” jest więc formułą obejmującą przypadki naruszeń przepisów proceduralnych, nadużywania
władzy, dyskryminowania różnych podmiotów, opóźniania i przewlekłości postępowań administracyjnych jak i wiele innych, które
można odnaleźć w polskiej rzeczywistości. Jak zauważa Irena Lipowic idealny model administracji do którego dążyliśmy nie zawsze
jest spójny z rzeczywistością o czym świadczy sytuacja wokół wdrażania umowy ACTA, która przeszła przez wiele szczebli administra17

L. Leszczyński, Europejski Kodeks Dobrej Administracji a zasady polskiej procedury administracyjnej (w:) Europeizacja prawa administracyjnego, dz. cyt., s. 23.
18
S. Fundowicz, Administracja bliska ludziom i bliska ludzi [w:] Prawo
do dobrej administracji, dz. cyt., s.256 in.
19
S.118

436

cji bez słowa sprzeciwu, dopiero później rozpoczęto krytykę oraz
szukanie innych możliwości dochodzenia do decyzji niż proponowane przez rząd. Krytyce poddano wówczas tajność negocjacji oraz
krótki termin poddawania projektu konsultacjom społecznym20.
Za inny przykład łamania prawa do dobrej administracji może posłużyć problem przewlekłości postępowania administracyjnego czyli
braku zastosowania tzw. ,,rozsądnego terminu”, który zależy od wielu
okoliczności, które muszą być za każdym razem brane pod uwagę. Z
problem przewlekłości postępowania polska administracja, ale także
administracja innych krajów boryka się jednak od lat nie stanowi to
jednak problemu tzw. systemowego, choć stanowi zasadniczo o jej wadliwym działaniu. Za przykład może posłużyć sprawa Beller oraz sprawa Szenk przeciwko Polsce skierowana do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka (ETPCZ) w związku z przewlekłością postępowania
administracyjnego i naruszenia prawa do ochrony własności w zakresie
rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa do użytkowania wieczystego
gruntu położonego w Warszawie objętego działaniem dekretu z dnia 26
października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.
st. Warszawy na mocy którego nieruchomość należąca do rodziców
skarżącego przeszła na własność m. st. Warszawy21. Przewlekłość niniejszych postępowań dotyczyła zarówno postępowań administracyjnych przed organami rządowymi i samorządowymi oraz postępowania
sądowo-administracyjnego. Należy zauważyć, iż skarżąca złożyła skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego
odnośnie kompetencji do wydania decyzji z 1997 roku, w 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę skarżącej i
sprawą zajął się ETPCZ, którą w zajmował się w2005 roku i orzekł, że
doszło do naruszenia art. 6 § 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności ponieważ postępowanie administracyjne w
zakresie przyznania prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości
będącej przedmiotem sporu było przewlekłe22.

20

I.
Lipowicz,
Prawo
do
dobrej
administracji,
http://gu.us.edu.pl/node/269871, dostęp z dnia 16.03.2014.
21
Sprawa Beller przeciwko Polsce, Skarga nr 51837/99, wyrok z 1 lutego 2005 roku; Sprawa Szenk przeciwko Polsce, Skarga nr 67979/01.
22
Tamże.
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Warto w tym miejscu przytoczyć argumenty Trybunału potwierdzające przewlekłość postępowania w których Trybunał uznał, że
sprawa była skomplikowana, zarówno co do faktów jak i prawa jednakże ,,wystąpiła bezczynności pomiędzy 1 marca 1994 r., kiedy
wydana została decyzja wojewody, a wyrokiem Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 16 października 1995 r. Kolejno brak było postępów postępowaniu przez szesnaście miesięcy pomiędzy datą następnej decyzji Wojewody Warszawskiego z 18 marca 1996 r. a datą,
kiedy jego decyzja została wykonana dnia 18 lipca 1997 r. Później
upłynęło dwanaście miesięcy pomiędzy kwietniem 1998 r., kiedy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył swoje odwołanie, a 12
kwietnia 1999 r., kiedy Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok
odnośnie tego odwołania. Kolejny jedenastomiesięczny okres bezczynności wystąpił pomiędzy datą, kiedy złożone zostało kolejne
odwołanie do sądu a wyrokiem sądu z 21 listopada 2000 r. Wreszcie,
osiem miesięcy upłynęło pomiędzy wyrokiem i jego wykonaniem
przez Wojewodę Warszawskiego. Te okresy bezczynności, które
mimo iż same w sobie nie były zbyt długie, spowodowały, że ogólna
długość postępowania przekroczyła okres, który może być uznany za
dopuszczalny na podstawie artykułu 6 § 1 Konwencji uważał, że
wystąpił piętnastomiesięczny okres”23.
Warto dodać, że w latach 1999 - 2008 na 630 orzeczeń ETPCZ
przeciwko Polsce, w 308 wypadkach chodziło nadmierną długość
postępowania, a w 202 – o naruszenia art. 5 Konwencji, głównie w
zakresie nadmiernej długości tymczasowego aresztowania, w 59 – o
naruszenia art. 8 zwłaszcza w zakresie ochrony życia rodzinnego, w
36 – o naruszenia gwarancji rzetelnego procesu – art.6. Z kolei w
2005 roku przeciwko Polsce ETPC wydał jedynie 49 orzeczeń, po
czym w kolejnych latach: w 2006 roku – 115, w 2007 roku – 111, w
2008 roku – 141. W 2009 roku statystyka wyglądała następująco: w
133 wyrokach 50 razy chodziło o nadmierną długość postępowania,
w 35 – o naruszenia art. 5 przede wszystkim sprawa dotyczyła długości tymczasowego aresztowania, w 21 – o naruszenia innych gwarancji rzetelnego procesu (art. 6), w 14 – o naruszenia art. 324.
23

Tamże.
I. Wrońska, Rozsądny czas postępowania sądowego cywilnego, administracyjnego i karnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
24

438

Należy zauważyć, iż latach 2009 - 2012 liczba wyroków wydanych przez ETPCZ przeciwko Polsce uległa dużemu zmniejszeniu do
409. W 2009 roku na 133 wyroki wydane przez ETPCZ 33 dotyczyło
naruszenia art. 5 Konwencji, głównie w zakresie nadmiernej długości
tymczasowego aresztowania, zaś 69 obejmowało naruszenie art. 6
ust. 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu sądowego) z uwagi
na nadmierną długość postępowania. W 2010 roku liczba wydanych
wyroków spadła do 105 gdzie 13 dotyczyło naruszenia art. 5 Konwencji, a 53 prawa do rzetelnego procesu sądowego z uwagi na
nadmierną długość postępowania. Ponadto w roku 2011 liczba wydanych przeciwko Polsce wyroków spadła do 70, a naruszenie art. 5
dotyczyło już zaledwie 12 orzeczeń, zaś naruszenie art. 6 obejmowało ich 37. Suma wyroków skierowanych przeciwko Polsce przez
ETPCZ w 2012 roku wynosiła 101 z czego większość stanowiły
naruszenia art. 5 oraz 6 Konwencji25. Na podstawie przeglądu kwartalnych orzeczeń Trybunał Praw Człowieka wyraźnie uwidocznia się
spadkowa tendencja ogłaszanych przez ETPCZ wyroków w sprawach polskich w tym ze względu na naruszenia w zakresie postępowania administracyjnego.
Szczególnego podkreślenia wymagają także naruszenia zasad postępowania administracyjnego w odniesieniu do rzetelności i terminowości załatwianiu spraw, braku pouczeń o służących środkach odwoławczych i zaskarżenia, niepełnych lub wymijających uzasadnień.
Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2005-2006
przez Rzecznika Praw Obywatelskich do najczęstszych problemów,
uchybień pojawiających się w samorządach terytorialnych należą
niedostatek rzetelnej informacji o toczącej się sprawie, ograniczenia,
opóźnienia lub zaniechania działań, niewłaściwe stosowanie przepisów, akceptacja zasad legalizmu biurokratycznego, bezczynność
Człowieka na przykładzie spraw polskich [w:] Koncepcja zapobiegania
bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdania, red. R.
Suwaj, M. Perkowski, Białystok 2010, s. 30.
25
Zestawienia kwartalne wyroków ETPCz w sprawach polskich z 2009,
2010, 2011, 2012, dostęp pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/prawaczlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/opracowania-i-analizystandardy-w-zakresie-ochrony-praw-czlowieka/zestawienia-kwartalnewyrokow-etpcz-w-sprawach-polskich/, z dnia 23.03.2014.
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organów w udzielaniu odpowiedzi na pisma mieszkańców lub w
podejmowanie działań, interwencji czy decyzji koniecznych w danej
sytuacji26.
W opozycji do wskazanych przykładów negatywnego zastosowania ,,dobrej administracji” jest niewątpliwie kodeks etyki urzędniczej, który jest związany z katalogiem zasad i wartości etycznych,
standardów zachowań etycznych określających właściwy sposób
postępowania i zachowywania pracowników. O doniosłym znaczeniu tej formy prawnej wyrażania etycznych powinności pracowników administracji publicznej świadczy fakt, iż ich liczba na świecie
ulega szybkiemu pomnażaniu, a sposób wyrażania norm zmierza do
regulacji całościowych, zwartych, logicznych, niesprzecznych, ogólnych itp.27. O występowaniu kodeksów etycznych na większą skalę
w administracji samorządowej możemy mówić w ramach akcji
Przejrzysta Gmina, która należy do o ogólnopolskiej akcji
,,Przejrzysta Polska”28, w której jednym z zadań było opracowanie i
wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego lub
powiatowego, a następnie monitorowanie jego wdrożenia.
Zakończenie
Prawo do dobrej administracji stanowi odpowiedź na pytanie jak
właściwie powinien być ukształtowany system administracji publicznej oraz w jaki sposób powinna funkcjonować administracja,
aby mogła zostać nazwana ,,dobrą”. Dobra administracja stanowi
swoistą ,,metazasadę”, która składa się z szeregu reguł odnoszących
się do jej organizacji i zarządzania oraz określenia relacji między nią
i obywatelem. Stąd można zgodzić się ze słowami ks. Sławomira
Fundowicza, że jest to administracja bliska ludziom29, która realizuje
funkcje wykonawcze państwa i samorządu z uwzględnieniem intere26

M. Kuruś, Realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji
przez organy samorządu terytorialnego – sprawozdanie z badań, Biuletyn
RPO materiały, 2008, nr 60, s.167-169.
27
R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, Warszawa 2009, s.324.
28
Etyka w administracji publicznej, red. I. Bogucka, T. Pietrzykowski,
Warszawa 2012, s. 135.
29
S. Fundowicz, Administracja bliska ludziom [w:] Prawo do dobrej
administracji, dz. cyt., s. 256.
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su publicznego, którego celem jest pomnażanie korzyści i upowszechnianie dobra wspólnego urzeczywistniającego uniwersalne
wartości tworzące fundament ładu społecznego w państwie i strukturach ponadpaństwowych. Dobra administracja to standardy o które
warto dbać i które trzeba pielęgnować ponieważ stanowi zasady
prawa administracyjnego, które inspirują zachowania urzędników.
Pomimo, iż zasada dobrej administracji nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawa, jej naruszenie zawsze powinno
oddziaływać do wszczęcia odpowiednich kroków prawnych. Obywatel ma bowiem prawo do administracji tworzącej, stosującej i ustalającej znaczenie prawa według przyjętego katalogu wartości etycznych i społecznych znajdujących się u jego podstaw, które stanowi
sens obywatelskiego prawa do dobrej administracji.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim ukazanie podstaw normatywnych prawa do dobrej administracji, aby przez ten
pryzmat ukazać idealną postać administracji publicznej a następnie
poprzez przywołanie przykładów praktycznych zaprezentować zarówno przestrzeganie zasad analizowanego prawa jak i pewne egzemplifikacje, które nie mieszczą się w ramach modelu right to good
administration. Przeprowadzone rozważania pozwalają dopatrzeć się
także w polskim systemie prawa elementów powiązanych z europejskim prawem do dobrej administracji.
Summary
The purpose of this article is mainly to show the normative foundations of the right to good administration, through the prism to reveal the ideal form of government and then by citing practical examples demonstrate both the principles of the analyzed law and exemplify some that do not fit within the model right is good administration. Conducted considerations allow discerned also in the Polish
legal system elements connected with European law to good administration.
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Barbara Woźniak (UAM)
Działalność Trybunału Stanu w kontekście zasady praworządności
Wstęp
Wyrażona w artykule drugim Konstytucji z 1997r. zasada demokratycznego państwa prawnego jest podstawą funkcjonowania skonstruowanego ustroju, a jednocześnie nakłada na ustrojodawcę obowiązek zagwarantowania całego zespołu efektywnych instrumentów,
służących ochronie tejże zasady. Praworządność w ujęciu formalnym
oznacza, iż organy państwa działają na podstawie prawa i w jego
granicach. Byłaby to jednak pusta deklaracja, gdyby nie pociągała za
sobą aspektu materialnego, przez który należy rozumieć zapewnienie
sprawnej i rzetelnej kontroli legalności działań podejmowanych
przez organy władzy publicznej. Rolę tę wobec naczelnych organów
pełnić ma Trybunał Stanu, orzekający o odpowiedzialności konstytucyjnej za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku zajmowanym
stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania. Wziąwszy pod
uwagę doświadczenia ostatnich dwudziestu pięciu lat warto zastanowić się, czy obowiązujące przepisy faktycznie zapewniają należytą
ochronę zasady praworządności oraz, czy powołany w tym celu Trybunał Stanu na gruncie obowiązującej regulacji jest w stanie pełnić
rolę gwaranta tej ochrony.
Aby odpowiedzieć na postawione pytania należy najpierw poddać analizie obowiązujące przepisy, regulujące sposób powoływania
składu trybunały, procedurę pociągania określonych organów do
odpowiedzialności konstytucyjnej oraz charakter wymierzanych
przez trybunał sankcji. Później dopiero będzie można poddać analizie obecny stan prawny, aby następnie sformułować postulaty de
lege ferenda.
1. Powołanie i skład Trybunału Stanu
Tryb ustalania oraz powoływania składu Trybunału Stanu został
określony w artykule 199 Konstytucji. Jego przewodniczącym z
urzędu jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, pozostałych 18 członków Sejm powołuje spoza grona posłów i senatorów na
czas swojej kadencji. Obaj zastępcy przewodniczącego oraz co naj445

mniej połowa członków Trybunału muszą posiadać kwalifikacje
wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. Dodatkowo, ustawa
o Trybunale Stanu1 stawia kolejne wymagania, którymi są: obywatelstwo polskie, posiadanie pełni praw publicznych, niekaralność
oraz brak zatrudnienia w organach administracji rządowej. Ustanowienie przewodniczącym Trybunału Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie wzbudza wątpliwości, jest to uzasadnione racjami
historycznymi oraz praktycznymi, gdyż obsługą administracyjną
oraz kancelaryjną Trybunału Stanu zajmuje się Biuro Organizacyjne
Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Większość pozostałych ustaleń musi jednak zostać uznana za niefortunną. Pierwszym
z nich jest sprzężenie kadencji Trybunału z kadencją Sejmu, co zważywszy na możliwość reelekcji na stanowisko sędziego budzi tym
większy opór. Konsekwencją przyjętego rozwiązania jest uzależnienie składu, funkcjonowania oraz efektywności Trybunału od aktualnego układu sił politycznych w izbie niższej parlamentu. Zastanowić
się należy, czy taka konstrukcja nie rodzi sprzeczności z konstytucyjną zasadą wyrażoną w artykule 173, stanowiącym iż Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Jeśli zatem
skład Trybunału uwarunkowany jest wynikiem wyborów parlamentarnych a każde kolejne powodują zmianę składu, czy można mówić
o „odrębności i niezależności” Trybunału Stanu zarówno od władzy
ustawodawczej, jak i wykonawczej? Charakter kompetencji powierzonych Trybunałowi nakazuje, aby był to organ całkowicie pozbawiony charakteru politycznego, gdyż tylko spełniwszy tę przesłankę
może on podejmować efektywne działania. Ponadto, konsekwencją
wyboru składu Trybunału tylko na czas kadencji Sejmu jest faktyczny paraliż odpowiedzialności konstytucyjnej, gdyż zgodnie z artykułem 26a wspomnianej ustawy jeśli po rozpoczęciu rozprawy, a przed
wydaniem wyroku, zostanie wybrany nowy skład Trybunału, rozprawę w danej instancji prowadzi od początku Trybunał Stanu w
nowym składzie. Implikuje to przewlekłość postępowania, a w skrajnym wypadku- ryzyko uniknięcia przez określony organ odpowiedzialności konstytucyjnej. Nieformalnie obowiązuje zasada, według
której każda z partii wskazuje kandydatów na stanowisko sędziego
1

Art. 15 ustawy o Trybunale Stanu z dnia 26 marca 1982r., tekst jednolity Dz.U.2002.101.925
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Trybunału Stanu proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie
mandatów2. Jest to jednak reguła ustalona przez praktykę, od której
w III RP odchodzono. Za niesłuszną regulację uznać należy również
wskazanie, aby spośród sędziów wybranych przez Sejm, jedynie
dwóch zastępców przewodniczącego oraz co najmniej połowa członków posiadała kwalifikacje wymagane dla zajmowania stanowiska
sędziego. Uzasadniane jest to postulatem wplecenia w procedurę
orzekania o odpowiedzialności konstytucyjnej czynnika społecznego,
jednak nie jest to argumentacja trafna. Postawienie tych samych warunków każdemu z kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału
służyłoby jego profesjonalizacji. Nie wydaje się racjonalne, aby w
sprawach tak wielkiej wagi jak naruszenie Konstytucji lub ustawy
kompetencje orzecznicze były przyznane osobom, które nie posiadają nawet wykształcenia prawniczego. Udział ławników jako przedstawicieli społeczeństwa w systemie sądownictwa powszechnego
powinien czynić zadość postulatowi zaangażowania „zwykłych
obywateli” w wymiar sprawiedliwości. O odpowiedzialności najwyższych organów władzy publicznej powinni natomiast rozstrzygać
tylko wykwalifikowani, doświadczeni sędziowie zawodowi. Oczywiście, podnieść można argument iż racjonalnie postępujący Sejm
nie powoła w skład Trybunału osób niewyróżniających się wiedzą i
doświadczeniem prawniczym. Jest to prawdopodobne, ale nie przesądzone. Znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby kwestia ta
była wyczerpująco uregulowana w Konstytucji, nie pozostawiając
organowi kreującemu skład Trybunału tak szerokiej swobody.
2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej
Odpowiedzialność konstytucyjna ponoszona jest za naruszenie
swoim działaniem, choćby nieumyślnie, Konstytucji lub ustawy.
Zgodnie z artykułem 91 ust. 2 Konstytucji, umowa międzynarodowa
ratyfikowana za uprzednią zgodną wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da pogodzić się z umową. Zwłaszcza w kontekście rosnącej roli prawa Unii Europejskiej
zastanowić się należy, czy wyznaczony obecnie zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej jest wystarczająco szeroki.
2

Problem ten poruszał Jacek Zaleśny w „Odpowiedzialność konstytucyjna:
praktyka III RP”; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2004.
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Rzecz jasna, działanie organów państwowych niezgodne z umową
międzynarodową spotyka się z reakcją na arenie międzynarodowej,
bądź to w postaci sankcji skupionych bądź rozsianych. W przypadku
prawa unijnego mechanizm ponoszenia przez państwo odpowiedzialności jest bardziej zinstytucjonalizowany w związku z działaniem i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Jednakże, skierowanie sprawy do TSUE jest możliwe tylko przy
spełnieniu określonych warunków, a postępowanie często jest przewlekłe. Podnieść można, iż z uwagi na artykuł 9 Konstytucji, stanowiący iż Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, jest obecnie możliwe pociągnięcie organów władzy
publicznej do odpowiedzialności konstytucyjnej za naruszenie prawa
międzynarodowego . Nigdy jednak do tego nie doszło, mimo iż Polska wielokrotnie nie wywiązywała się ze zobowiązania do implementacji dyrektyw unijnych w wyznaczonym terminie bądź też nie
gwarantowała obywatelom pełnej ochrony praw przyznanych przez
akty prawa unijnego. Procedura ta przebiegałaby znacznie sprawniej,
gdyby organy w ramach swych kompetencji zobowiązane do zagwarantowania właściwego stosowania prawa unijnego mogły realnie
ponosić odpowiedzialność za nienależyte wykonywanie tych funkcji.
Zmiana taka konieczna jest tym bardziej, że - z uwagi na zasadę
pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym – jego rola
w wewnętrznym porządku prawnym będzie nieustannie rosła, zakres
praw przyznanych jednostkom przez akty prawa unijnego będzie
coraz szerszy, dlatego ich efektywność i ochrona powinna być zagwarantowana w jak największym stopniu.
Za trafne rozwiązanie uznać należałoby ponadto przyznanie Trybunałowi kompetencji do orzekania o usunięciu z zajmowanego stanowiska w przypadku zachowania stanowiącego uchybienie dla godności piastowanego urzędu3. Kultura polityczna kształtująca się po
1989r. pozostawia jeszcze wiele do życzenia, a osoby zajmujące
najwyższe stanowiska często pozwalają sobie na zachowania odbierane przez opinię publiczną jako hańbiące dla powagi piastowanego
urzędu. Obecnie, osoba postępująca w ten sposób narażona jest na
3

Rozwiązanie to zaproponował Bogusław Banaszak w artykule „Trybunał Stanu- stagnacja czy zmiany”, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2008, zeszyt 1, str. 9
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sankcję w postaci odpowiedzialności politycznej, której wymierzenie
jest uzależnione od układu sił politycznych, uchylenie immunitetu i
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej – co uzależnione jest także
od przynależności do określonej partii politycznej (rządzącej lub nie)
- lub tylko „rozliczenie” przez wyborców w kolejnych wyborach
parlamentarnych (dotyczy to zwłaszcza posłów i senatorów niewchodzących w skład Rady Ministrów). Pełniąc funkcję przedstawicieli Narodu, według koncepcji mandatu wolnego, parlamentarzyści
nie są związani składanymi w okresie kampanii wyborczej obietnicami czy postulatami wysuwanymi przez wyborców swojego okręgu.
Daje to faktycznie pełną swobodę działania w okresie piastowania
stanowiska posła bądź senatora, co z jednej strony zapewnić ma niezależność od jakichkolwiek nacisków oraz możliwość pełniejszej
realizacji swoich funkcji, z drugiej jednak powoduje, iż ciesząc się
immunitetem formalnym parlamentarzyści odbierani są niejednokrotnie przez społeczeństwo jako osoby wyniesione ponad obowiązujące powszechnie zasady odpowiedzialności za podejmowane
działania. Nie służy to przede wszystkim budowie społeczeństwa
obywatelskiego, w którym wyborcy mieliby realny wpływ na prowadzoną politykę, ponadto buduje poczucie braku zaufania do organów władzy publicznej oraz przekonanie, iż pewnym osobom „wolno więcej”. Odnosi się to zwłaszcza do parlamentarzystów, lecz nie
tylko. Ranga zajmowanego stanowiska nakazuje, aby osoba je zajmująca wyróżniała się nie tylko kompetencjami zawodowymi, lecz
w podejmowanych działaniach wyróżniała się także określonym
poziomem moralnym wyznaczając pewne wzorce postępowania.
Rozwiązanie powyższe znane jest w wykształconych demokracjach
zachodnich, czego naczelnym przykładem jest procedura impeachment w Stanach Zjednoczonych (między innymi tzw. afera Watergate, okres prezydentury Billa Clintona). Kultura prawna Zachodu
jest jednak na tyle dojrzała, aby ten sposób egzekwowania szeroko
rozumianej odpowiedzialności nie był nadużywany w konfliktach
politycznych.
3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności konsytucyjnej
Organami ponoszącymi odpowiedzialność za czyn niebędący
przestępstwem, lecz stanowiący naruszenie Konstytucji lub ustawy,
popełniony w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie
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swojego urzędowania, ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby którym
prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych oraz posłowie i senatorowie, przy
czym odnośnie tych podmiotów zakres odpowiedzialności konstytucyjnej został zawężony do naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa
lub samorządu terytorialnego oraz nabywania tego majątku, określonego w artykule 107 Konstytucji.
Pierwszą nasuwającą się w tym aspekcie wątpliwością jest pytanie, czy określony w artykule 198 Konstytucji krąg podmiotów jest
wystarczająco szeroki?4 Wskazane organy bezsprzecznie zajmują
najważniejsze pozycje w systemie sprawowania władzy, ale czy
tylko ich działania mają największy wpływ na prowadzoną politykę,
stan bezpieczeństwa państwa, oraz - w bardzo ogólnym ujęciu –
budowę i umacnianie ustroju demokratycznego?
Zasadnym wydaje się, aby w krąg podmiotów ponoszących odpowiedzialność konstytucyjną włączyć inne organy, których decyzje
i sposób wykonywanych funkcji powinny podlegać szerszej kontroli.
Jednym z nich jest Prokurator Generalny, którego działania mają na
celu przede wszystkim ochronę porządku prawnego. Pełniąc tę rolę,
sam ponosi jedynie odpowiedzialność przed prezesem Rady Ministrów, któremu przyznano kompetencję do złożenia wniosku do parlamentu o odwołanie danej osoby z urzędu Prokuratora Generalnego.
W kontekście zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 października
2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych
ustaw stwierdzić należy, iż taki model odpowiedzialności jest rozwiązaniem błędnym. Mocą powyższej ustawy oddzielono funkcję
Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości, co ma służyć
nadaniu Prokuraturze większej autonomii oraz pozbawienia jej powiązań politycznych. W sytuacji, gdy organ władzy wykonawczej
może skutecznie wywierać wpływ na osobę pełniącą funkcję
zwierzchnika prokuratury, wprowadzone zmiany mają w gruncie
4

Również na ten temat Bogusław Banaszak pisał w artykule „Trybunał
Stanu- stagnacja czy zmiany”
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rzeczy iluzoryczny charakter. Stąd odpowiedzialność Prokuratora
Generalnego powinna być egzekwowana przed organem niezależnym, oddzielonym zarówno od władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej. Ponadto, organem tym powinien być właśnie Trybunał
Stanu, co uzasadnione jest zakresem kompetencji przyznanych Prokuratorowi Generalnemu oraz rangą spraw, za które jest on odpowiedzialny.
Kolejnym z organów, które powinny zostać włączone w krąg
podmiotów ponoszących odpowiedzialność konstytucyjną, jest
Rzecznik Praw Obywatelskich, pełniącego rolę strażnika wolności i
praw człowieka i obywatela. Aktualnie, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 15 lipca 1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, RPO może
być pociągnięty do odpowiedzialności przed Sejmem, który orzeka o
odwołaniu go ze stanowiska, w trzech przypadkach: Rzecznik bądź
to zrzekł się wykonywania obowiązków, stał się trwale niezdolny do
pełnienia obowiązków na skutek choroby, ułomności lub upadku sił stwierdzonych orzeczeniem lekarskim, złożył niezgodne z prawdą
oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem
sądu lub jeżeli Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu.
Rzecznik, podobnie jak Prokurator Generalny, ma za zadanie strzec
ochrony praw i wolności przyznanych podmiotom podlegającym
polskiej konstytucji, a zatem służąc w swym działaniu ochronie praworządności sam powinien podlegać rzetelnej kontroli, przeprowadzanej przez niezależny, pozbawiony politycznego charakteru organ.
Analogiczną argumentacją można posłużyć się postulując poszerzenie zakresu podmiotowego odpowiedzialności konstytucyjnej o
wszystkich członków Rady Polityki Pieniężnej (a nie tylko jej przewodniczącego – prezesa NBP), odpowiedzialnych za stabilność polskiego pieniądza. Podobnie uzasadnić można pomysł umożliwienia
pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej wszystkich członków Najwyższej Izby Kontroli i wszystkich innych organów, na
których spoczywa obowiązek zapewnienia państwu sprawnego funkcjonowania.
4. Procedura orzekania o odpowiedzialności konstytucyjnej
Tryb pociągania określonych organów do odpowiedzialności
konstytucyjnej oraz orzekania o niej został określony we
wspomnianej ustawie z 1982r. Zakres ponoszonej odpowiedzialności
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został zróżnicowany zależnie od podmiotu, którego dotyczy. W
pierwszej kolejności, zakres ten jest najszerszy w odniesieniu do
Prezydenta. Ponosi on odpowiedzialność przed Trybunałem nie tylko
za naruszenie Konstytucji lub ustawy, lecz także za popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Ponosi zatem również
odpowiedzialność karną, o charakterze wyłącznym i zupełnym, co
oznacza, iż tylko Trybunał może o niej orzekać oraz, że orzeka on
we wszystkich sprawach karnych przeciwko Prezydentowi. Jest to
rozwiązanie słuszne, gwarantuje bowiem głowie państwa wolność od
jakichkolwiek nacisków zewnętrznych, wzmacnia – przynajmniej
teoretyczną – neutralność polityczną Prezydenta oraz daje mu
większą swobodę w podejmowaniu decyzji. Wniosek wstępny w
sprawie pociągnięcia Prezydenta do odpowiedzialności może złożyć
co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego, zaś po
postępowaniu przeprowadzonym przez Komisję Odpowiedzialności
Konstytucyjnej uchwałę o pociągnięciu Prezydenta do
odpowiedzialności Zgromadzenie Narodowe podejmuje większością
co najmniej 2/3 ustawowej liczby członków. Jest to poprzeczka
ustawiona wystarczająco wysoko i nie ma powodów aby narzucać w
tej kwestii bardziej restrykcyjne wymagania formalne.
Odnośnie Prezesa oraz członków Rady Ministrów, odpowiedzialność ponoszona przed Trybunałem została zawężona do przypadków naruszenia Konstytucji lub ustawy oraz popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego w związku z zajmowanym
stanowiskiem. Podobnie jak w stosunku do Prezydenta, jest to uzasadnione zapewnieniem sprawności funkcjonowania państwa oraz
ograniczeniem możliwości wykorzystywania instytucji odpowiedzialności konstytucyjnej do „zagrywek politycznych”. Powyższych
ustaleń nie można uznać za trafne, o czym pisałam wyżej postulując
możliwość usunięcia danej osoby z zajmowanego stanowiska w
związku z zachowaniem uchybiającym godności piastowanego urzędu. Podobnie rzecz się ma względem Prezesa NIK, Prezesa NBP,
członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych oraz posłów i senatorów- ranga wskazanych
organów powinna implikować sposób postępowania spełniający
wysokie standardy moralne, a Trybunał Stanu jest w obecnym systemie prawnym organem najbardziej adekwatnym do orzekania o
uchybieniu pewnym wymogom natury pozaprawnej.
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Wniosek wstępny w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności
konstytucyjnej organów innych niż Prezydent może złożyć głowa
państwa bądź grupa przynajmniej 115 posłów. Względem posłów i
senatorów, uchwała podejmowana jest większością 3/5 ustawowej
liczby posłów bądź senatorów, w odniesieniu do pozostałych organów uchwała taka jest podejmowana przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby
posłów. Drugie ze wskazanych rozwiązań uznać należy za nietrafne,
gdyż wymagana większość jest zbyt niska w stosunku do powagi
oskarżenia oraz rangi pełnionej przez dany organ funkcji. Uchwała
taka powinna być podejmowana większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, czego następstwem byłoby wyeliminowanie ryzyka, iż perspektywa poniesienia
odpowiedzialności konstytucyjnej stanowiłaby jedynie „groźbę”
wobec przeciwników politycznych. Służyłoby to ponadto nadaniu
organom takim jak Prezes NIK, Prezes NBP, członkowie KRRiT
oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych większej neutralności oraz
usprawniłoby ich pracę, nienarażoną w efekcie zaproponowanych
wyżej zmian na sankcje o charakterze politycznym.
Postępowanie przed Trybunałem Stanu toczy się w dwóch instancjach. W pierwszej Trybunał orzeka w składzie: przewodniczący
i czterech członków, zaś w drugiej: przewodniczący i sześciu członków, z wyłączeniem sędziów, którzy brali udział w rozpatrzeniu
sprawy w pierwszej instancji. Nasuwa się tutaj wątpliwość, czy postępowanie, które toczy się w obu instancjach przed tym samym
sądem, spełnia wymogi formalne stawiane postępowaniu przez porządek prawny, zwłaszcza jeśli przewodniczącym składu sędziowskiego w obu instancjach jest ta sama osoba. Wskazaną regulację
uznać należy za błędną, z drugiej strony trudno jest zaproponować
rozwiązanie tego problemu w obecnym stanie prawnym. Wymagałoby to przekształcenia Trybunału w organ w swej strukturze bardziej
podobny do sądu, bądź nawet przekazania kompetencji do orzekania
o odpowiedzialności konstytucyjnej wyodrębnionej specjalnie i tylko
w tym celu nowej Izbie Sądu Najwyższego.
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Odnośnie kar wymierzanych przez Trybunał Stanu5, uznać należy, iż jest to katalog wyczerpujący. Są to mianowicie (wymierzane
osobno lub łącznie, według uznania Trybunału): utrata czynnego i
biernego prawa wyborczego w wyborach Prezydenta, w wyborach
do Sejmu i do Senatu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
oraz w wyborach organów samorządu terytorialnego, zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze
szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i w organizacjach społecznych, utrata wszystkich albo niektórych orderów,
odznaczeń i tytułów honorowych. Ponadto, za czyny stanowiące
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe Trybunał Stanu orzeka kary
lub środki karne przewidziane w kodeksie karnym. Wobec posłów i
senatorów, którzy dopuścili się naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego oraz nabywania tego majątku
Trybunał orzeka pozbawienie mandatu posła bądź senatora. Wskazane sankcje mają charakter wystarczająco dolegliwy i w tym zakresie
Trybunał jest w stanie uczynić zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Nie wydaje się koniecznym, aby poszerzać zakres możliwych do wymierzenia kar.
5. Różne wzmocnienia pozycji Trybunału Stanu
Wziąwszy pod uwagę powyższe rozważania trudno zaprzeczyć, iż
Trybunał Stanu w kształcie określonym obowiązującymi przepisami nie
może pełnić roli jednego z gwarantów praworządności. Staje się raczej
instrumentem służącym egzekwowaniu „wyszukanej formy
odpowiedzialności politycznej”6. Aby umocnić pozycję ustrojową
Trybunału należałoby przeprowadzić katalog reform mających na celu
pozbawienie go powiązań politycznych, czemu w pierwszej kolejności
mogłoby zaradzić powoływanie jego składu przez organ cieszący się
przymiotem niezależności, np. Krajową Radę Sądownictwa. Dalej,
kadencja Trybunału nie powinna być powiązana z kadencją Sejmu,
winna być wydłużona do 6 bądź 9 lat, analogicznie do kadencji
5

Art. 25 ustawy o Trybunale Stanu z dnia 26 marca 1982r., tekst jednolity Dz.U.2002.101.925
6
Za: Jacek Zaleśny, „Odpowiedzialność konstytucyjna: praktyka III
RP”; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2004.
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Trybunału Konstytucyjnego. Rozwiązanie takie przyczyniłoby się także
do wzrostu sprawności prac Trybunału Stanu. Jak nadmieniono wyżej,
alternatywnym rozwiązaniem jest likwidacja Trybunału Stanu i
przekazanie jego kompetencji innemu organowi władzy sądowniczej,
np. powołanej tylko w tym celu Izbie Odpowiedzialności
Konstytucyjnej Sądu Najwyższego.
Jednakże, obok źródeł słabości Trybunału i postulatów de lege
ferenda rodzi się pytanie o faktyczną możliwość przeprowadzenia w
omówionej kwestii jakichkolwiek reform. Wymagałyby one przede
wszystkim zmiany Konstytucji, co funkcjonalnie powiązane jest z
Parlamentem, a zatem uwarunkowane jest układem sił politycznych.
Nie wydaje się, aby posłowie skłonni byli narzucić sobie samym
oraz pochodzącej spośród nich Radzie Ministrów bardziej
restrykcyjne zasady odpowiedzialności konstytucyjnej. Obecna
konstrukcja nie służy budowie i umocnieniu państwa
praworządnego, sprzyja natomiast uzależnieniu stopnia ponoszonej
odpowiedzialności prawnej od posiadania w Sejmie wymaganej
większości. Ma zatem charakter stricte polityczny, a
prawdopodobieństwo rozwiązania tego problemu jest bardzo małe.
Streszczenie
Rzeczpospolita Polska została określona w Konstytucji z 1997 r.
jako demokratyczne państwo prawne, w którym organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w jego granicach. Wyzwaniem stojącym przed ustrojodawcą było skonstruowanie efektywnego aparatu gwarancji tak rozumianej praworządności. Trybunał Stanu, w kształcie określonym przez obowiązującą ustawę zasadniczą,
nie może zostać uznany za instytucję zdolną do faktycznej kontroli
legalności działań najważniejszych organów. W publikacji autor
chce skupić się na przyczynach paraliżu odpowiedzialności konstytucyjnej, począwszy od sposobu ustalania składu Trybunału, przez
procedurę postawienia określonego organu władzy publicznej w stan
oskarżenia, a skończywszy na uwarunkowaniach politycznych funkcjonowania tejże instytucji. Autor zamierza poddać krytyce obecny
stan prawny, aby następnie zaproponować rozwiązanie mogące przyczynić się do usprawnienia kontroli działania władz, co z kolei stanowiłoby krok ku państwu istotnie cieszącemu się opinią praworządnego.
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Summary
Republic of Poland is described in its constitution from 1997 as
democratic state of law, in which main authorities of power act under
the law and within ist limits. Refering to such statement, legislator
had to construct an effective apparatus of guarancy for law and order.
Tribunal of State, in the form of constitution in force cannot be recognized as institution capable of control the legality of actions taken
by the most important authorities. In this articule the author is about
to focus on main causes of dysfunction of legal liability, beginning
from the way of setting the panel of Tribunal, through the proceedings of stating about authorities‘ liabilty, ending at the problem that
efficiency of Tribunal is contingent upon politicial conditions.
Author is criticising current legal state, and then will propose solution which could contribute to make control the legality of authorities‘
actions more efficient, what would be a step to a state significantly
operating under the law.
Bibliografia:
1. Banaszak B., „Trybunał Stanu- stagnacja czy zmiany” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2008, zeszyt 1
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3. Zaleśny J., „Odpowiedzialność konstytucyjna: praktyka III
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Anna Węgiel (KUL)
NIK gwarantujący zachowanie praworządności na gruncie prawa administracyjnego
Wstęp
Jednym z podstawowych zadań instytucji kontrolnych jest upowszechnianie zasad praworządności w państwie, co wiąże się z
ochroną interesów zbiorowych i indywidualnych obywateli. Najwyższa Izba Kontroli jest jedną z najstarszych instytucji państwowych,
powołaną jeszcze w okresie II Rzeczypospolitej, niespełna trzy miesiące po odzyskaniu niepodległości, 7 lutego 1919 roku. Inicjatorem
jej powołania był Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Powstała ona
w celu kontroli prawidłowości wydatkowania grosza publicznego.
Wychodząc z tego założenia Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997
r. uznała NIK za naczelny organ kontroli państwowej, przyznając
Izbie uprawnienia do kontroli wszystkich podmiotów, które ten grosz
publiczny wykorzystują, a więc najważniejszych organów państwa,
samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. O szerokiej skali kontroli działalności Izby świadczy fakt, że wykonując swoje konstytucyjne i ustawowe obowiązki przeprowadza ona corocznie ponad
czterysta kontroli w różnych podmiotach, których liczba sięga blisko
trzech tysięcy.
Najwyższa Izba Kontroli pełni dwie podstawowe funkcje: kontrolną
i informacyjną. Pierwsza odnosi się do kontroli wydatkowania grosza
publicznego, co przejawia się w szczególności badaniu przez Izbę wykonania budżetu państwa oraz realizacji ustaw i innych aktów prawnych
w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno –
administracyjnej jednostek objętych kontrolą. Wspomniana działalność
ma na celu ocenę funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami
publicznymi, a także pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie
administracji państwowej oraz wszystkie podmioty wykonujące zadania
publiczne lub korzystające ze środków publicznych, poprzez wskazywanie zagrożeń i nieprawidłowości celem ich usunięcia oraz zapobiegania występowania im w przyszłości. Z kolei funkcja informacyjna odno-
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si się do dostarczania kontrolowanym, Sejmowi i społeczeństwu rzetelnych informacji o sprawach będących przedmiotem kontroli1. Z powyższego wynika, iż NIK ukazuje społeczeństwu rzeczywisty obraz stanu i
funkcjonowania państwa.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
przez okres 20 lat obowiązywania zdała swój egzamin. Jednakże od
czasu wejścia w życie Konstytucji RP, która w istotny sposób zmieniła system prawa w naszym kraju, koniecznym było dokonanie
zmian w regulacjach prawnych, na których opiera się działalność
naczelnego organu kontroli państwowej.
1. Problematyka pojęcia kontroli
W szerokim ujęciu termin "kontrola" oznacza funkcję państwową, odrębną od stanowienia prawa, jego wykonywania, jak też od
wymierzania sprawiedliwości. Polega ona na ustalaniu istniejącego
stanu rzeczy i porównywaniu go z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa. Stwierdzenie zaistniałych rozbieżności między
stanem wyznaczonym a istniejącym uprawnia organ kontroli do podejmowania czynności zmierzających do usunięcia występujących
uchybień i nieprawidłowości2.
Z kolei w terminologii prawniczej – w szczególności w terminologii prawa konstytucyjnego i administracyjnego – pojęcie „kontroli”
występuje obok innych pokrewnych terminów w co najmniej trzech
znaczeniach. Mianowicie oznacza3:
1. funkcje korygujące w całokształcie działalność danego organu,
łącznie z funkcją władczą;
2. działania korygujące, polegające na badaniu i ocenianiu
działalności jednostki kontrolowanej, zbieraniu informacji o stanie
faktycznym związanym z tą działalnością oraz wydawaniu
niewiążących zaleceń, bez możliwości podejmowania aktów
władczych zmierzających do korekty zaistniałych dewiacji;

1

E. Jarzęcka – Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli, komentarz
do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2011, s. 19 – 20.
2
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – komentarz, LEX 2013.
3
W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1999, s. 426.
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3. kontrolę prawną w obu tych znaczeniach, dokonywaną przez
wyodrębnione i specjalnie powołane do tego celu instytucje, np.
NIK, izby obrachunkowe oraz organy sądowe i quasi – sądowe.
Najwyższa Izba Kontroli jest organem kontroli państwowej sensu stricto, kontrolę państwową – sensu largo – wykonują organy
państwowe i inne wyspecjalizowane instytucje powołane w tym celu.
Kryterium usytuowania podmiotu kontrolującego wobec kontrolowanego pozwala z kolei na wyróżnienie kontroli zewnętrznej i
wewnętrznej. Doktryna podziela pogląd, zgodnie z którym określenie kontroli jako zewnętrznej lub wewnętrznej ma charakter względny. Ten sam bowiem organ kontroli może być oceniany jako organ
jednego lub drugiego rodzaju, w zależności od tego, z jakiej pozycji
poddawany będzie ocenie stosunek kontrolującego do kontrolowanego oraz jaki będzie stosunek obydwu tych podmiotów do oceniającego. Kontrolą wewnętrzną będzie więc kontrola wykonywana w obrębie tej samej, niedzielącej się na mniejsze jednostki organizacyjnej.
Natomiast kontrola wykonywana względem administracji przez organ czy instytucję działającą poza strukturą administracji będzie
kontrolą zewnętrzną4.
Niekiedy pojęcie „kontroli” jest utożsamiane z pojęciem „nadzoru”. Organ nadzorczy nie tylko kontroluje i ocenia, lecz współadministruje, zarządza i odpowiada za wyniki działalności organów podległych nadzorowi. Istotną różnicą oddzielającą „nadzór” od „kontroli” – jest wkraczanie z urzędu – ingerencji władczej, ponieważ w
momencie podjęcia ingerencji kończy się zwykła kontrola, a rozpoczyna nadzór.
Zgodnie z doktryną prawa administracyjnego, celem kontroli jest
nie tylko doskonalenie działalności poszczególnych segmentów systemu administracji publicznej dzięki eliminowaniu stwierdzonych
nieprawidłowości, lecz dążenie do doskonalenia działania kontrolowanych podmiotów5.

4

E. Koniuszewska, Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w
jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Oficyna 2009.
5
Z. Dumińska i inni, Prawo administracyjne, pojęcia instytucje i zasady
w teorii i orzecznictwo, wyd. III, Warszawa 2004.
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Kontrole przeprowadzają pracownicy NIK - nazywani kontrolerami. Czynności kontrolne podejmowane są w siedzibie jednostki
kontrolowanej oraz w miejscach i czasie wykonywania jej zadań, a
jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również w dniach wolnych od
pracy i poza godzinami pracy. Kontrolerzy prowadzą postępowanie
dowodowe, poruszając się swobodnie po terenie jednostki kontrolowanej, zabezpieczając rzeczy, gromadząc dokumenty źródłowe, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia przedstawicieli jednostki kontrolowanej. Stosownie do postanowień art. 35 ust. 1 stawy o NIK, stan faktyczny
ustalany jest na podstawie zebranych w toku postępowania dowodów. Ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń co do rodzaju dowodów przydatnych dla jego ustalenia, a wyliczenie środków
dowodowych, zawarte w art. 35 ust. 2 stawy o NIK, ma charakter
przykładowy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ustalenia faktyczne
mogą opierać się wyłącznie na dowodach dozwolonych przez prawo.
W związku z ustaleniami kontroli, NIK formułuje nie tylko
wnioski do kontrolowanych jednostek, lecz także wnioski systemowe
dotyczące całego kontrolowanego zagadnienia. Sam fakt działalności
kontrolnej nie skutkuje automatyczną zmianą w zakresie funkcjonowania kontrolowanych albo zmiany przepisów prawa. Realizacja
wniosków Izby, które nie mają charakteru wiążącego, jest zależne od
decyzji jednostek kontrolowanych, a w przypadku wniosków o
zmianę prawa ich realizacja zależy od najważniejszych organów w
państwie (Sejmu, Senatu, Prezydenta, czy Rady Ministrów).
Głównym celem każdej kontroli NIK jest ustalenie stanu faktycznego w danym obszarze, jego rzetelne udokumentowanie i dokonanie oceny. Ocena opiera się na sprecyzowanych przez Konstytucję RP i Ustawę o NIK kryteriach kontroli - legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Artykuł 203 Konstytucji RP wskazuje
krąg podmiotów kontrolowanych przez NIK oraz wyznacza główne
kryteria kontroli. Wobec powyższego Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego
Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych - z punktu widzenia legalności,
gospodarności, celowości i rzetelności. Kontrola działalności organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych następuje z punktu
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widzenia legalności, gospodarności i rzetelności. Zaś z punktu widzenia legalności i gospodarności jest kontrolowana działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub
komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz
państwa.
Kryterium celowości oznacza kontrolę działalności podmiotów
pod kątem oceny - czy działania podejmowane przez kontrolowaną
jednostkę mieściły się w celach określonych w aktach normatywnych, statucie, oraz czy zastosowane metody i środki były optymalne
lub odpowiednie dla osiągnięcia założonych celów i czy założone
cele zostały osiągnięte. Kryterium legalności oznacza zgodność z
obowiązującymi w danej dziedzinie i danym czasie przepisami ustaw
i innych aktów normatywnych, a także ratyfikowanymi przez Polskę
umowami i konwencjami międzynarodowymi; jak tez prawidłowość
stanowienia przepisów wewnętrznych obowiązujących daną jednostkę oraz jej działalność w świetle tych przepisów. Kryterium gospodarności stanowi o zgodności działalności jednostki kontrolowanej z
zasadami efektywnego gospodarowania – czyli oszczędnego i wydajnego wykorzystywania środków przy zachowaniu relacji nakładów do efektów. Kryterium rzetelności wyznacza wypełnianie obowiązków z należytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie,
jak też wypełnianie zaciągniętych zobowiązań zgodnie z ich treścią;
równie istotne jest dokumentowanie określonych działań lub stanów
faktycznych zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie i wymaganych terminach6.
Ponadto, kontrola sprawowana jest niekiedy na podstawie bardziej szczegółowych kryteriów, jak np. zgodność z polityką rządu,
uwzględnianie interesu ogólnego i indywidualnego.
Program kontroli i tematyka kontroli są dokumentami chronionymi tajemnicą kontrolerską, udostępnianymi pracownikom Najwyższej Izby Kontroli w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
Innym osobom program kontroli lub tematyka kontroli może zostać
udostępniona w uzasadnionych przypadkach za zgodą Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
6

L. Tazbir, Rola kontroli w funkcjonowaniu sektora publicznego, Szczecin 2007, s. 90 - 98
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Analizując wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK w latach 2000-2007, można stwierdzić, że identyfikacja zjawisk korupcyjnych oraz próba ich ograniczania stanowiły znaczący element
działalności kontrolnej Izby. Konstytucyjne i ustawowe usytuowanie
Najwyższej Izby Kontroli wśród organów państwa powoduje, że nie
może ona koncentrować się na wykrywaniu pojedynczych przypadków nadużyć. Pozwala jej ono natomiast na rozpoznawanie obszarów szczególnie podatnych na nieprawidłowości, sygnalizowanie
niedoskonałości organizacyjnych oraz wskazywanie nieprecyzyjności rozwiązań prawnych. Wymagane ustawą działania, takie jak:
przekazanie wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki nadrzędnej nad jednostką kontrolowaną, upublicznienie informacji o
wynikach kontroli czy obowiązek poinformowania NIK o wykonaniu wniosków i podjęciu działań określonych w wystąpieniu pokontrolnym w konsekwencji mogą okazać się na tyle dolegliwe, aby
eliminować sytuacje sprzyjające powstawaniu nadużyć. Ponadto
informowanie opinii publicznej o mechanizmach powstawania nieprawidłowości i obszarach najbardziej narażonych na ich występowanie, może przyczynić się do zintensyfikowania kontroli społecznej
nad działalnością organów samorządowych7.
2. Najwyższa Izba Kontroli jako organ konstytucyjny
Swoje umocowanie prawne Najwyższa Izba Kontroli wywodzi
wprost z Konstytucji RP z 1997 r., której został poświęcony rozdział
IX zatytułowany: Organy Kontroli Państwowej i Ochrony Prawa –
Najwyższa Izba Kontroli. Takie usytuowanie NIK powoduje, uznanie przez doktrynę prawa konstytucyjnego Najwyższej Izby Kontroli
za odrębny organ konstytucyjny „zawieszony” pomiędzy Sejmem a
rządem powołanym do kontroli zarówno Rady Ministrów i ministrów, jak i poszczególnych jednostek organizacyjnych składających
się na system administracji rządowej, a nawet pozostających poza
tym systemem8. Wspomniany rozdział reguluje problematykę funkcjonowania, wyznacza podstawy oraz zakres działania i ustrój Izby.
7

E. Koniuszewska, Środki prawne ograniczające nadużycia władzy…,
op. cit.
8
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, część 2, Warszawa 1998, s. 139.
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Konstytucja wprowadziła podział organów z uwagi na terytorialny
zakres działania i wyróżniła organy centralne, działające na całym
obszarze państwa i mające jednostkowy charakter w skali państwa,
oraz organy terenowe, obejmujące zakresem działania teren jednostki
podziału terytorialnego - województwo lub gminę. Jedynie w odniesieniu do NIK utrzymała określenie "naczelny organ", co oznacza, iż
w systemie organów kontroli państwowej zajmuje ona naczelne
miejsce, zwierzchnią pozycję w stosunku do podległych jej jednostek
organizacyjnych.
„Naczelność” NIK uzasadnia najszerszy potencjalny zasięg kontroli, lecz z drugiej strony ogranicza przeprowadzanie kontroli do
tematów najistotniejszych dla państwa jako całości9. Naczelność
Izby jako organu kontroli znajduje swoje odzwierciedlenie w ustawie
o NIK, ponieważ przepis art. 12 nakłada na inne organy kontroli i
inspekcji działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, obowiązek przeprowadzania kontroli na zlecenie NIK, udostępnianie Izbie, na jej wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy oraz przeprowadzania określonych kontroli
wspólnie pod kierownictwem NIK.
Na mocy art. 202 Konstytucja wprowadza model kontroli państwowej niezależnej od Rady Ministrów, lecz powiązanej z Sejmem.
Znajduje to wyraz w ust. 2 omawianego artykułu, który stwierdza
wprost, że NIK "podlega Sejmowi". Na tej podstawie Sejm zleca
NIK przeprowadzanie kontroli działalności Kancelarii Prezydenta,
Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i innych jednostek. Najwyższa
Izba Kontroli wykonuje swoje zadania na mocy okresowych planów
pracy, które następnie przedkłada Sejmowi10. Podległość NIK Sejmowi stanowi rozwinięcie zasady sprawowania przez Sejm kontroli
nad rządem, przy czym instytucjonalną gwarancją, szczególnie w
zakresie kontroli polityki finansowej państwa, jest kontrola Izby.
Reguła to jest potwierdzeniem zasady niezależności NIK od rządu.
Główną płaszczyzną kontroli rządu ze strony ze strony Izby pozostaje budżet państwa, a w rezultacie instytucja absolutorium jako final-

9

W. Sokolewicz, Komentarz do art. 202 [w:] L. Garlicki (red.) Konstytucja RP komentarz, Warszawa 2003, s. 4.
10
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – komentarz, LEX 2013.
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nego rozliczenia11. Organ ten jest zobowiązany ustawowo przedkładać Sejmowi: analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki
pieniężnej, opinie w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,
informacje o wynikach kontroli zlecanych przez Sejm lub jego organy, wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania
publiczne. Co roku NIK składa Sejmowi sprawozdania ze swej działalności, które podlegają rozpatrzeniu przez Prezydium Sejmu. Prezes NIK bierze udział w posiedzeniach Sejmu.
Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadzie kolegialności wyrażającą się w powoływaniu Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W
skład kolegium wchodzą: Prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, których w liczbie 2-4 powołuje i odwołuje Prezydium Sejmu
na wniosek Prezesa, Dyrektor Generalny NIK oraz 7 przedstawicieli
nauk prawnych lub ekonomicznych, jak również 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK lub doradców prezesa. Osoby wchodzące w skład kolegium są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe.
Kadencja członków kolegium wygasa wskutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić wskutek zrzeczenia się funkcji, nieuczestniczenia w posiedzeniach kolegium przez okres co najmniej
roku, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Prawem powoływania i odwoływania
członków kolegium dysponuje Prezydium Sejmu na wniosek Prezesa
NIK12.
Kolegialny charakter działania NIK przejawia się w kilku aspektach. Po pierwsze chodzi o podejmowanie decyzji w najważniejszych
sprawach dla NIK przez organy kolegialne. Kolegialne podejmowane są rozstrzygnięcia w zakresie zastrzeżeń, albo przez Kolegium
NIK, albo przez zespoły orzekające komisji rozstrzygającej. Kolegialność przejawia się w zespołowym przygotowaniu dokumentów
kontrolnych. Zasada kolegialności nie oznacza, że NIK może podejmować działania tylko i wyłącznie w sposób kolegialny. Bowiem
przepisy ustawy uprawniają do jednoosobowego podejmowania różnych czynności przez prezesa NIK lub wiceprezesów NIK13.
11

W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1999, s. 437.
W. Skrzydło, Konstytucja…, op. cit.
13
E. Jarzęcka – Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli…, op. cit.
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Zakotwiczenie NIK w normach ustawy zasadniczej daje wyraz
fundamentalnej roli, jaką projektodawcy przywiązywali do problematyki kontroli, umieszczając podstawowe postanowienia w tekście
konstytucji, a z drugiej strony – zobowiązując ustawodawcę zwykłego do wydania stosownych ustaw.
3. Organizacja Najwyższej Izby Kontroli
Strukturę organizacyjną Najwyższej Izby Kontroli reguluje
ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. Przyjęte założenia dotyczące usytuowania NIK w strukturze organów państwowych w znacznym stopniu przesądzają o regułach określających organizację wewnętrzną
Izby. Punktem wyjścia wszystkich projektów jest powiązanie NIK z
parlamentem, tym samym uformowanie skutecznych gwarancji niezależności NIK od administracji.
Konstytucja i art. 13 ustawy gwarantują silną pozycję Prezesa
NIK. Odpowiada on jedynie przed sejmem i jest niezależny od rządu.
Prezes kieruje Izbą i odpowiada za całokształt jej działalności. Odpowiedzialność dotyczy zatem zarówno działalności kontrolnej, jak i
wykonania budżetu NIK. Odpowiedzialność przed Sejmem jest jednak ograniczona. Niższa izba parlamentu, jak też poszczególni posłowie mogą krytykować działalność Prezesa NIK, ale nie mogą
wnioskować o jego odwołanie w innych przypadkach niż ustawowo
określone w art. 17 ustawy o NIK14. W przypadku naruszenia Konstytucji lub ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem, Prezes
NIK może jedynie odpowiadać przed Trybunałem Stanu, zgodnie z
art. 198 Konstytucji RP. Dodatkową gwarancję niezależności Prezesa NIK stanowią określone w art. 206 Konstytucji i art. 18 ustawy o
NIK ograniczenia możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności
karnej lub pozbawienia wolności albo aresztowania (immunitet formalny). Według obecnych uregulowań prawnych Sejm za zgodą
Senatu powołuje Prezesa NIK na sześcioletnią kadencję. Warto zauważyć, że kadencja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nie pokrywa
się z kadencją parlamentu, co w praktyce uniemożliwia podporządkowanie tej instytucji jednej tylko opcji politycznej. Prezes NIK
powinien być apolityczny, nie może należeć do partii politycznej,
zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora
14

Ibidem, s. 72.
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szkoły wyższej, wykonywać innych zajęć zawodowych ani prowadzić działalności publicznej, niedającej się pogodzić z godnością
jego urzędu.
Z kolei wiceprezesów NIK, w liczbie 3, powołuje i odwołuje
Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Równie istotnym
organem NIK jest dyrektor generalny, którego powołuje i odwołuje
Prezes za zgodą Marszałka Sejmu. Ze stanowiskiem wiceprezesa
oraz dyrektora generalnego NIK nie można łączyć mandatu posła,
senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego.
Wewnątrz struktury organizacyjnej NIK istotną rolę odgrywa
Kolegium NIK. Ustanowienie Kolegium jest wyrazem zawartej w
art. 202 ust. 3 Konstytucji i art. 1 ust. 3 ustawy o NIK kolegialnego
działania Izby. Kolegium NIK w drodze podjęcia uchwały w tajnym
głosowaniu rozstrzyga albo opiniuje najważniejsze sprawy związane
z zadaniami i funkcjonowaniem Izby określone w art. 23 ustawy. W
skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzą: Prezes Najwyższej Izby Kontroli jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz 14 członków Kolegium. Osoby
wchodzące w skład Kolegium są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe i mogą w sprawie podejmowanych uchwał zgłaszać do protokołu zdanie odrębne; kadencja członka trwa 3 lata – kadencja posiada charakter indywidualny.
Gwarancją niezawisłości osób wchodzących w skład Kolegium
NIK są tajne głosowania i kadencyjność pełnienia funkcji. Kadencyjność oznacza, że odwołanie członka Kolegium może nastąpić
jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Marszałek Sejmu ma
obowiązek odwołania członka Kolegium, jeżeli wystąpi jedna z
przyczyn określonych w art. 68 ust. 6 ustawy15.
Jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby Kontroli są departamenty, delegatury i biura. Departamenty i delegatury pełnią
czynności kontrolne. Są zwane Kontrolnymi jednostkami organizacyjnymi, które wykonują zadania w zakresie postępowania kontrolnego lub wspomagają czynności kontrolne. Biura wykonują zadania
w zakresie organizacji i obsługi funkcjonowania Najwyższej Izby
Kontroli.
15
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E. Jarzęcka – Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli…, op. cit.

Streszczenie
Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej, ujętym w Konstytucji. Jej konstytucyjny status charakteryzuje się daleko posuniętą niezależnością organizacyjną od innych
naczelnych władz państwa polskiego. To samo powiedzieć należy o
niezależności w jej funkcjonowaniu, czyli w realizacji zadań kontrolnych. W rozstrzygnięciach konstytucyjnych z uzasadnieniem dostrzegać można skonstruowanie jej statusu jako statusu podmiotu
działającego bezpośrednio w imieniu narodu. Z kolei funkcja „kontroli państwowej” jest funkcją bardzo swoistą, odróżnianą od rządzenia państwem, stanowienia prawa, wymierzania sprawiedliwości czy
kontroli konstytucyjności i legalności prawa. Jest - jak choćby pokazuje to już jej nazwa - funkcją państwową zakotwiczoną w Konstytucji. Jest też funkcją o charakterze samoistnym, wynikającą wprost
ze społecznego zapotrzebowania w demokratycznym i praworządnym państwie, pomimo że z istoty rzeczy jest działaniem służącym
poprawnemu realizowaniu innych funkcji.
Summary
Supreme Chamber of Control as an institution guaranteeing the
preservation of the rule of law on the basis of administrative law
Supreme Chamber of Control is the supreme organ of state audit,
recognized in the Constitution. Its constitutional status characterized
by far-reaching organizational independence from other supreme
authorities of the Polish state. The same should be said about
independence in its functioning, namely the implementation of
control tasks. The decisions of the constitutional reasoned notice can
construct its status as the status of the entity acting directly on behalf
of the nation. In turn, the "state control" is a function of a very
specific, differentiated from the state government, administration of
justice or the constitutionality and legality of the law. It is - as even
shows it's her name - the function of the state and therefore anchored
in the Constitution. There is also a function of an intrinsic, resulting
directly from the social demands in a democratic and law-abiding
country despite the fact that the essence of things is to correctly
measure to their other functions.
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Adrianna Maria Tymieniecka (UWM)
Najwyższa Izba kontroli w walce z korupcją
Wprowadzenie
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie zasad funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli, a przede wszystkim działań podejmowanych w celu jak najskuteczniejszej walki z korupcją. Wprowadzeniem do poruszanej tematyki jest przedstawienie jak na przestrzeni lat kształtowała się rola i znaczenie istnienia organu dla prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego państwa. Kluczowym
punktem niniejszej pracy jest wskazanie podstaw prawnych działania
organu, zaczynając od Ustawy Zasadniczej, przez szczegółową analizę organizacji i trybu jej funkcjonowania zawartej w Ustawie o
Najwyższej Izbie Kontroli. W podsumowaniu oceniona zostaje skuteczność działań instytucji. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na
pytanie czy prawo we właściwy sposób doprecyzowuje kwestię korupcji,a może należałoby wprowadzić dodatkowe regulacje w tym
zakresie?
1. Historia i współczesność
Początki działania Najwyższej Izby Kontroli wynikają w dużej
mierze z dziejów państwa polskiego. Instytucja ta była jedną z
pierwszych tego typu powstałych w niepodległej Polsce. Było to
niezbędne i priorytetowe dla zapewnia prawidłowego i sprawnego
funkcjonowania państwa. Natomiast, w dobie dzisiejszych czasów,
jest to już uważane za standard. Organ ten miał za zadanie przede
wszystkim ochronę pieniędzy publicznych1.
Najwyższa Izba kontroli jest przede wszystkim organem ochrony
państwowej, odgrywającym pierwszorzędną rolę w systemie przeciwdziałania korupcji. Swoje działania podejmuje poprzez kontrolę
nad instytucjami publicznymi i nadzór nad tym, w jaki sposób wydatkują one pieniądze publiczne. Instytucja ta podlega Sejmowi.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany bezwzględną
większością głosów przez Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Mar1

http://www.nik.gov.pl/o-nik/historia-nik/ dostęp online:8.04.2014.
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szałka Sejmu bądź grupy liczącej nie mniej niż 35 posłów. Główny
ośrodek działań najwyższej Izby ma miejsce w Warszawie, natomiast w każdym województwie mieszczą się jego delegatury2.
2. Podstawy prawne NIK
Wszelkie działania podejmowane przez Najwyższa Izbę Kontroli
oparte są przede wszytki na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a
dokładniej w artykułach 202-2073, a także na ustawie o Najwyższej
Izbie Kontroli w artykułach 27 do 65, w których szczegółowo zostało opisane całe postępowanie kontrolne4. Konstytucja od zawsze
zawierała uregulowania w materii instytucji kontroli państwowej,
zatem można jednoznacznie stwierdzić, że Najwyższa Izba Kontroli
jest organem o charakterze konstytucyjnym. Według obecnej Konstytucji Najwyższa Izba Kontroli jest organem kontroli Sejmu powołanym do kontrolowania administracji rządowej, państwowych jednostek organizacyjnych, a w mniejszym stopniu, a nawet według
ściśle określonych ram, także jednostek samorządu terytorialnego5.
3. Pojęcie korupcji
Kolejnym z kluczowych pojęć dla zrozumienia dalszej części
opracowania jest zagadnienie korupcji, która to definiowana jest w
różnoraki sposób. Korupcja jako problem społeczny pojawiła się
stosunkowo późno. Można stwierdzić, że jeszcze na początku lat
dziewięćdziesiątych XX wieku określenie to było bardzo słabo rozpoznawane, wręcz niezrozumiałe. Co ciekawe, temat ten nie był
wówczas nagłaśniany przez media masowe. Dopiero w 2001 roku
zaczęto mówić o korupcji, a pojęcie to dla większości przestało być

2

A. Kobylińska ,G .Makowski, M. Solon - Lipińki [red.] Mechanizmy
przeciwdziałania korupcji w Polsce, Raport z monitoringu, Wydawnictwo
Fundacja instytutu spraw publicznych, Warszawa 2012 s. 172-173.
3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.
4
Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r. (Dz. U.
1995 Nr 13, poz. 59j.t.).
5
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd.
VII, Wydawnictwo WoltersKluwer Business 2009
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obce. W dużej mierze przyczyniły się do tego liczne publikacje poruszające ten temat6.
Trzeba też zwrócić uwagę, że korupcja współcześnie jest zjawiskiem powszechnym, występującym w różnych stopniach nasilenia.
Przyczynia się ona w znacznym stopniu do powstawania patologii w
społeczeństwie. Zachowania o charakterze korupcjogennym wyróżniają się na tle innych przestępstw w znacznym stopniu poprzez cechy takie jak: powszechność, ponadczasowość, tajność, rynkowość.7
Najpowszechniej używaną definicje korupcji wskazuje między
innymi Rasman Kraklins, który twierdzi, że korupcja to nadużywanie
władzy publicznej dla osiągnięcia własnych korzyści. Definicja ta
może sprawiać wrażenie dość prostej i nieskomplikowanej. Dopiero
po dogłębnej analizie możemy doszukiwać się w niej ukrytych przesłań. Pierwszą priorytetową zasadą jest to, że urzędnik któremu powierzona jest władza, powinien wykorzystywać ją w należyty sposób, czyli taki który ma służyć dla dobra ogółu- dobra społecznego.
Kolejnym, kryjącym się za definicją, przesłaniem jest jawność w
doniesieniu do funkcji pełnionych przez polityków i urzędników.
Korupcja oznacza także nadużywanie władzy publicznej dla celów prywatnych oraz nadużycia w sferze zaufania publicznego, a
osoby które się jej dopuszczają próbują sprawę zatuszować na
wszelkie możliwe sposoby i przy pomocy użycia różnych środków8.
4. Postępowanie kontrolne NIK
Postępowanie kontrolne NIK jest to uregulowany prawem zespół
czynności mających na celu wykonywanie zadań Najwyższej Izby
Kontroli. Inna definicja natomiast ustala, że to ogół czynności podejmowanych od chwili rozpoczęcia postępowania kontrolnego, aż
do jego ukończenia kiedy to stanie się ono ostateczne.
Artykuł 27 Ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli stanowi, że postępowanie kontrolne może być przeprowadzone tylko według prze6

G .Makowski, Korupcja jako problem społeczny, Wydawnictwo TRIO,
Warszawa 2008 s.15.
7
A. Szelest - Woźny Korupcja: analiza dysfunkcji państwa na przykładzie Polski 1989-2007, Wydawnictwo Mado, Warszawa 2012 s.26.
8
R. Karklins., Wszystkiemu winien system: korupcja w krajach postkomunistycznych, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2009 s.12-15.
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pisów tejże ustawy. Można zatem wnioskować, że ustawodawca
jednoznacznie i w sposób dostateczny wskazał zakres kontroli Najwyższej Izby9. Cytowany przepis wskazuje również, że postępowanie kontrolne przeprowadzane jest w sposób jednolity.
Kolejny z artykułów powyższej ustawy jest kluczowy dla przeprowadzenia całego postępowania, ponieważ w kompleksowy sposób określa jego cel. Na samym początku należy wyjść od ustalenia
stanu faktycznego w odniesieniu do działalności jednostki kontrolowanej. Następnie trzeba w sposób rzetelny zebrać dokumentację
odnoszącą się do stanu faktycznego, kolejno dokonać oceny kontrolowanej jednostki według kryteriów zawartych w art.5 ustawy o
Najwyższej Izbie Kontroli.
Najwyższa Izba kontroli może wykonywać swoje zadania dzięki
szeregowi uprawnień, jaki jej przysługuje, czyli za sprawą przyznania jej odpowiednich instrumentów. Do najważniejszych obowiązków należy przede wszystkim przedkładanie, na każde żądanie organu kontrolującego, właściwych dokumentów, które są kluczowe dla
przeprowadzenia całego postępowania w związku z kontrolą. Nowelizacja ustawy z 2012 roku doprecyzowała kwestię związaną z
przedkładaniem dokumentów znajdujących się na nośnikach elektronicznych wskazując, że i takie na żądanie organu muszą zostać
przedłożone.
Najwyższa Izba Kontroli nadaje swoim pracownikom uprawnienia, dotyczące przeprowadzania postępowań kontrolnych. Uprawnienia te wynikają ze Statutu Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może również oddelegować zakres swoich
uprawnień do załatwiania poszczególnych spraw oraz podejmowania
decyzji w jego imieniu według ściśle określonych zasad. Upoważnienie może zostać dokonane wyłącznie w stosunku do pracownika
Najwyższej Izby Kontroli, przy czym musi zostać zachowana forma
pisemna upoważnienia i powinno ono w sposób należyty precyzować
zakres spraw oraz przekazanych obowiązków wymagających załatwienia. Fakultatywnie, upoważnienie może zawierać upoważnienie
do udzielania pełnomocnictw do występowania w imieniu Najwyższej Izby Kontroli. Upoważnienie może zostać udzielone na czas
9

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r. (Dz. U.
1995 Nr 13, poz. 59j.t.).
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określony, jak również na czas nieokreślony z uwzględnieniem, że
może być cofnięte w każdym momencie.
Każdy upoważniony pracownik organu kontrolującego ma możliwość swobodnego wstępu na tereny i do pomieszczeń jednostek,
które są przez niego kontrolowane. Jest to jednym z podstawowych
uprawnień w związku z dokonywaniem kontroli bez którego przeprowadzenie wszelkiego rodzaju działań byłoby niemożliwe bądź
znacznie utrudnione.
Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli w szerokim zakresie chroni
również jednostkę poddawaną kontroli, przede wszystkim przez respektowanie zasady bezstronności, która uwidacznia się w możliwości wyłączenia danego kontrolera w przypadku, kiedy istnieją wątpliwości, co do jego bezstronności. Wyłączenie polega na pozbawieniu możliwości dokonania jakichkolwiek czynności kontrolnych
przez pracownika Najwyższej Izby. Wyłączenie kontrolera może
wynikać z zależności służbowych lub związków rodzinnych10.
Co do zasady, postępowanie kontrolne przeprowadzane jest w
siedzibie jednostki w miejscu i czasie, gdzie prowadzona jest działalność podlegająca kontroli.
Jednostka, w której prowadzone jest postępowanie kontrolne,
wyposażona jest w uprawnienie w postaci zwrotu kosztów wynagrodzenia dla pracowników jednostki poddanej czynnościom kontrolnym poza godzinami pracy oraz w dniach wolnych od pracy.
Kontroler ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych przez niego podczas przeprowadzania postępowania. Ustawodawca nie wprowadza rozróżnienia dla środków dowodowych oraz
źródeł dowodowych w odniesieniu dla pojęcia dowodu, traktuje je
jako zagadnienia tożsame. Źródło dowodowe może stanowić osoba,
przedmiot czy dokument, które są w tym przypadku źródłem informacji o faktach podlegających ustaleniu, natomiast środek dowodowy to przede wszystkim zeznania, wyjaśnienia czy opinie.
Ustalenia, na podstawie należycie przeprowadzonych dowodów,
dają podstawę do sprecyzowania i ustalenia stanu faktycznego w
danej sprawie, co z kolei umożliwia prawidłową ocenę kontrolowa-

10

R. Pędrak., Postępowanie kontrolne NIK Komentarz wydanie I, Wydawnictwo Pressom, sp. z.o.o., Wrocław 2012 s.49-99.
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nej jednostki. Ocena ta musi zostać uzasadniona w sposób dostateczny i w pełni wynikać z przeprowadzonych dowodów.
Kontrola przeprowadzona przez pracownika Najwyższej Izby
Kontroli zostaje ustalona na postawie akt kontroli, które swym zakresem obejmują: upoważnienie do tego, aby kontrola mogła zostać
przeprowadzona, protokół z przeprowadzonych czynności służbowych, notatki służbowe, a także wystąpienia pokontrolne. Zatem
aktami kontroli są zebrane, zabezpieczone i usystematyzowane materiały dowodowe. Kontroler sporządza protokół z przeprowadzonych
czynności dowodowych tylko w przypadkach przewidzianych w
ustawie. Protokół taki powinien w szczególności zawierać wskazanie
czynności, czasu tych czynności ora miejsca przeprowadzenia kontroli, osób w niej uczestniczących. Ponadto, opis przebiegu przeprowadzonych czynności z uwzględnieniem wniosków i oświadczeń
składanych przez osoby w niej uczestniczące oraz opis najistotniejszych okoliczności dotyczących przebiegu czynności. Sporządzenie
takiego protokołu jest również przejawem zastosowania zasady pisemności, co oznacza, że czynności wszelkiego rodzaju mają wyłącznie formę pisemną albo są one udokumentowane na piśmie. Zebrane w toku postępowania materiały dowodowe muszą zostać w
odpowiedni sposób zabezpieczone. Zasady zabezpieczenia zabranego materiału ustawodawca określił w sposób dostateczny i precyzyjny. Zebrany materiał dowodowy może między innymi zostać oddany
na przechowanie kierownikowi bądź innemu pracownikowi jednostki, która podlega kontroli. Przechowanie w ten sposób dokumentów
zebranych w toku postępowania może nastąpić tylko według ściśle
określonych zasad i za pokwitowaniem poświadczającym zabezpieczenie dowodów. Osobą decydującą o sposobie zabezpieczenia danego dowodu oraz o tym, w jaki sposób zostanie on wykorzystany
decyduje sam kontroler.
W ramach przeprowadzanej przez siebie kontroli, osoba ją przeprowadzająca ma prawo żądać złożenia stosownych wyjaśnień od
osób, które są pracownikami jednostki kontrolowanej bądź takimi
pracownikami byli. Złożone wyjaśnienia również muszą zachować
formę pisemna. Odmowa złożenia wyjaśnień jest uzasadniona wówczas, gdy wyjaśnienia mają dotyczyć spraw objętych tajemnicą chronioną przez ustawę, inną niż tajemnica służbowa. W rękach kontrolera skupione zostaje również uprawnienie możności wezwania na
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świadka pracownika jednostki kontrolowanej w celu złożenia zeznań. Zeznania świadka mogą stanowić jeden z ważniejszych środków dowodowych, a ich przedmiotem są w szczególności okoliczności dostrzeżone przez świadka samodzielnie oraz fakty, o których
istnieniu dowiedział się na podstawie informacji od innych osób, w
kontekście informacji istotnych dla przeprowadzanego postępowania. Świadkiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która jest zdolna do spostrzegania i komunikowania swoich spostrzeżeń. W postępowaniu kontrolnym nie ma ograniczenia dla możności bycia świadkiem. Może być to zarówno osoba będąca pracownikiem jednostki
podlegającej kontroli, jak również osoba trzecia mająca informacje
dotyczące tego, co jest przedmiotem przeprowadzanej kontroli, a
wiedza ta jest niezbędna dla ustaleń faktycznych w sprawie.
Przeprowadzanie dowodów doznaje również licznych ograniczeń, które można podzielić na dwa rodzaje. Po pierwsze, są to bezwzględne zakazy dowodowe i w przypadku, kiedy następują nie ma
możliwości przeprowadzenia dowodu w żaden sposób i zostały wymienione przez ustawodawcę enumeratywnie i są to: zakaz przesłuchiwania obrońcy, co do faktów, o których dowiedział się podczas
udzielania porady prawnej lub prowadząc sprawę oraz nie można
przesłuchiwać osoby duchownej, co do faktów, o których dowiedział
się podczas spowiedzi. Natomiast do względnych zakazów dowodowych zaliczamy osoby nie mogące złożyć zeznań jako świadek w
wyniku obowiązujących ich tajemnicy służbowej. Przesłuchanie
takich osób może nastąpić w zakresie okoliczności, których obowiązek ten dotyczy. Osoba obowiązana do zachowania tajemnicy państwowej również może być przesłuchiwana tylko co do okoliczności,
której ten obowiązek dotyczy i tylko wówczas, kiedy zostanie zwolniona z tego obowiązku przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a
zwolnienie to zostanie wyrażone na piśmie oraz osoba, na którą
ustawa nakłada obowiązek zachowania tajemnicy, nie będąca osobą
zobowiązaną do tajemnicy służbowej ani państwowej, może być
przesłuchana tylko co do okoliczności, z który wynika ten obowiązek, wówczas gdy zostanie zwolniona przez Prezesa Najwyższej
Izby kontroli za zgodą pisemną.
Należy odróżnić niemożność bycia świadkiem od prawa do odmowy złożeń zeznań, gdyż zagadnienia te nie są tożsame, a bardzo
często są mylone w literaturze. Prawo do odmowy zeznań w przy475

padku przeprowadzania kontroli posiada pracownik jednostki kontrolowanej, który ponosi odpowiedzialność za działalność będącą
przedmiotem kontroli oraz uprawnienie to jest skierowane w stosunku do osoby, która sama bądź też osoby jej bliskie, zostałaby narażona na odpowiedzialność karną lub majątkową. Przepis ten w pewnym
stopniu wprowadza ograniczenia do zasady prawdy materialnej.
Ustawodawca stwierdził, że nie może być ona dochodzona bezwzględnie. Przesłuchania świadka łączą się każdorazowo z ich skrupulatną dokumentacją. Jeżeli wyrazi on na to zgodę, mogą zostać
utrwalane przy użyciu urządzeń technicznych. Zeznania świadka
dokumentowane są protokołem, a nośnik na którym są one utrwalane, jest załącznikiem do protokołu. Świadek może nie stawić się na
wezwanie kontrolera tylko z ważnych, uzasadnionych przyczyn.
Wśród usprawiedliwionych przyczyn niestawiennictwa na pewno
możemy wymienić chorobę, natomiast za taką przyczynę nie można
uznać braku obecności z powodu twierdzeń świadka, jakoby nic o
sprawie nie wiedział. W przypadku niestawiennictwa świadka z
przyczyn nieuzasadnionych, może zostać na niego nałożona kara
grzywny, która jest uprawnieniem kontrolera, a nie jego obowiązkiem. W przypadku, kiedy istotne i uzasadnione jest zbadanie okoliczności wymagających wiadomości specjalnych, powołać może
zostać biegły lub specjalista z danej dziedziny. Biegły dostaje powołanie od dyrektora jednostki, w której przeprowadza się kontrolę i
tylko w toku przeprowadzanego postępowania. Jako biegły może
zostać powołana każda osoba, która może posiadać wiadomości niezbędnych w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności dla sprawy,
zatem kryterium wyboru w tym przypadku przybiera postać kryterium wiedzy.
Bardzo ważną kwestię odgrywa narada, która może zostać zwołana przez kontrolera w toku przeprowadzania danej sprawy. Odbywa się ona z udziałem pracowników jednostki kontrolowanej i ma na
celu dyskutowanie nad istotnymi kwestiami związanymi z przeprowadzaniem kontroli. Przed przeprowadzeniem danej narady kontroler jest obowiązany poinformować o zamiarze jej przeprowadzenia
kierownika jednostki, w której kontrola się odbywa, z oznaczeniem
czasu oraz miejsca jej przeprowadzenia.
Wyniki z przeprowadzonej kontroli zostają ujęte w tak zwanym
wystąpieniu pokontrolnym, co jest stosunkowo nową regulacją
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wprowadzoną przez ustawodawcę, który wcześniej kwestię te regulował za pomocą protokołu kontroli11.
Kierownik jednostki kontrolowanej może złożyć terminie 21 od
dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego zastrzeżenie w związku
z wystąpieniem pokontrolnym, co też jest regulacją stosunkowo nową. Przed pierwszym czerwca 2012 roku istniała możliwość zgłoszenia najpierw zastrzeżeń do ustalonego jeszcze wówczas w protokole zastrzeżenia co do stanu faktycznego, a następnie można było
zgłosić uwagi do zawartych w odrębnym dokumencie uwag czy
wniosków z kontroli. Kierownik jednostki Najwyższej Izby Kontroli,
do którego wpłynęło zastrzeżenie, na samym początku dokonuje jego
oceny formalnej. Zostaje ono sprawdzane pod względem tego czy
zostało ono wniesione w terminie, czy zrobiła to osoba do tego
uprawniona oraz czy zastrzeżenie jest dopuszczalne w odniesieniu do
Ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. W przypadku stwierdzenia
uchybień choćby jednej z kwestii, Dyrektor postanowieniem zastrzeżenie odrzuca. W przypadku, kiedy jednak zastrzeżenie jest zasadne,
na dyrektorze odpowiedniej jednostki Najwyższej Izby Kontroli
ciąży obowiązek przekazania zastrzeżenia dyrektorowi jednostki
organizacyjnej, kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli. Zgłoszone
zastrzeżenie może zostać cofnięte aż do chwili podjęcia uchwały w
sprawie jego rozstrzygnięcia. Kierownik jednostki kontrolowanej
obowiązany jest, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, poinformować Najwyższą Izbę
Kontroli o sposobie wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym12.
5. Ocena efektywności pracy NIK
W roku 2012 działalność Najwyższej Izby kontroli została doceniona
przez Transparency International13. Organizacja szczególną uwagę zwró11

E. Jarzęcka - Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz do ustawo o Najwyższej Izbie Kontroli, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011 s.126-179.
12
R. Pędrak., Postępowanie kontrolne NIK Komentarz wydanie I, Wydawnictwo Pressom sp.z.o.o., Wrocław 2012 s.201-239.
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Transparency International – międzynarodowa, niezależna organizacja
pozarządowa, która w swych założeniach bada i zwalcza wszelkiego rodzaju praktyki korupcyjne ze szczególnym uwzględnieniem życia publicznego.
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ciła na przejrzystość w funkcjonowaniu Izby oraz niezależność w czasie,
kiedy przeprowadzona jest kontrola. W raporcie Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce została przyznana Najwyższej Izbie Kontroli
bardzo wysoka ocena, która wynosiła 88 punktów na sto możliwych do
zdobycia, co w efekcie usytuowało ją na najwyższej pozycji wśród polskich instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem korupcji14. Należy
również podkreślić, że Najwyższa Izba Kontroli jest organem działającym
nie tylko na teranie Polski, ale również na arenie międzynarodowej, o
czym świadczy na przykład współpraca z organami najwyższej kontroli
innych krajów15.
Wnioski końcowe
Konkludując, Najwyższa Izba Kontroli jest bez wątpienia instytucją skutecznie funkcjonującą oraz przyczyniająca się w znacznym
stopniu do przeciwdziałania korupcji. W dużej mierze za sprawą
dostatecznych uregulowań ustawodawcy zawartych w Ustawie o
Najwyższej Izbie kontroli oraz innych aktach prawnych regulujących
tę materię. Na uwagę zasługuje również fakt, iż jej działania w
znacznym stopniu zależą od wykorzystania jej rezultatów przez
Rząd, Sejm oraz administrację. Liczne nagrody otrzymane przez ten
Organ kontrolny świadczą o tym, że jej praca jest w pełni efektywna
i daje kolejną podstawę do tego, aby twierdzić,że jeszcze bardziej
przyczynia się do zwalczania zjawiska patologicznego, jakim jest
korupcja16.
Summary
The Supreme Audit Officein tackling corruption.
The aim of the present paper is to present the regulations and
functioning of the Supreme Audit Office. The very beginning explains key notions essential for overall comprehension of the work.
The Supreme Audit Office is asupreme national body with a mission
14

http://prawo.rp.pl/artykul/1084836.html dostęp online:17.04.2014
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A. Kobylińska., G. Makowski, M. Solon- Lipiński [red.]Mechanizmy
przeciwdziałania korupcji w Polsce Raport z monitoringu, Wydawca Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2012 s.186.
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to safeguard the state budget. The institution plays a crucial role in
the system of tackling corruption in Poland. It inspects public institutions and supervises public spending. The paper demonstrates each
stage of the procedure aiming at preventing corruption implemented
by the said auditing body. The author also points to the legal basis
for the functioning of the Office as a body standing guard over lawfulness, beginning with the Basic Law and consecutively expanding
by quoting the Act on the Supreme Audit Office. The summary provides an assessment of the efficiency of this auditing body.
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Mateusz Świercz (UŚ)
Wybrane instytucje stojące na straży praworządności w Polsce
Wstęp
Pojęcie praworządności jest niejednolite. Praworządność nie
została sklasyfikowana w podręcznikach prawa konstytucyjnego jako
odrębna zasada konstytucyjna. Przeważnie identyfikowana jest z
elementem zasady demokratycznego państwa prawa. Praworządność
utożsamiana jest z podporządkowaniem prawu, z respektowaniem
ustanowionych zakazów i nakazów. Pozytywnie ocenia się
rezygnację z pojęcia praworządności poprzez zastąpienie go w
Konstytucji pojęciem państwa prawnego1.
Organami ochrony prawnej nazywamy „organy specjalnie
powołane do sprawowania ochrony prawnej i specjalnie pod tym
kątem widzenia zorganizowane”2. W zależności od rodzaju
sprawowanej kontroli przyjmujemy następującą klasyfikację:
1. Organy rozstrzygające (orzekające)
2. Organy kontroli legalności.
3. Rzecznicy i organy obsługi prawnej3.
Organy rozstrzygające (orzekające) to specjalnie powołane
organy w celu rozstrzygania sporów i pod tym kątem zorganizowane.
Nie posiadają jednolitego charakteru, różnice dostrzegalne są
odnośnie ich charakteru ustrojowego oraz posiadanych przez nie
kompetencji. Można je podzielić na:
1) sądy,
2) trybunały,
3) inne organy rozstrzygające,
4) quasi-sądowe organy rozstrzygające.
Sąd to niezawisły organ państwowy, specjalnie powołany i
zorganizowany do sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
1

A. Bień – Kacała, Zasada praworządności i jej gwarancje w Konstytucji RP z 1997r. [w:] Praworządność i jej gwarancje, pod red. D. Kali, Warszawa 2009, s.45.
2
S. Włodyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1975, s.24.
3
S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2012, s.6.

481

posiadający kompetencje do orzekania w imieniu państwa w sposób
jawny i w specjalnej procedurze gwarantującej stronom możliwość
obrony ich praw. Do sądów Konstytucja RP zalicza Sąd Najwyższy,
sądy powszechne (rejonowe, okręgowe i apelacyjne), sądy
administracyjne i sądy wojskowe. W art. 175 Konstytucji RP
znajdujemy wyjątkowy rodzaj sądu, jakim jest sąd doraźny, który
może zostać ustanowiony tylko na czas wojny4.
Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu zostały powołane
nowelą konstytucyjną z 26.3.1982 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 83), a
następnie utrzymano je w Konstytucji z 2.4.1997 r. Zarówno
Trybunał Konstytucyjny, jak też Trybunał Stanu należą do władzy
sądowniczej, ale nie są one jednak sądami w rozumieniu art. 175 ust.
1 Konstytucji RP5, nie sprawują więc wymiaru sprawiedliwości w
przyjętym tam rozumieniu. Stwierdzić należy, iż Trybunał Stanu w
pełni odpowiada charakterystyce organu władzy sądowniczej, a w
szczególności charakterystyce sądu karnego - w niektórych bowiem
sytuacjach działa on jak sąd karny.
Do trzeciej grupy klasyfikacyjnej w ramach organów
rozstrzygających należy zaliczyć Sąd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów6.
Organy powołane do orzekania i zorganizowane pod tym kątem
jednak nie posiadające wszystkich pozostałych cech sadu określane są
mianem quasi sadów. Podobieństwo do organów sadowych związane
jest głównie z faktem powołania ich do orzekania. Różnica natomiast
wynika z braku upoważnienia tego rodzaju instytucji do orzekania
imieniu państwa lub niektórych gwarancji prawidłowego orzekania.
Ponad to rozstrzygająca działalność quasi-sadowych organów posiada
cechy wymiaru sprawiedliwości, na przykład w zakresie kompetencji
działalności rozstrzygającej, jedynie co do okoliczności faktycznych,
natomiast w zakresie stosowania przymusu karnego nie posiada
kompetencji. Istotnym jest także fakt, iż owa grupa organów ochrony
prawnej jest niejednolita, jeżeli brać pod uwagę nie tylko kryterium
stopnia realizacji prawidłowego orzekania, ale także charakter osób
4

Ibidem, s. 7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
nr 78, poz. 483).
6
S. Serafin, B. Szmulik, op. cit., s. 7.
5
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wchodzących w skład tych organów czy też stosowane przez nie środki
rozstrzygania. Uwzględniając różnego rodzaju kryteria quasi-sadowymi
instytucjami można nazwać liczne organy. Jednak klasycznymi
organami tego typu są: izby morskie, sądy polubowne, arbitraż
społeczny oraz samorządowe kolegia odwoławcze7.
Kolejną istotna grupą organów są organy kontroli legalności,
powołane i zorganizowane zostały one w celu kontroli legalności.
Przy czym poprzez pojęcie legalność rozumie się cechę działania
podmiotów prawa, w tym organów państwa, obywateli oraz
stowarzyszeń, polegającą na działaniu tychże podmiotów na
podstawie oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Sprawowanie
kontroli nad legalnością może być nie tylko funkcją wchodzącą w
obręb innych funkcji kontrolnych, ale również główna funkcją
danego organu. Przykładem organu kontroli powszechnej legalności
jest prokuratura, która powołana została do kontroli całokształtu
życia prawnego w Polsce. Innymi organami kontroli legalności są:
Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja
Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna, straże
gminne, Żandarmeria Wojskowa, Najwyższa Izba Kontroli,
Prokuratoria Generalna, Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji, Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Instytut Pamięci Narodowej
oraz Państwowa Inspekcja Sanitarną i Inspekcja Transportu
Drogowego8.
Obsługa prawna polegająca nadzielaniu pomocy prawnej,
współdziałaniu w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz
kształtowaniu i stosowaniu prawa, wymaga osobnych organów
specjalnie do tego powołanych i zorganizowanych. Są nimi
rzecznicy oraz organy obsługi prawnej. Podobnie jak przy organach
kontroli legalności obsługa prawna może być zarówno jedną z
funkcji jak i główną dla danej instytucji. Do tej pierwszej grupy
należy zaliczyć adwokaturę, radców prawnych, notariat oraz
doradców podatkowych. Drugą stanowią natomiast Rzecznik Praw
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz rzecznicy patentowi.9
7

Ibidem, s. 7-8.
Ibidem, s. 8.
9
Ibidem, s. 8.
8
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1. Sąd Najwyższy w świetle ustawy z 23.11.2002 r. o Sądzie
Najwyższym
Obecnie podstawą ustroju, właściwości oraz postępowania przed
Sądem Najwyższym jest ustawa o Sądzie Najwyższym10. W
pozostałych sprawach obowiązujące są nadal przepisy konstytucyjne, a
w szczególności art. 175, który stanowi, że wymiar sprawiedliwości w
Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne,
sądy administracyjne oraz sądy wojskowe i art. 183 ust. 1 stanowiący, iż
SN sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i
wojskowych w zakresie orzekania. Wbrew oczekiwaniom ani przepisy
konstytucyjne, ani też ustawowe nie ustanowiły SN naczelnym organem
sądowym Rzeczypospolitej, czego wyrazem może być między innymi
brak kompetencji w zakresie nadzoru judykacyjnego nad sądami
administracyjnymi11.
Do podstawowych kompetencji Sądu Najwyższego należy
obecnie zaliczyć:
1) sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez:
a) zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz
jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych przez
rozpoznawanie kasacji oraz innych środków odwoławczych,
b) podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne,
c) rozstrzyganie innych spraw określonych w ustawach;
2) rozpoznawanie protestów wyborczych oraz stwierdzanie
ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta RP, a
także ważności referendum ogólnokrajowego i referendum
konstytucyjnego;
3) rozpoznawanie protestów wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego;
4) opiniowanie projektów ustaw i innych aktów normatywnych,
na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych
ustaw w zakresie, w którym uzna to za celowe;
5) wykonywanie innych czynności określonych w ustawach12.

10

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr
240 poz. 2052 z późn. zm.)
11
S. Serafin, B. Szmulik, op. cit., s. 27.
12
Ibidem, s. 27.
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W skład SN wchodzą: Pierwszy Prezes, prezesi oraz sędziowie
(obecnie jest około 80 sędziów). Do zadań Pierwszego Prezesa SN
należy przede wszystkim kierowanie pracami SN, reprezentowanie
go oraz wykonywanie czynności określonych w ustawie, regulaminie
i innych aktach prawnych. Do pozostałych kompetencji Pierwszego
Prezesa SN należy zaliczyć m.in. składanie Prezydentowi RP oraz
KRdS informacji o działalności SN oraz wynikających z niej
istotnych problemach, jak również przedstawianie właściwym
organom uwag o stwierdzonych nieprawidłowościach lub lukach w
prawie, których usunięcie jest niezbędne do zapewnienia spójności
systemu prawnego RP oraz powoływanie i odwoływanie
przewodniczących wydziałów w izbach na wniosek Prezesa SN13.
Pierwszego Prezesa SN powołuje Prezydent RP na sześcioletnią
kadencję spośród sędziów - kandydatów przedstawionych przez
Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Zastępcą Pierwszego Prezesa
jest Prezes SN, którego powołuje i odwołuje na wniosek Pierwszego
Prezesa Prezydent RP.
Zgodnie z art. 22 ustawy o Sądzie Najwyższym do pełnienia
urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być
powołany ten, kto:
1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i
publicznych;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł
magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
4) wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej;
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego;
6) ma co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywania w Polsce
zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza.
Wymagania, dotyczące staży pracy, nie dotyczą osoby, która
pracowała w polskiej szkole wyższej, Polskiej Akademii Nauk,
instytucie naukowobadawczym lub innej placówce naukowej, mając
tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora
13

Ibidem, s. 28.
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habilitowanego nauk prawnych. Sąd Najwyższy dzieli się na 4 Izby:
Cywi1ną, Karną, Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych oraz Wojskową. Każda z izb w swoich granicach,
określonych właściwymi przepisami, sprawuje nadzór nad
orzecznictwem sądowym w sprawach należących wyłącznie do jej
kompetencji.
Organami Sądu Najwyższego są: Zgromadzenie Ogólne Sędziów
SN, Zgromadzenie sędziów izb SN oraz Kolegium SN.
Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN
(przewodniczy mu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego) należy:
1) uchwalanie regulaminów dotyczących kandydatów na stanowisko
sędziego SN, Pierwszego Prezesa SN oraz członków KRdS,
2) dokonywanie wyboru kandydatów na stanowisko sędziego SN,
3) dokonywanie wyboru dwóch kandydatów na stanowisko
Pierwszego Prezesa SN i przedstawianie ich Prezydentowi RP,
4) dokonywanie wyboru dwóch członków KRdS,
5) rozpatrywanie i przyjmowanie projektu informacji Pierwszego
Prezesa SN o działalności SN oraz o istotnych problemach
wynikających z bieżącego orzecznictwa,
6) podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach
dotyczących SN,
7) rozpatrywanie innych spraw z inicjatywy Pierwszego Prezesa SN,
Prezesów SN, Kolegium SN lub co najmniej dziesięciu sędziów SN.
Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Ogólnego wymagana jest
obecność co najmniej 2/3 sędziów każdej z izb. Uchwały zapadają
zwykłą większością głosów. Jeśli Zgromadzenie zebrało się w celu
przedstawienia informacji o działalności SN, Pierwszy Prezes
zaprasza na posiedzenie Prezydenta RP oraz przedstawicieli organów
władzy publicznej.
W myśl ustawy o Sądzie Najwyższym do kompetencji
Zgromadzenia sędziów izb SN należą następujące sprawy:
1) omawianie corocznego projektu informacji o działalności izby
i istotnych problemach wynikających z orzecznictwa izby oraz,
przyjmowanie tej informacji,
2) opiniowanie kandydatów na stanowisko sędziego SN,
3) opiniowanie kandydata na Prezesa SN przedstawionego przez
Pierwszego Prezesa SN,
486

4) opiniowanie kandydatów na stanowiska przewodniczących
wydziałów przedstawionych przez Prezesa SN,
5) wybór dwóch członków oraz zastępcy członka Kolegium SN,
6) rozpatrywanie innych problemów dotyczących funkcjonowania
izby. Zgromadzeniu sędziów izby SN przewodniczy Prezes SN kierujący
pracą danej izby14.
Kolegium SN tworzą: Pierwszy Prezes, prezesi oraz sędziowie
wybrani przez Zgromadzenie sędziów izby SN na okres trzech lat.
Przewodniczącym Kolegium jest Pierwszy Prezes. Uchwały
Kolegium zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 członków. W razie równości głosów przeważa głos
przewodniczącego. Kolegium przygotowuje stanowisko w sprawach
związanych z działalnością SN oraz współdziała z Pierwszym
Prezesem w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Sądu.
Do kompetencji Kolegium SN należy w szczególności:
1) ustalanie podziału czynności w SN,
2) podejmowanie decyzji dotyczących wewnętrznej struktury
organizacyjnej SN,
3) opiniowanie projektów regulaminów wewnętrznej organizacji
SN oraz wyborów kandydatów na stanowisko sędziego SN,
Pierwszego Prezesa SN oraz członków KRdS, a także zarządzeń
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie organizacji i
zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych jednostek
administracyjnych w SN,
4) opiniowanie kandydatów na prezesów SN,
5) opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w
jednostkach administracyjnych, o których mowa w pkt 3,
6) uchwalanie regulaminu losowania składu sądu dyscyplinarnego,
7) uchwalanie regulaminów organizacyjnych Kancelarii Pierwszego
Prezesa SN oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego15.
Rola Sądu Najwyższego w realizacji zasady praworządności to
w gruncie rzeczy sprawowanie nadzoru nad orzecznictwem sądów
powszechnych i sądów wojskowych poprzez rozpoznawanie kasacji
oraz wydawanie uchwał interpretacyjnych. Sąd Najwyższy to
właściwy organ, by podkreślać, przypominać o pewnych zasadach i
14
15

Ibidem, s. 29.
Ibidem, s. 30.
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gwarancjach praw jednostki w postępowaniu sądowym. Dzieje się
tak ponieważ Sąd Najwyższy dokonując interpretacji przepisów
wypowiada się w sposób abstrakcyjny, bardziej ogólny, jak i z uwagi
na kwalifikacje sędziów, które umożliwiają im głębszą analizę
stawianych kwestii16.
2. Sądy powszechne
Kolejną ważna instytucją są sądy powszechne. Ustawa prawo o
ustroju sądów powszechnych17 reguluje pozycję sądów powszechnych jako tych organów władzy sądowniczej, którym przede wszystkim powierzono sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. W art. 177
Konstytucji RP ustawodawca stanowi, że sądy powszechne sprawują
wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem
spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. W
dodatku prawodawca zapisał również, że sądy powszechne wykonują
zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.
Szczegółowe uregulowanie pozycji ustrojowej, organizacji i
funkcjonowania sądów powszechnych znalazło swój wyraz w treści
art. 1 PrUSP, w świetle której sądami powszechnymi są:
a) sądy rejonowe,
b) sądy okręgowe,
c) sądy apelacyjne.
Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, przy
czym w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości biorą udział
obywatele przez uczestnictwo ławników w procesach przed sądami
w I instancji (chyba że przepisy stanowią inaczej). Ponadto - co
istotne przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z
sędziami. Sądy rozpoznają i rozstrzygają sprawy w postępowaniu
jawnym, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Językiem
urzędowym przed sądami jest język polski, aczkolwiek osoba
niewładająca w wystarczającym stopniu językiem polskim ma prawo
występować przed sądem w znanym przez nią języku oraz ma prawo
16

L. Gardocki, Rola Sądu Najwyższego w realizacji zasady praworządności, [w:] Praworządność i jej gwarancje, pod red. D. Kali, Warszawa
2009, s.187.
17
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)
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do bezpłatnego korzystania z pomocy tłumacza, którego obecność
zapewnia właściwy sąd I instancji. Natomiast wniosek o przyznanie
tłumacza zgłoszony w toku sprawy rozpoznaje sąd tej instancji, w
której toczy się sprawa18.
Sądy powszechne tworzy i znosi oraz ustala ich siedziby oraz
obszar właściwości w drodze rozporządzenia - Minister
Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii KRdS. W tym samym trybie
może on także tworzyć i znosić poza siedzibami sądów rejonowych wydziały zamiejscowe, sądy grodzkie oraz w okręgowych - ośrodki
zamiejscowe i wydziały zamiejscowe.
Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że sąd
rejonowy tworzony jest dla jednej lub większej liczby gmin, zaś w
uzasadnionych wypadkach może być utworzony więcej niż jeden sąd
rejonowy w obrębie tej samej gminy. Natomiast sąd okręgowy
tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch sądów
rejonowych, a sąd apelacyjny dla obszarów apelacji co najmniej
dwóch sądów okręgowych.
Ustawa stanowi, że sąd rejonowy, którego organem jest prezes
sądu, dzieli się na wydziały:
1) cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego;
2) karny - do spraw z zakresu prawa karnego, w tym do spraw o
wykroczenia rozpoznawanych w II instancji;
3) rodzinny i nieletnich (sąd rodzinny) - do spraw:
a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
b) dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
c) dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od
środków odurzających i psychotropowych,
d) należących do sądu opiekuńczego;
4) pracy (sąd pracy) - do spraw z zakresu prawa pracy;
5) ksiąg wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz
do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczysto
księgowego.
Zgodnie z ustawą sąd okręgowy, którego organami są prezes
sądu oraz kolegium sądu, dzieli się na wydziały:
Sąd okręgowy dzieli się na wydziały:

18

S. Serafin, B. Szmulik, op. cit., s. 34-35.
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1) cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa
rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących leczenia osób
uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i
psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na
podstawie odrębnych ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i
czynów karalnych nieletnich;
2) karny – do spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw
zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych.
W sądzie okręgowym może zostać utworzony wydział:
1) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń
społecznych – do spraw odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z
zakresu ubezpieczeń społecznych,
2) gospodarczy – do spraw gospodarczych oraz innych spraw z
zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu
gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw.
Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń
społecznych oraz spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu
prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu
gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, należących do
właściwości sądu okręgowego, w którym nie utworzono odrębnego
wydziału do tych spraw. Minister Sprawiedliwości przekazuje
innemu sądowi okręgowemu, działającemu na obszarze tej samej
apelacji, w trybie określonym w art. 20 uprawnienia Ministra
Sprawiedliwości w zakresie organizacji sądów.
W Sądzie Okręgowym w Warszawie działają ponadto jako
wydziały:
1) odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony
konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu
kolejowego (sąd ochrony konkurencji i konsumentów),
2) odrębna jednostka organizacyjna do spraw rejestrowych
powierzonych temu sądowi na podstawie odrębnych przepisów,
3) odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony
wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów
przemysłowych (sąd wspólnotowych znaków towarowych i wzorów
przemysłowych).
Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, wskazuje
wydział sądu okręgowego rozpoznający środki odwoławcze w
elektronicznym postępowaniu upominawczym.
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Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały:
1) cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa
rodzinnego i opiekuńczego, jak również spraw gospodarczych oraz
innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego
należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw;
2) karny - do spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw
zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych;
3) pracy i ubezpieczeń społecznych - do spraw z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych.
3. Trybunał Konstytucyjny
„Instytucja
kontroli
konstytucyjności
prawa
została
wprowadzona do naszego systemu prawnego w 1982r. Początkowo
była to tylko nowelizacja konstytucji polegająca na bardzo ogólnym
sformułowaniu czym jest Trybunał Konstytucyjny i na czym polega
istota jego kompetencji”19.
Sądowa kontrola zgodności ustaw z konstytucją we współczesnym
świecie jest jedną z podstawowych gwarancji przestrzegania konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny jest samodzielnym organem konstytucyjnym
państwa. Na tle art. 10 ust. 2 Konstytucji z 1997 r., zgodnie z którym
władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały, należy go traktować jako
organ władzy sądowniczej, ale podkreślić przy tym trzeba rozróżnienie
między sądami i trybunałami. Sądy (i tylko sądy) tworzą system organów
powołanych do orzekania w sprawach indywidualnych (do "sprawowania
wymiaru sprawiedliwości" według terminologii art. 175 ust. 1
Konstytucji) i w pewien sposób podporządkowanych Sądowi
Najwyższemu lub Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Trybunał
Konstytucyjny i Trybunał Stanu pozostają poza systemem sądów,
tworząc drugi, odrębny segment władzy sądowniczej.
Zgodnie z art. 1 ustawy o TK20 Trybunał Konstytucyjny, jest
organem władzy sądowniczej, powołanym do badania zgodności z
Konstytucją aktów normatywnych i umów międzynarodowych oraz
wykonywania innych zadań określonych w Konstytucji a siedzibą
Trybunału jest Warszawa.
19

L. Garlicki, J. Trzciński, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 1996, s.5.
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
(Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. z późn. zm.)
20
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Trybunał orzeka w sprawach:
1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi,
których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne
organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami
międzynarodowymi i ustawami,
4) skargi konstytucyjnej,
5) sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi
organami państwa,
6) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii
politycznych.
Trybunał na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza
zgodność z Konstytucją ustawy przed jej podpisaniem oraz umowy
międzynarodowej przed jej ratyfikacją.
Trybunał na wniosek Marszałka Sejmu rozstrzyga w sprawie
stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta
Rzeczypospolitej, gdy Prezydent nie jest w stanie zawiadomić
Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu. W razie
uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez
Prezydenta Trybunał powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe
wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej.
W skład Trybunału wchodzi piętnastu sędziów Trybunału.
Sędziego Trybunału wybiera Sejm na 9 lat. Sędzią Trybunału może
być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału
przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Uchwała
Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału zapada bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
posłów. Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa
wobec Prezydenta Rzeczypospolitej ślubowanie następującej treści:
„Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi
obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie
Narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki
wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością". Ślubowanie
może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
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Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się
stanowiska sędziego Trybunału.
Organami Trybunału są: Zgromadzenie Ogólne oraz prezes
Trybunału. Zgromadzenie Ogólne tworzą sędziowie Trybunału.
Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
1) uchwalanie regulaminu Trybunału,
2) wybór kandydatów na prezesa i wiceprezesa Trybunału,
3) uchwalanie statutu Biura Trybunału,
4) uchwalenie projektu dochodów i wydatków Trybunału,
5) zatwierdzanie informacji, o której mowa w art. 4 ust. 1,
6) wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla
Zgromadzenia Ogólnego w ustawie lub w regulaminie.
Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały, jeżeli bierze w nim
udział co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału, w tym
prezes lub wiceprezes Trybunału.
O porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego i jego terminie
prezes Trybunału powiadamia wszystkich sędziów Trybunału co
najmniej siedem dni przed jego terminem.
W szczególnych przypadkach Zgromadzenie Ogólne może się
uznać za zdolne do podejmowania uchwał, mimo niezachowania
terminu, określonego w ust 3.
Zgromadzeniu Ogólnemu przewodniczy prezes lub wiceprezes
Trybunału. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykłą
większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Głosowanie
jest jawne, o ile żaden z sędziów Trybunału nie zażąda głosowania
tajnego. Regulamin Trybunału podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
„Trybunał Konstytucyjny od początku swego istnienia był
ważnym elementem polskiego systemu politycznego. Wpływał nie
tylko na stan praworządności w Polsce, przebieg procesu
stanowienia aktów normatywnych, ale także na zachowania aktorów
politycznych na arenie wyborczej, parlamentarnej i rządowej. Jego
orzeczenia budziły liczne kontrowersje i spory, czyniąc z Trybunału
zarówno uczestnika, jak i arbitra w konfliktach, w które obfitowało
polskie życie publiczne w ostatnich trzech dekadach”21.
21

R. Alberski, Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych, Wrocław 2010, s. 9.
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4. Trybunał Stanu
Status prawny Trybunału Stanu określony został w art. 198 – 201
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie o Trybunale
Stanu22. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z
zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania,
odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą:
Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów oraz
członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego,
Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, osoby, którym Prezes Rady Ministrów
powierzył kierowanie ministerstwem, oraz Naczelny Dowódca Sił
Zbrojnych.
Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie w zakresie określonym w art.
107 Konstytucji. Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2
zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez
Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego.
Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego. Członkowie Trybunału Stanu w sprawowaniu funkcji
sędziego Trybunału Stanu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji
oraz ustawom. Członek Trybunału Stanu nie może być bez uprzedniej zgody Trybunału Stanu pociągnięty do odpowiedzialności karnej
ani pozbawiony wolności. Członek Trybunału Stanu nie może być
zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym
uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do
zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się przewodniczącego Trybunału Stanu, który
może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
O postawieniu przed Trybunałem Stanu decydują:
Zgromadzenie Narodowe w odniesieniu do Prezydenta RP
wniosek w tej sprawie musi podpisać co najmniej 1/4 (140)
członków ZN, a decyzja o postawieniu Prezydenta przed
22

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. 2002 Nr
101, poz. 925 z późn. Zm.)
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Trybunałem Stanu zapada, jeśli zagłosuje za nią co najmniej 2/3
członków ZN.
Sejm:
a) w odniesieniu do prezesa i członków Rady Ministrów,
wniosek w tej sprawie może złożyć co najmniej 1/4 (115) posłów lub
Prezydent RP, a decyzja o postawieniu członka Rady Ministrów
przed Trybunałem Stanu zapada jeśli zagłosuje za nią co najmniej
3/5 (276) posłów.
b) w odniesieniu do Prezesa NBP, Prezesa NIK, członków
KRRiT oraz Naczelnego dowódcy sił zbrojnych, wniosek w tej
sprawie może złożyć co najmniej 1/4 (115) posłów lub Prezydent RP
(za kontrasygnatą), a decyzja o postawieniu przed Trybunałem Stanu
zapada bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby posłów w Sejmie.
c) w odniesieniu do posłów, wniosek w tej sprawie może złożyć
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a decyzja o postawieniu
posła przed Trybunałem Stanu zapada bezwzględną większością
głosów w Sejmie.
Senat w odniesieniu do senatorów, wniosek w tej sprawie może
złożyć Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a decyzja o
postawieniu senatora przed Trybunałem Stanu zapada bezwzględną
większością głosów w Senacie.
5. Najwyższa Izba Kontroli
„Najwyższa Izba Kontroli została powołana dekretem
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 7 lutego 1919r.
Powstała ona w celu kontroli prawidłowości wydatkowania grosza
publicznego. Wychodząc z tego założenia Konstytucja RP z dnia 2
kwietnia 1997r. uznała NIK za naczelny organ kontroli państwowej,
przyznając Izbie uprawnienia do kontroli wszystkich podmiotów,
które ten grosz publiczny wykorzystują, a więc najważniejszych
organów Państwa, samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.”23

23

E. Jarzęcka – Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz
do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2010, s. 13.

495

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli
państwowej. Działa w oparciu o Konstytucję RP, Ustawę o NIK24,
Statut i Zarządzenia Prezesa Izby. Regulacje zawarte w przepisach
prawa określają m.in. pozycję ustrojową Izby, jej zadania, tryb i
zakres działania oraz wewnętrzną organizację.
W przypadku kontroli realizowanej przez NIK kryteria kontroli
zostały określone bezpośrednio w art. 203 Konstytucji. Regulacja ta
nie ogranicza się tylko do ogólnego wyliczenia wszystkich kryteriów
uwzględnianych w czynnościach kontrolnych, lecz przypisuje
poszczególne kryteria do odpowiednich zakresów kontroli
realizowanych przez NIK25.
Sformułowane kryteria w Konstytucji RP przedstawiają się
następująco:
1) legalność - sprawdzenie, czy działalność jednostki
kontrolowanej posiada
podstawę prawną i jest zgodna z obowiązującym prawem,
2) gospodarność - rozpatrywana w teorii kontroli dwutorowo; z
jednej strony oznacza sprawdzenie, czy nakłady poniesione w trakcie
działania jednostki kontrolowanej przyniosły możliwie maksymalne
efekty, z drugiej strony polegać może na osiągnięciu celu przy jak
najmniejszych kosztach poszczególnych przedsięwzięć i przy
równoczesnej dbałości o ich jakość,
3) celowość - rozpatrywana dwuwariantowo; można wyróżnić
celowość przedmiotową, rozumianą jako sprawdzenie, czy działania
jednostki kontrolowanej prowadzą do osiągnięcia zamierzonego
celu, oraz celowość metodyczną, polegającą na trafności wyboru
sposobu realizacji zamierzonego celu;
4) rzetelność, czyli sprawdzenie zgodności podejmowanych
działań z wymaganiami wiedzy i techniki oraz zasadami dobrej
wiary.
Podstawowy zakres kontroli NIK, zawarty w art. 203
Konstytucji RP, obejmuje kontrolę działalności:
1) administracji rządowej,
2) Narodowego Banku Polskiego,
24

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U.
Nr 227, poz. 1482).
25
S. Serafin, B. Szmulik, op. cit., s. 210-211.
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3) państwowych osób prawnych i innych państwowych
jednostek organizacyjnych,
4) organów samorządu terytorialnego,
5) komunalnych osób prawnych,
6) innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w
zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub
komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz
państwa.
„Zakres administracji rządowej ustawa traktuje bardzo szeroko,
obejmując nim całość organów mieszczących się w tym pojęciu.”26
Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:
1) analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki
pieniężnej,
2) opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,
3) informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia,
określone w ustawie.
Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne
sprawozdanie ze swojej działalności. Prezes Najwyższej Izby
Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 6 lat i
może być ponownie powołany tylko raz. Prezes Najwyższej Izby
Kontroli nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem
stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć
zawodowych. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może należeć do
partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności
publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być bez uprzedniej
zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani
pozbawiony wolności. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może
być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym
uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do
zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu
niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać
natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Organizację oraz tryb
działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa o NIK.

26

A. Sylwestrzak, Najwyższa Izba Kontroli, studium prawnoustrojowe,
Warszawa 2006, s. 198.
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Streszczenie
Artykuł poświęcony jest wybranym instytucjom stojącym na
straży praworządności w Polsce. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące głównie: Sadu Najwyższego, Sądów Powszechnych (w tym
także sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych), Trybunału
Konstytucyjnego, Trybunału Stanu oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Pierwsza część artykuł skupia się na próbie zdefiniowania pojęcia praworządności jako kluczowego dla dalszych rozważań. Działanie organów państwowych jedynie na podstawie i w ramach kompetencji jest treścią tzw. zasady praworządności (legalizmu - art. 7
Konstytucji), będącej jednym z koniecznych elementów państwa
prawnego. Odnosi się ona jedynie do organów, natomiast obywatele
nie potrzebują „kompetencji" do działania bo na nich ciąży jedynie
obowiązek nienaruszania prawa. Prezentacja poszczególnych instytucji poprzedzona jest klasyfikacją organów ochrony prawnej na
Organy rozstrzygające, Organy kontroli legalności oraz na Rzeczników i organy obsługi prawnej. Istotną kwestią jest tutaj omówienie
kompetencji oraz organów i jednostek organizacyjnych Sądu Najwyższego, organizacji i organów sądów powszechnych (sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne). W dalszej części artykułu
poruszona została kwestia sądowej kontroli zgodności ustaw z konstytucją we współczesnym świecie jako jedna z podstawowych gwarancji przestrzegania konstytucji oraz Trybunału Konstytucyjnego
jako samodzielnego organu konstytucyjnego państwa a także omówienie kompetencji tegoż Trybunału. Następnie przedstawione zostały podmioty odpowiedzialne przed Trybunałem Stanu oraz procedura pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.
Ostatnia część artykułu skupia się na prezentacji podstawowego zakresu kontroli Najwyższej Izby kontroli.
Summary
The Selected Institutions Guarding the Rule of Law in Poland
The article describes selected institutions guarding the rule of
law in Poland. Discussed matters concern mainly: the Supreme
Court, Courts of Common (including the regional, district and courts
of appeal), the Constitutional Court, the State Court and the Supreme
Chamber of Control. The first part of the article focuses on the attempt to define the concept of “the rule of law” as a key meaning for
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further consideration. The acting of state authorities only on the basis
and within the competence is included in the so-called “the rule of
law” (legalism - Art. 7 of the Constitution), which is one of the essential elements of the rule of law. It applies only to the authorities
because citizens do not need "the competence" to act. They are only
required to infringe the law. The presentation of individual institutions is preceded by a classification of law enforcement bodies: arbitrating authorities, control authorities, Ombudsmen and legal authorities. It is important to discuss powers, authorities and agencies of the
Supreme Court, the bodies of the courts (regional courts, district
courts, courts of appeal). The rest of the article presents the question
of judicial control of the constitutionality of laws in the modern
world as one of the fundamental guarantees of the Constitution compliance and the Constitutional Court as an independent authority of
the constitutional country as well as the competence of that Court.
Moreover, the author shows bodies which can be judged by the State
Tribunal and the procedure of the State Tribunal acting. The last part
of the article focuses on presenting the basic attribution of the Supreme Chamber of Control.
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Wioletta Szarecka (UWM)
Kampanie społeczne w obronie praw osób niepełnosprawnych
1. Sytuacja społeczna osób z niepełnosprawnością a poszanowanie ich praw
Osoba z niepełnosprawnością spotyka się z wieloma utrudnieniami i ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu. Niepełnosprawność może mieć charakter sensoryczny, fizyczny i psychiczny.
W pierwszym przypadku uszkodzone zostają analizatory wzrokowe
i/lub słuchowe. Fizyczny rodzaj niepełnosprawności związany jest z
nieprawidłową budową lub porażeniem narządów ruchu, bądź przewlekłą chorobą narządów wewnętrznych. Biologiczne uszkodzenia
rzutują również na psychiczne funkcjonowanie człowieka. Trzeci
wariant oznacza niepełnosprawność intelektualną oraz zaburzenia
osobowości i zachowania1. Wszystkie opisane uszkodzenia utrudniają wypełnianie ról społecznych i zmuszają do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w radzeniu sobie z trudnościami. Adaptację do
istniejących warunków dodatkowo utrudnia sposób postrzegania
niepełnosprawności przez społeczeństwo, mimo, że w ostatnich latach wydarzyło się w tym obszarze wiele dobrego.
Przez dziesięciolecia w postrzeganiu zjawiska niepełnosprawności w społeczeństwie dominował pryzmat medyczny, a więc akcent
kładziony na istniejące deficyty i niedoskonałości. Niepełnosprawność jest tutaj konsekwencją choroby układu nerwowego lub układu
ruchu, a negatywne doświadczenia osób nią dotkniętych wywodzą
się właśnie z faktu owego uszkodzenia, co nie daje jednostkom możliwości normalnego funkcjonowania2.
Zdaniem Czesława Kosakowskiego takie postrzeganie niepełnej
sprawności miało swoje odbicie w programach rehabilitacji tych
osób: sprowadzała się zatem do możliwie najpełniejszego uspraw1

M. Kupisiewicz, Słownik Pedagogiki Specjalnej, hasło: Niepełnosprawność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 214.
2
B. Cytowska, Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012, s. 72-73.
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nienia uszkodzonej funkcji. Współcześnie specjaliści kładą nacisk na
odbiologizowanie procesu diagnozy i terapii. Istotne miejsce zajmuje
zatem diagnoza funkcjonalna, skupiająca się na możliwościach, które
otwierają się przed osobą niepełnosprawną, rzadko bowiem uszkodzenie ma wymiar totalny, niemalże zawsze zostają funkcje nienaruszone, na których można bazować w procesie rewalidacji. Jak podkreśla Cz. Kosakowski, ma to znaczenie nie tylko dla jednostki niepełnosprawnej, która ma szansę na terapię wzmacniającą pozostawione zasoby, ale również pomaga w zmianie myślenia szerszych
środowisk o granicach rozwoju osób z niepełnosprawnością, gdyż
takie ujęcie „służy również zmianie społecznego odbioru osoby niepełnosprawnej, dostrzegania wpierw człowieka jako takiego”3. W
tym podejściu osoby z deficytami mają większe szanse na przyznanie im przez społeczeństwo prawa do „normalności”, również mogą
oczekiwać pełniejszego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności. Tymczasem Beata Cytowska zwraca uwagę, że zaczyna się również odnawiać paradygmat medyczny, który ma swoje źródła w
szybkim rozwoju nauki: coraz więcej można obecnie zoperować,
naprawić, zaimplantować, zastąpić. Ma to swoje odbicie również w
bardzo zaawansowanej diagnozie - nawet w okresie prenatalnym, co
z kolei prowadzi do usprawiedliwienia większej liczby aborcji, ze
względu na wykrycie poważnego uszkodzenia płodu. Rozwój medycyny zwraca się zatem niejednokrotnie przeciwko człowiekowi, który dzięki zaawansowanym technologiom diagnozowania niepełnosprawności, być może nigdy nie będzie miał szansy się narodzić4.
Jesteśmy zatem świadkami ścierania się paradygmatów: podkreślającego sytuację społeczną jako upośledzającą osobę z dysfunkcjami oraz medycznego, z naciskiem na wykrycie i naprawę pojawiających się uszkodzeń organizmu, aż do skrajnego przypadku nowoczesnej eksterminacji w postaci aborcji i eutanazji. Status osoby niepełnosprawnej będzie się więc różnił w zależności od przyjętej przez
otoczenie optyki. Społeczna percepcja niepełnosprawności warun-

3

Cz. Kosakowski, Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2009, s. 25.
4
B. Cytowska, Trudne drogi... dz. cyt., s. 73.
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kowana jest stopniem samodzielności jednostek nią dotkniętych,
ponieważ od tego zależy jak dużo pomocy będą potrzebować5.
E. Goffman zwraca uwagę, że społeczeństwo ma skłonność do
piętnowania cech odróżniających dane osoby od tłumu. Zdaniem
autora, linią graniczną nie są jakieś szczególne cechy odróżniające,
ale raczej brak cech przystających do modelu „normalności”6. E.
Zakrzewska-Manterys, komentując teorię piętna w kontekście niepełnosprawności zwraca uwagę na szczególnie trudne położenie
osób z niepełnosprawnością intelektualną: nie mają oni bowiem
możliwości zarządzania nadanym im piętnem, ze względu na ograniczenia umysłowe. Stąd jawi się potrzeba niejako „adwokata”, kogoś,
kto w imieniu osób z ograniczeniami w psychicznym funkcjonowaniu będzie walczył o poszanowanie ich praw i godne traktowanie7.
Tymczasem nadanie etykiety odbywa się na skutek złamania reguł
obowiązujących w kulturze, pociągając za sobą zmianę statusu i
włączenie do grupy „innych”. To z kolei staje się podstawą do formułowania stereotypów na temat jej członków. Stereotypowe myślenie jest wyjątkowo trudne do odwrócenia, zatem izolacja społeczna
osób niepełnosprawnych powiększa się coraz bardziej8.
Nie sposób mówić w takim przypadku o równych szansach życiowych osób pełno- i niepełnosprawnych. Ograniczenia drugiej
grupy, jak wykazano powyżej, wynikają nie tylko z uszkodzenia
fizycznego: to społeczeństwo tworzy dodatkowe bariery ich funkcjonowania i powoduje pogłębianie różnic pomiędzy światem osób
określanym jako „normalne” i pozostałymi ludźmi, objętymi stygmatem odmieńca. B. Nirje już w 1976 roku wygłosił tezy o wtórnym
charakterze niepełnosprawności. Jego zdaniem, ujętym jeszcze wy5

J. Kirenko, Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 142.
6
E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 33;
7
E. Zakrzewska-Manterys, Upośledzeni umysłowo. Poza granicami społeczeństwa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010,
s. 131-132.
8
M. Chodkowska, S. Byra, Z. Kazanowski, M. Parchomiuk, B. Szabałą,
Stereotypy a warunki życia osób niepełnosprawnych, [w:] Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, praca zbiorowa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 142-143.\
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chodzącą obecnie powoli z użycia nomenklaturą, upośledzenie umysłowe obejmuje: uszkodzenie centralnego układu nerwowego, trudną
sytuację życiową osoby poszkodowanej, co nasila istniejące problemy oraz świadomość niepełnosprawności, która wpływa na podejmowane aktywności9.
Cz. Kosakowski reprezentuje stanowisko, iż powyższe rozróżnienie zastosować można również do innych odchyleń od normy, nie
tylko do niepełnosprawności intelektualnej. Pierwszy rodzaj upośledzenia to następstwa pierwotne, które są nieuchronne i wiążą się z
ciałem człowieka. Drugi element to już pochodna niekorzystnej sytuacji życiowej, w której znajdują się często osoby z dysfunkcjami.
Może mieć ona wymiar materialny- niedostatku, braku dostępu do
specjalistycznej edukacji czy terapii, bądź być związana z funkcjonowaniem w rodzinie i szerszej społeczności lokalnej. Częstym zjawiskiem upośledzającym dodatkowo jednostkę, jest nadopiekuńcza
postawa rodziców. Dziecko wychowywane w takim klimacie nie ma
szansy wykorzystać w pełni zachowanych możliwości, niećwiczone
umiejętności ulegają zapomnieniu. Ostatnim komponentem omawianej wizji niepełnosprawności jest świadomość swojego stanu. Budowana jest ona poprzez porównywanie się z innymi, co nie oznacza
jeszcze negatywnego wizerunku samego siebie- takowy przejmuje
jednostka dopiero od otoczenia, a więc przyjmuje ich punkt widzenia10. Po raz kolejny osoba niepełnosprawna zostaje postawiona w
odmiennej do reszty społeczeństwa sytuacji.
Historia najnowsza pokazuje wiele niechlubnych przykładów
nierównego traktowania przez prawo osób o różnym stopniu sprawności. II. Wojna Światowa to czas eksterminacji niepełnosprawnych
przez systemy totalitarne, w polityce społecznej dominowała dyskryminacja i wyniszczanie populacji ludzi z odstępstwami od normy.
Odbudowujący się po wojnie ład społeczny doprowadził do przyjęcia
w 1948 roku Powszechnej deklaracji praw człowieka. Dokument
zobowiązuje do poszanowania wszystkich ludzi, niezależnie od istniejących pomiędzy nimi różnic. Wprost o prawach osób niepełno9

I. Wald, IV Kongres Naukowy Stowarzyszenia do Badań Naukowych
nad Upośledzneim Umysłowym, [w:] Materiały Informacyjno-Dydaktyczne
TPD, 1997, s. 21.
10
Cz. Kosakowski, Węzłowe problemy... dz. cyt., s. 30-32.
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sprawnych mówi dopiero Deklaracja praw osób upośledzonych umysłowo z 1971 roku. Zaznacza się w niej szczególne prawo do opieki
lekarskiej, rehabilitacji, świadczeń socjalnych, życia w rodzinie,
ochrony przed dyskryminacją i wykorzystywaniem. Dalsze lata
przyniosły kolejne regulacje prawne nakazujące tolerancję i równość
obywateli bez względu na stopień sprawności, to również czas powstania i promowania pojęcia „wyrównywania szans”11. Kolejne
zobowiązania wobec polepszania warunków życia osób niepełnosprawnych nałożyło przystąpienie Polski do Rady Europy oraz Unii
Europejskiej. Powstają również liczne stowarzyszenia i fundacje
walczące o przestrzeganie praw niepełnosprawnych z taką samą dbałością jak w przypadku pełnosprawnej części społeczeństwa12. Organizacje te piętnują również przykłady nadużyć wobec osób z odchyleniami od normy oraz starają się wpłynąć na społeczny wizerunek
osoby niepełnosprawnej. W środowisku ludzi z niepełnosprawnością
zwiększają świadomość własnych praw, pracują nad wykształceniem
umiejętności bronienia się przed wyzyskiem i nadużyciami.
W dalszej części pracy skupię się jednym z obszarów działalności obrońców praw osób niepełnosprawnych: na analizie wybranych
kampanii medialnych podejmujących omawiane problemy.
2. Założenia metodologiczne
Podjęte badania ulokowane zostały w strategii jakościowej. D.
Urbaniak-Zając zwraca uwagę, iż w badaniach pedagogicznych
przedmiot dociekań jest złożony, charakteryzuje go zmienność i
niepowtarzalność, co tłumaczy stosowania na tym polu jakościowej
orientacji badawczej13. Jak pisze K. Konarzewski , strategia jakościowa charakteryzuje się brakiem gotowej teorii w punkcie wyjścia,
to badanie nastawione jest na odnalezienie „sensu zachowań, który
jest konstruowany przez uczestnika w ramach pewnego kontekstu
(...), chce zobrazować złożone wzorce studiowanego obiektu i udo-
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B. Cytowska, Trudne drogi... dz. cyt., s. 134-136.
Tamże, s. 138-139.
13
D. Urbaniak-Zając, Jakościowa orientacja w badaniach pedagogicznych, [w:] Badania jakościowe w pedagogice, red. D. Urbaniak-Zając, E.
Kos, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 31.
12
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stępnić je komuś, kto ich nie doświadczył”14. Zdaniem autora, obok
uzyskanych w badaniu danych, duże znaczenie mają również okoliczności ich zdobywania: miejsce, czas, zachowanie badanej osoby,
szeroki kontekst zaistniałego zjawiska15.
Cel badań będzie tutaj rozumiany jako „rodzaj efektu, który zamierzamy uzyskać w wyniku badań, a także rodzaj czynników, z
którymi efekty te będą się wiązać”16. Obranym przeze mnie celem
była analiza zawartości kampanii medialnych w obronie praw osób
niepełnosprawnych. Przedmiotem badań, zdeterminowanym przez
obrany cel były wybrane strony internetowe, jako przestrzeń archiwizacji kampanii medialnych. Przyjęta orientacja jakościowa obliguje do rezygnacji z hipotez badawczych, natomiast głównym problemem ukierunkowującym badanie było: Jakie treści zawierają kampanie medialne na rzecz osób niepełnosprawnych? Wynikają z niego
pytania szczegółowe: Jaki przekaz niosą ze sobą owe kampanie? W
jakim kontekście są umieszczane? Jakie są ich środki wyrazu?
Do gromadzenia danych posłużyła analiza dokumentów, którą za
M. Łobockim będziemy rozumieć jako „metodę lub technikę badawczą, polegającą na opisie i interpretacji konkretnych dokonań w procesie uczenia się, pracy produkcyjnej, zabawy lub innego rodzaju
działalności, zakończonych bardziej lub mniej golowym produktem”17. Dane zostały zgromadzone na niewielkiej liczbie przykładów, co umożliwiło dogłębną, jakościową analizę przypadków mówienia o niepełnosprawności w mediach. Zebrany materiał opracowano przy użyciu metody indywidualnych przypadków, którą Tadeusz Pilch określa „sposobem badań, polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawie-
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K. Konarzewski, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000, s. 25.
15
Tamże, s. 28.
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W. Dutkiewicz, Podstawy metodologii badań, Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2001, s. 50.
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M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 227.

506

niem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych”18.
3. Pomiędzy prowokacją a stereotypem. Wyniki badań własnych
Analizie poddane zostały kampanie społeczne występujące w
obronie praw osób niepełnosprawnych. Wszystkie z nich wykorzystywały masowe środki przekazu: pojawiały się w radio, w telewizji,
w Internecie oraz na plakatach wywieszanych w miejscach publicznych. Cele tych akcji były różne. Pod względem teleologicznym
można wyróżnić trzy grupy kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych. Jedne z nich zachęcały do przekazania 1% podatku organizacjom pozarządowym, do przekazywania datków fundacjom pomagającym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Druga grupa ukierunkowana była na dorosłe osoby niepełnosprawne i zachęcała do
aktywizacji zawodowej, poszukiwania pracy oraz miała ukazywać
zalety zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku
pracy. Ostatnia z podgrup nie była zorientowana na materialny skutek: emitowane spoty dążyły raczej do zmiany myślenia, opinii publicznej o różnych problemach, pomagały w kształtowaniu wizerunku osób z niepełnosprawnością.
Pierwsza grupa kampanii zajmuje się działalnością charytatywną, co kojarzy się społecznie z osobami niepełnosprawnymi, na skutek pokutujących stereotypów. Współcześnie wciąż żywe są opinie o
jednostkach niepełnosprawnych, jako o ludziach zależnych od otoczenia, które oczekują pomocy nie tylko od osób najbliższych w
codziennym funkcjonowaniu, ale również od każdego członka społeczeństwa, którego podatki po części są przeznaczone na świadczenia
społeczne19. W mediach ten problem pojawia się najczęściej w spotach charytatywnych fundacji działających przy największych polskich stacjach komercyjnych. Każda z wyprodukowanych przez owe
fundacje reklam nawiązuje bądź do konieczności udzielenia wsparcia
finansowego bądź jest podziękowaniem darczyńcom oraz sprawoz18

T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo
Akademickie Żak, Warszawa 1995 s.78
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M. Chodkowska, B. Szabała, Osoby z upośledzeniem umysłowym w
stereotypowym postrzeganiu społecznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 70
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daniem z działalności organizacji. Estetyka tych nagrań w znacznej
mierze opiera się na ukazaniu bezmiaru smutku i cierpienia, z którym zmaga się na co dzień dziecko niepełnosprawne oraz jego rodzice. Takie reklamy mają stonowane barwy oraz rzewną linię melodyczną, wprawiają w nastrój melancholii, smutku i litości. W ten
sposób łatwiej jest wzbudzić u odbiorcy poczucie obowiązku pomocy, odpowiedzialności za losy ludzi pokrzywdzonych. Trudno się z
tym nie zgodzić, jednak z pewnością takie obrazowanie nie pomaga
zwalczyć stereotypu osoby niepełnosprawnej, widzianej jako nieszczęśliwa i niesamodzielna. Przytoczyć można tutaj wiele przykładów obrazowania: samotny chłopiec na wózku w ciemnym pokoju,
mała niewidoma dziewczynka poruszająca się niepewnie po pomieszczeniu, wychudzone dziecko otoczone zaawansowaną technologicznie aparaturą. W ostatnich latach spoty tych fundacji są zdecydowanie ostrożniejsze, jeśli chodzi o powielanie opisanych stereotypów: częściej bohaterowie uśmiechają się i opowiadają o swoich
planach i marzeniach, które znajdują się w cieniu choroby czy niepełnosprawności. W tym miejscu pojawia się przestrzeń dla działalności charytatywnej: widz wzywany jest do pomocy w realizacji
dziecięcych pragnień.
W opozycji do powyższego stają kampanie pomagające w poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. W tym
przypadku osią przewodnią staje się pokazanie osoby z dysfunkcjami
jako kompetentnej, odpowiedzialnej i godnej zaufania. Poszukiwanie
pracy utrudnia im bowiem najczęściej niechęć potencjalnych pracodawców do zatrudniania osób nie w pełni sprawnych, co wynika z
obawy o obniżoną produktywność takiego pracownika. Najczęściej
nie jest to uzasadnione, zwłaszcza jeśli aplikant jest niepełnosprawny
ruchowo, a praca ma charakter siedzący. Źródła takiego traktowania
osób niepełnosprawnych leżą w nadaniu im etykiety „wiecznego
dziecka”. Odmawiając im kategorii dorosłości, budujemy wizerunek
osoby zachowującej cechy dziecka do końca życia, do czego przyczynia się często również zachowanie rodziców młodzieży z niepeł-
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nosprawnością, którzy zdają się nie zauważać upływających lat i
swoje dziecko traktują wciąż tak samo20.
Tymczasem akcje podejmowane przez jednostki rządowe czy
pozarządowe koncentrują się na przełamaniu tego schematu myślenia. Przykładowo kampanie takie pojawiały się pod hasłami: „Odkryjmy potencjał osób z niepełnosprawnością”, „Sprawni zawodowo”. Te akcje pokazywały ludzi z odchyleniami od normy jako
świetnie funkcjonujące w środowiskach pracy, realizujące się zawodowo, aktywne i zaangażowane w sprawy zatrudniającej ich firmy.
Wymieniane są również praktyczne korzyści z zatrudniania takich
osób, czyli dotacje unijne oraz zwolnienie z niektórych składek.
Obok działalności informacyjnej prowadzona jest również akcja o
charakterze motywacyjnym skierowana do samych osób niepełnosprawnych. Przykładem jest tutaj kampania „Wyślij CV- ktoś czeka”, podczas której zachęcano niepełnosprawnych do odważnego
wejścia na rynek pracy, dążenia do samorealizacji i niezależności
ekonomicznej, obok reklam w mediach odbyły się również szkolenia
praktyczne dla zainteresowanych budowaniem sowich kompetencji
w tym zakresie. Podsumowując ten typ kampanii, najczęściej pokazują one nowatorskie, funkcjonalne podejście do doznawanych
uszkodzeń, akcentują zasoby oraz silne strony bohaterów.
Ostatnim z typów kampanii w obronie praw osób niepełnosprawnych są przedsięwzięcia na rzecz wyrównywania ich szans. W
takim przypadku prezentowane obrazy są nieszablonowe, a tematyka
obejmuje najbardziej newralgiczne obszary ze współżycia społeczności pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w których mamy tendencje do posługiwania się stereotypami. Dzięki ukazaniu osób z
niepełną sprawnością w zwyczajnych sytuacjach, w których radzą
sobie równie dobrze jak inni ludzie, twórcy starają się poszerzyć
horyzonty widzów, aby jak najmniej zachowań etykietowane było
przez nich jako „nienormalne”. Przykładem może być kampania
sprzed kilku lat, zatytułowana „Zarażam Radością”, zorganizowana
przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dotyka ona pokutującego wśród niektórych środowisk
20

E. Giermanowska, Praca zawodowa [w:], Niepełnosprawność – w
zwierciadle dorosłości, red. R. J. Kijak Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012, s. 170-173.
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przeświadczenia, że niepełnosprawnością można się zarazić, stąd
bardzo prowokujące i zwracające uwagę hasła, jak „Niepełnosprawni
intelektualnie mogą cię zarazić, ale tylko radością” oraz „Niepełnosprawni intelektualnie mogą cię zarazić, ale tylko pasją”. Pokazują
one osoby z dysfunkcjami umysłowymi z pozytywnej strony, starając się budować pozytywne wzorce chodzenia z nimi w interakcje.
Inne przykłady takich przedsięwzięć medialnych to „Czy naprawdę
jesteśmy inni”, również posługująca się prowokacją oraz „Znajdź
różnice. Otwórz oczy”, skoncentrowana na postrzeganiu społecznym
osób niewidomych. Przykłady można mnożyć, jednak tendencja
obrazowania pozostaje ta sama, a więc pokazywanie osoby odbiegającej od normy jako pełnoprawnego partnera interakcji.
4. Refleksje końcowe
Pomimo zaawansowanego rozwoju nauk i coraz pełniejszej wiedzy na temat pochodzenia i skutków niepełnosprawności, w społeczeństwie pokutują liczne stereotypy. Ich cechą jest sztywność myślenia od danej grupie osób, co trudno zwalczyć, jednakże podejmowane są liczne próby, ponieważ takie postrzeganie staje na drodze
wyrównywania szans życia osób z niepełnosprawnością. Traktując je
jako gorsze i odsuwając na margines życia społecznego, odmawiamy
im podstawowych praw człowieka. W reklamach o charakterze społecznym organizacje pożytku publicznego starają się zwalczać stereotypowe postrzeganie tych grup, przede wszystkim akcentując
pozytywne przykłady. W zamierzeniu mają one być wzorcem budowania podobnych relacji w rzeczywistym życiu. Opierają się zatem
na założeniu, że odbiorca owych kampanii, w sytuacji rzeczywistego
spotkania na swojej drodze osoby z zaburzeniami, będzie potrafił
zachować się tolerancyjnie, udzielić umiejętnie pomocy, bez okazywania litości i własnej wyższości.
Sposób ukazywania niepełnosprawnych można podsumować jako nowatorski, humanistyczny, akcentujący człowieczeństwo i pełnię
ich praw. Od owego schematu odstają liczne kampanie fundacji koncentrujące się na gromadzeniu środków finansowych. Niejednokrotnie stawiają one cel materialny powyżej misji budowania wizerunku
populacji niepełnosprawnych, co jest działaniem krótkowzrocznym,
ponieważ pomaga doraźnie wspomóc potrzebujących, natomiast w
dłuższej perspektywie umacnia stereotypowe ich postrzeganie w
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społeczeństwie, w konsekwencji utrudniając im usamodzielnienie się
na rynku pracy i niezależność ekonomiczną.
Reasumując, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych coraz częściej posługują się środkami masowego przekazu dla modelowania opinii publicznej. Trudno mówić o efektywności
tych rozwiązań, ponieważ wpływ na świadomość odbiorców jest
niemalże niezmierzalny. Stereotypy mają jednak często swoje źródło
w strachu przed kontaktem z nieznanym, stąd pokazywanie dysfunkcji i alternatywnych sposobów funkcjonowania w świecie oswaja
rzesze widzów z innością, powodując brak zdziwienia w realnym
świecie. Jeżeli uda się poszerzyć rozumienie normalności o zachowania właściwe osobom niepełnosprawnym, gotowe są podwaliny
do budowania tolerancyjnego i otwartego na różnorodność społeczeństwa. We współczesnym świecie, w którym rzeczywistość wirtualna i realna coraz bardziej się przenikają, trudno o bardziej dogodną przestrzeń przebudowywania wizerunku osób niepełnosprawnych niż media masowe.
Streszczenie
Osoby niepełnosprawne posiadają pełnię praw, jakkolwiek niejednokrotnie, na skutek fizycznych, sensorycznych bądź intelektualnych ubytków, ciężej nie są w stanie ich egzekwować. Otwiera się
zatem pole do nadużyć, pomimo, że świadomość własnych praw i
przywilejów wzrasta, także wśród osób z niepełnosprawnością. Nowoczesną metodą walki o równość wobec prawa są kampanie społeczne i medialne, które mają na celu unaocznianie przypadków lekceważenia czy nawet łamania praw poszkodowanych grup społecznych oraz walkę ze stereotypowym ich postrzeganiem.
Summary
Social campaigns in defense of rights of people with disabilities
People with disabilities have full rights, however, often as a result of physical, sensory or intellectual deficits, this is hard to enforce
them. Therefore opens up the potential for abuse, although awareness
of their rights and privileges increasing, even among people with
disabilities. Modern method of struggle for equality before the law
are the social and media campaigns, which are aimed at visualization
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of cases of neglect or even broken of human's rights and their struggle with the stereotypical perception.
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Aleksandra Piskorowska (KUL)
Sytuacja więźniów i byłych więźniów w Polsce
Wstęp
W ostatnich latach w Polsce możemy zaobserwować wyraźny
wzrost liczby więźniów. W związku z tym, największym problemem
polskiego więziennictwa jest aktualnie przeludnienie i zagęszczenie
zakładów karnych. Niestety problem przeludnienia aresztów i więzień pozostaje wciąż nierozwiązany. Administracja więzienna walczy z tym problemem, jednakże następuje to kosztem adaptacji pomieszczeń, które do tej pory służyły do pracy resocjalizacyjnej, a
więc wszelkiego rodzaju świetlic i pomieszczeń do prowadzenia
zajęć kulturalnych. Brak jest także miejsca do uprawiania sportów,
niezwykle mało jest siłowni. Ze względu na zbyt dużą liczbę więźniów nie są również spełniane minimalne warunki higieniczne. Samo
przepełnienie więzień to nie jedyny problem w Polsce. Poważnym
problemem polskich zakładów karnych jest znikoma ilość zajęć resocjalizacyjnych oraz sportowych, a także niezwykle uboga oferta
zajęć kulturalno - oświatowych. Niestety na tego typu aktywności nie
są przeznaczane środki oraz brakuje specjalistycznej kadry psychologów i wychowawców. Poprawy wymaga także system kontaktów z
rodziną – organizacja widzeń nie zapewnia dyskrecji ze względu na
obecność funkcjonariusza Służby Więziennej w trakcie widzenia. W
polskim systemie więziennictwa nie ma także odpowiednich warunków do widzeń rodzinnych, ani możliwości do prowadzenia zabawy
z dziećmi przez osadzonych. Jeżeli chodzi o relację między osadzonymi, a funkcjonariuszami, to w polskich zakładach karnych często
zdarzają się złośliwości i zniewagi ze strony personelu Służb Więziennych wobec skazanych. Na domiar tego, nie we wszystkich polskich więzieniach jest utrzymywany stosunek między liczbą funkcjonariuszy, a liczbą skazanych. Do zmian pozytywnych zalicza się,
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zwiększenie liczby pracujących więźniów, jak również wzrost liczby
kursów zawodowych organizowanych w więzieniach1.
1. Sytuacja więźniów w Polsce
Omawiając sytuację więźniów w Polsce warto na początku niniejszego artykułu przybliżyć statystyki charakteryzujące polski system penitencjarny. W polskim systemie penitencjarnym jest 87 zakładów karnych różnego typu i ok. 83 tys. miejsc więziennych. Osadzonych jest ok. 81 tys., a oczekujących na osadzenie 30 tys. Polska
została sklasyfikowana na 14 miejscu na świecie pod względem liczby więźniów2. Jeżeli chodzi o rodzaj popełnianych przestępstw to
większość osadzonych w Polsce to wciąż tak zwani „przestępcy socjalni”, czyli ludzie którzy trafili do więzienia w wyniku problemów
z alkoholem, narkotykami, dysfunkcjonalności rodziny, biedy, bezrobocia, bezdomności, nieporadności życiowej, opóźnienia w rozwoju umysłowym, oraz drobnych oszustw i kradzieży. Zaledwie 4,07%
całej populacji polskich więźniów stanowią tak zwani „prawdziwi
przestępcy” związani z przestępczością zorganizowaną. Warto zwrócić uwagę na to, że większość więźniów opuszczających zakłady
karne nie wraca do swojego miejsca zamieszkania, gdzie czeka ich
tylko bieda, bezrobocie i stygmatyzacja jako byłych „kryminalistów”, lecz udaje się przeważnie do najbliższego dużego miasta,
gdzie są anonimowi3.
Obecnie głównymi problemami dominującymi w polskich więzieniach są przeludnienie zakładów karnych, a także brak pracy
wśród osadzonych. Wymienione problemy są niestety „wrogami”
wszelkiej resocjalizacji i oddalają nasz system penitencjarny od standardów obowiązujących w Unii Europejskiej4. Znaczny wzrost licz-

1

M. Niełaczna, W. Klaus, Sytuacja osób pozbawionych wolności. Podstawowe
problemy,
Stowarzyszenie
Interwencji
Prawnej,
http://www.socialwatch.org/sites/default/files/pdf/en/polsce4_2008_pol.pdf
2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Więziennictwo
3
P. Kowalik, Powroty z i do. Czyli sytuacja więźniów w Polsce. [24 marca 2009]
http://www.publikuj.org/powroty_z_i_do_czyli_sytuacja_wiezniow_w_polsce_898.html
4
M. Cichosz, Perspektywy rozwoju systemu penitencjarnego w Polsce,
[w:] red. Z. Jasiński, D. Widelak, Polska resocjalizacja i więziennictwo.
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by skazanych i ścisk w więzieniach sprawia, że stale zmniejsza się
przestrzeń życiowa osadzonych, doprowadzając do sytuacji kryzysowych oraz intensyfikując poczucie ogólnego zagrożenia. Niemałym zagrożeniem są dla siebie sami skazani, którzy niejednokrotnie
naruszają granice wzajemnej nietykalności. Osób skazanych jest
coraz więcej, natomiast personelu więziennego nie przybywa. Przepełnienie w zakładach penitencjarnych nie pozostaje bez znaczenia
dla zdrowia psychicznego i fizycznego polskich więźniów. Skutkiem
zatłoczenia są chociażby problemy medyczne i higieniczne. Mężczyźni mają prawo do kąpieli raz w tygodniu, natomiast kobiety dwa
razy5. Należy zauważyć, że przeludnienie zakładów karnych, które
przybiera rozmiary zjawiska utrudnia lub wręcz wyklucza możliwość
realizacji przez Służbę Więzienną celu wykonywania kary pozbawienia wolności. Trzeba pamiętać, że administracja zakładu karnego
ma obowiązek zapewnienia skazanym bezpieczeństwa osobistego w
czasie odbywania kary, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków poszanowania godności, opieki zdrowotnej,
religijnej6. Godność osoby jest niezależna od rodzaju i uwarunkowań
więziennych. Przynależy ona do osoby i jest cechą niezbywalną7.
Innym, poważnym problemem, którego więziennictwo ani państwo nie rozwiązało do dziś jest stale małe liczbowo zatrudnienie
osadzonych. Wysoki wskaźnik bezrobocia w polskich zakładach
karnych wzrasta powodując marginalizację społeczną więźniów oraz
sprawiając, że bardzo wielu skazanych korzysta z pomocy materialnej swoich rodzin, które same zwykle borykają się z kłopotami finansowymi. W związku z tym, niezwykle ważne jest zapewnienie
pracy odpłatnej osobom skazanym, która jest jedną z najważniej-

Konteksty – praktyki – studia. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, T2, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 276.
5
S. Przybyliński, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Wyd. Impuls, Kraków 2006, s. 96.
6
S. Lelental, Współczesny wizerunek więziennictwa polskiego, [w:]
Przegląd więziennictwa Polskiego. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom
kryminologicznym i penitencjarnym, nr 62 - 63, Wydawnictwo Centralnego
Zarządu Służby Więziennej, Warszawa 2009, s. 102.
7
K. Pierzchała, C. Cekiera, Zwalczanie patologii społecznych w systemie
penitencjarnym Polski i USA, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 190
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szych i najskuteczniejszych metod resocjalizacji penitencjarnej. Praca odpłatna więźniów ma kilka walorów: po pierwsze pozwala im na
dokonywanie zakupów w kantynie więziennej za własne pieniądze.
Po drugie pozwala na odłożenie pewnej kwoty „na wyjście”, pozwala także na przekazywanie „drobnych” kwot rodzinie oraz regulację
zaległych bądź bieżących zobowiązań alimentacyjnych np. na własne
dzieci8. Jeżeli chodzi o organizacje czasu wolnego polskich więźniów to często skarżą się oni na brak zajęcia i bezczynność. Najczęściej spędzają czas wolny czytając książki lub gazety, rozwiązując
krzyżówki, przebywając na świetlicy czy też spacerując9.
Duży problem dla osób skazanych na karę pozbawienia wolności
stanowi wykluczenie społeczne. Pobyt w jednostce penitencjarnej oznacza dla osadzonych praktycznie całkowite odcięcie od życia kulturalnego, politycznego i gospodarczego. Niezdolność do uczestnictwa w tych
ważnych aspektach życia skutkuje utratą poczucia przynależności do
społeczeństwa. Skazani nie uczestniczą bowiem w życiu zbiorowym, w
wyniku czego ich dostęp do pracy, konsumpcji i możliwości edukacyjnych jest poważnie ograniczony. Ponadto, byli więźniowie bardzo często dotknięci są ubóstwem przejawiającym się niskim poziomem zasobów materialnych. Niejednokrotnie naznaczeni są stygmatem więźnia
już na całe życie. Stygmatyzacja osób odbywających karę pozbawienia
wolności sprawia, że społeczeństwo nie jest zainteresowane podtrzymywaniem więzi z osadzonymi w zakładach karnych, a wręcz przeciwnie, domaga się aby izolacja skazanych trwała możliwie jak najdłużej10.
Warto zwrócić również uwagę na skutki zdrowotne dla więźniów odbywających kary pozbawienia wolności. Osadzenie w celi skutkuje
8

H. Machel, Wybrane problemy i zadania więziennictwa polskiego, [w:]
Przegląd więziennictwa Polskiego. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom
kryminologicznym i penitencjarnym, nr 62 - 63, Wydawnictwo Centralnego
Zarządu Służby Więziennej, Warszawa 2009, s. 111-112.
9
M. Niełaczna, Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce, Wyd. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011, s. 170 – 173.
10
A. Iwanowska, Marginalizacja i wykluczenie społeczne skazanych na
karę pozbawienia wolności – unormowania prawne służące jej ograniczeniu, [w:] Przegląd więziennictwa Polskiego. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym i penitencjarnym, nr 71, 2011, Wydawnictwo
Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Warszawa 2011, s. 135.
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przede wszystkim dezorganizacją życia psychicznego wśród tej grupy
osób. U uwięzionych obserwujemy zaburzenia psychiczne takie jak na
przykład: „psychozy więzienne”, nerwice, zaburzenia w sferze seksualnej. Jeżeli chodzi o zmiany w funkcjonowaniu organizmu wywołane
przez silne emocje towarzyszące umieszczeniu w zakładzie karnym to
najbardziej charakterystyczne są: przyśpieszenie akcji serca, wzrost
ciśnienia krwi, zahamowanie czynności przewodu pokarmowego, podwyższony poziom adrenaliny11. Omawiając sytuacje polskich więźniów
należałoby także zauważyć że, wyżywienie osadzonych w polskich
zakładach karnych nie jest najlepszej jakości. Dzienna stawka żywieniowa wynosi średnio 4.5 zł na jednego więźnia12.
Inną konsekwencją odbywania kary pozbawienia wolności jest
odłożenie na przyszłość planów osobistych dotyczących życia rodzinnego, czy zawodowego. Często osoby skazane mają obawy
związane z przyszłym życiem na wolności. Obawy te najczęściej
dotyczą: problemów z readaptacją społeczną, trudności w znalezieniu pracy, dyskryminacji społecznej i braku akceptacji w środowisku, problemów interpersonalnych (np. poczucia wstydu, winy, wyobcowania), trudności w odbudowaniu więzi rodzinnych, utraty
przyjaciół, znajomych13.
Omawiając sytuację więźniów przebywających w polskich zakładach karnych warto bliżej przyjrzeć się również sytuacji więźniarek. Płeć piękna stanowi jedynie około 3% osób odbywających karę
pozbawienia wolności. Palącym problemem w przypadku kobiet jest
problem przemocy domowej. Kobiety żyjące w patologicznych
związkach, w których partner znęca się nad nimi fizycznie i psychicznie często w końcu same popełniają zbrodnie. Bardzo istotne w
postępowaniu resocjalizacyjnym z tymi kobietami jest objęcie ich
odpowiednimi programami terapeutycznymi, skierowanymi zarówno
do ofiar, jak i sprawczyń przemocy domowej. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że obecnie coraz częściej kobiety stają się organizatorkami, tak zwanymi „mózgami” różnych przedsięwzięć, z pla11

Tamże, s. 138 – 141.
M. Niełaczna, Zmiany…, dz. cyt., s. 71.
13
D. Pstrąg, Obawy skazanych związane z readaptacją do życia na wolności, [w:] red. F. Kozaczuk, Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 113.
12
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nowanymi morderstwami ze szczególnym okrucieństwem włącznie.
Domeną kobiet jest również dzieciobójstwo. Wiele spośród skazanych kobiet jest uzależnionych od alkoholu oraz od narkotyków. W
trakcie pobytu w zakładzie karnym poddawane są różnym rodzajom
terapii. Omawiając sytuację kobiet osadzonych w polskich więzieniach trzeba zwrócić uwagę na matki odbywające karę wraz małymi
dziećmi w więzieniu. Dzieci mogą przebywać tam razem z matkami
do ukończenia 3 roku życia. W Polsce funkcjonują dwa więzienia w
których dzieci mogą przebywać z matkami więźniarkami: Dom dla
Matki i Dziecka w Grudziądzu i w Krzywańcu. Oddziały te są przystosowane do przebywania w nich małych dzieci, a warunki pobytu
w oddziałach dla matek są dużo lepsze niż w innych oddziałach14.
Mówiąc o sytuacji polskich więźniarek warto zwrócić także uwagę
na to, że mają one możliwość podjęcia pracy zawodowej w zakładzie
karnym w celu doskonalenia już posiadanych umiejętności, zdobycia
nowych kwalifikacji oraz wyrównania szans na znalezienie pracy po
opuszczeniu zakładu karnego15.
Jeżeli chodzi o możliwość pobierania nauki w zakładzie karnym
to obecny system penitencjarny przewiduje kształcenie skazanych w
szkołach przywięziennych, a także poza więzieniem, czyli wieczorowo lub zaocznie, w zależności od oceny ich osobowości, długości
pozostałej kary itp. Warto zwrócić uwagę na fakt, że społeczność
skazanych charakteryzuje się raczej niskim poziomem wykształcenia, a u skazanych młodocianych, którzy znajdują się dopiero u progu swojego życia, brak wykształcenia stanowi znaczny deficyt. Często ci młodzi ludzie nie posiadają konkretnego zawodu, co z całą
pewnością stanowi znaczne utrudnienie w readaptacji społecznej po
wyjściu na wolność. Czynnikiem utrudniającym proces kształcenia
więźniów jest słaba motywacja do podjęcia nauki, a niekiedy jej
14

I. Dybańska, red., Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny
wobec kobiet w latach 1998 – 2008 [w:] Przegląd więziennictwa Polskiego.
Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym i penitencjarnym,
nr 64 - 65, Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Warszawa 2009, s. 280 – 285.
15
K. Mirosław, Aktywność zawodowa osadzonych kobiet drogą do wolności [w:] red. F. Kozaczuk, Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 176.
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brak16. Według polityki karnej stosowanej w Polsce zakłady penitencjarne mają być miejscem poprawy skazanego, jego przemiany, aby
po opuszczeniu więzienia akceptował i przestrzegał zasad współżycia społecznego. Czasem jednak zdarza się, że zakłady karne pełnią
funkcję demoralizującą, a nie resocjalizacyjną. Dzieje się tak ze
względu na to, iż w zakładach karnych występuje ukryte „podziemne” życie, w którym to dostrzec można proces powierzchownego
przystosowania się do warunków więzienia, czego następstwem jest
tylko pobieżne zaakceptowanie oddziaływań wynikających z procedur resocjalizacyjnych17.
Powszechnie wiadomo, że więźniowie przebywający w złych
warunkach, w celach przeludnionych, w grupie gdzie są negatywni
liderzy podkultury więziennej ulegają wpływom grupy i sprawiają
poważne kłopoty wychowawcze. Wpływom takim ulegają przede
wszystkim ludzie młodzi, nieodporni na negatywne postawy zachowania propagowane przez współosadzonych. „Liderzy więzienni”,
czyli ci, którzy stoją najwyżej w hierarchii więziennej, ludzie twardzi, mocni psychicznie, przeciwstawiający się panującemu w zakładzie karnym porządkowi z reguły narzucają swoją wolę słabszym
więźniom. W związku z tym, wręcz niezbędne jest zwiększenie nakładów finansowych na więziennictwo, aby rozwiązać w Polsce
problem przeludnienia oraz wyposażyć jednostki penitencjarne w
nowoczesne systemy zabezpieczeń i monitoringu. Niestety zagęszczenie w zakładach karnych powoduje agresję wśród więźniów,
wzrost liczby bójek, znęcanie się nad współosadzonymi oraz napaści
na funkcjonariuszy. Mówiąc o problemach polskiego więziennictwa
warto wspomnieć również o przestarzałej infrastrukturze zakładów
karnych, min, złym stanie technicznym budynków oraz bardzo ograniczonym dostępie osadzonych do pomocy terapeutycznej18.
3. Sytuacja byłych więźniów
Osoby opuszczające zakłady karne, po odbyciu kary pozbawienia
wolności znajdują się w bardzo trudnej, a jednocześnie złożonej sytu16

H. Machel, Wybrane…, dz. cyt., s. 113 – 114.
Przybyliński, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Wyd. Impuls, Kraków 2006, s. 114.
18
P. Kowalik, jw.
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acji. Muszą bowiem poradzić sobie z wieloma problemami, które wynikają głównie z faktu przebywania w zakładzie karnym i nabytymi w
związku z tym doświadczeniami. Duży problem dla tej grupy osób stanowi nierzadko zła sytuacja rodzinna, stygmatyzacja, brak społecznej
akceptacji oraz niemożność zapewnienia sobie podstawowych warunków egzystencjalnych. W związku z powyższymi skutkami wynikającymi z pozbawienia wolności skazani powinni być profesjonalnie przygotowani do procesu ich społecznej readaptacji19.
Przekraczając bramę więzienną, w dniu opuszczenia zakładu
karnego były skazany wkracza na nowo do świata ludzi wolnych,
świata zupełnie innego w którym dotąd przebywał. Byli więźniowie
powracający do społeczeństwa tylko wtedy będą w stanie rozpocząć
normalne życie, jeżeli otrzymają pomoc i wsparcie, i to nie od najbliższej rodziny, ale również od społeczeństwa. Skazany, który podejmuje decyzję o zmianie swojego dotychczasowego życia, może
natrafić na przeszkody utrudniające realizacje zamierzonych postanowień po wyjściu na wolność. Z uwagi na to, istotne jest wsparcie
skazanego w środowisku do którego wróci po odbyciu kary, dlatego
też wszystkie oddziaływania podejmowane przez administrację więzienną powinny go w tej decyzji wspierać20. Jeżeli chodzi o pomoc w
readaptacji społecznej skazanych opuszczających zakłady karne to
sprowadza się ona zasadniczo do fragmentarycznej, doraźnej pomocy postpenitencjarnej, polegającej na wyposażeniu skazanego w minimum środków potrzebnych mu do dotarcia do miejsca zamieszkania, bonów żywnościowych na okres od kilku do kilkunastu dni,
doraźnego zakwaterowania, niekiedy skierowania do pracy itp. Nie
sposób zauważyć, że tego typu pomoc powoduje, że skazani wychodzą z zakładu karnego w społeczną pustkę, bez szans na odbudowę
utraconych w wyniku izolacji więzi społecznych, niezbędnych do

19

A. Szerlag, Kara pozbawienia wolności, a readaptacja społeczna skazanych, Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, s. 7.
20
E. Pindel, Życie po więzieniu – readaptacja w środowisku otwartym,
[w:] red. F. Kozaczuk, Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 157.
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prawidłowego funkcjonowania społecznego21. Aby zapobiec tego
typu zdarzeniom niezwykle istotne jest prowadzenie zaraz po wyjściu z więzienia działalności resocjalizacyjnej. Oddziaływania zmierzające do readaptacji społecznej skazanych prowadzone są głównie
przez kuratorów i pracowników socjalnych. Readaptacja społeczna
jest kontynuacją procesu zmiany osobowości więźniów, inicjowanego przez personel penitencjarny jeszcze podczas pobytu w placówce
penitencjarnej22.
Omawiając sytuację skazanych po wyjściu na wolność warto
również zwrócić uwagę na czynniki utrudniające ich społeczną readaptację. Do takich czynników należy zjawisko bezdomności. Bardzo często pobyt w zakładzie karnym radykalnie zmienia sytuację
rodzinną i mieszkaniową osób pozbawionych wolności. Niejednokrotnie w czasie ich pobytu w więzieniu przeprowadzane są rozwody
i eksmisje. Dodatkowymi czynnikami prowadzącymi do bezdomności są uzależnienia, zły stan zdrowia fizycznego i psychicznego, brak
wykształcenia i bezrobocie. Warto zauważyć także występujące w
społeczeństwie nierówności ekonomicznie, które to niewątpliwie
mogą przyczyniać się do ponownego wchodzenia byłych skazanych
na drogę przestępczości. Niemałym problemem jest trudna sytuacja
byłych więźniów na rynku pracy. Kryminalna przeszłość, zakorzeniony w naszej kulturze negatywny stereotyp więźnia, a także obawa
przed agresją, kradzieżą i brakiem solidności sprawiają, że pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby, które weszły w konflikt z prawem. Najważniejsze elementy, które mogłyby poprawić sytuację
byłego więźnia jako kandydata do pracy to: fachowość, doświadczenie na stanowisku, na które trudno znaleźć pracownika, a także fakt,
że pracodawca nie wie o kryminalnej przeszłości kandydata. Wobec
tego byli więźniowie mają większe szanse na pracę na stanowiskach
nie wymagających dużych kwalifikacji, o wąskim zakresie odpowiedzialności (np. na budowie). Łatwo można zauważyć, że sytuacja
21

P. Stępniak, Przemiany w polskim więziennictwie, a model oddziaływań
penitencjarnych, [w:] Przegląd więziennictwa Polskiego. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym i penitencjarnym, nr 62 - 63, Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Warszawa 2009, s. 82.
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F. Kozaczuk, red., Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 9.
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byłego więźnia zarówno w miejscu pracy, jak i w relacjach społecznych jest niewątpliwie trudniejsza niż innych osób. W stosunku do
osoby z kryminalną przeszłością ludzie wykazują z reguły mniejsze
zaufanie. W związku z tym, ogromne znaczenie dla dalszych relacji z
ludźmi ma zachowanie samego więźnia: powinien być otwarty oraz
wykazywać chęć nawiązania bliższych relacji – zarówno zawodowych, jak i społecznych23.
Kolejnym istotnym elementem skutkującym nieprzystosowaniem się do nowych warunków funkcjonowania jest brak wsparcia
osób bliskich, zwłaszcza rodziny. Jest to spowodowane tym, że niejednokrotnie członkowie rodziny skazanego nie wyobrażają sobie
wspólnego życia z kimś kto znalazł się w zakładzie karnym. Należy
podkreślić, że bardzo istotnymi czynnikami utrudniającymi społeczną readaptację skazanych są cechy ich osobowości. Należą do
nich: socjopatia (niezdolność do doświadczania uczuć wyższych: np.
poczucie winy, wstyd, lęk, oraz niezdolność do wykształcenia adekwatnych umiejętności społecznych niezbędnych do nawiązywania i
utrzymywania trwałych i bliskich związków interpersonalnych),
osobowość dyssocjalna, uzależnienia, upośledzenie umysłowe, zaburzenia emocjonalne, impulsywność, niska samokontrola, brak umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, mało krytyczny
stosunek do wcześniejszych zachowań niezgodnych z regułami
współżycia społecznego, lekceważący stosunek do norm moralnych,
brak nawyku pracy24.
Zakończenie
Reasumując powyższe rozważania należy zauważyć, że warunki
izolacji więziennej, a także długoletnie kary pozbawienia wolności
powodują, że skazany po opuszczeniu zakładu karnego ma poważne
23

Raport z badań jakościowych na temat programu badawczo – szkoleniowego dotyczącego aktywizacji zawodowej i społecznej więźniów. Projekt
„Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów”, [styczeń
2010] www.zmiananalepsze.com.pl/Rapoort_badania_jakosciowe.pdf
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U. Sobczyszyn, Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności - ogólna charakterystyka, [w:]
red. F. Kozaczuk, Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 127 – 132.
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trudności w przystosowaniu się do otoczenia, co skutkuje często
powrotem do działalności przestępczej. W związku z tym, zakład
karny powinien być odpowiedzialny za przemianę przestępcy oraz za
przystosowanie się byłego skazanego do społeczeństwa. Trzeba pamiętać również, że oddziaływania resocjalizacyjne wspomagające
osobę w pozytywnym przystosowaniu się do życia wolnościowego
nie powinny zakończyć się z dniem odbywania kary, ale powinny
być także kontynuowane w środowisku wolnościowym, co niestety
nie jest praktykowane w polskich zakładach karnych. W celu ułatwienia skazanemu ponownego przystosowania się do życia w społeczeństwie na terenie polskich zakładów karnych prowadzone są specjalne programy wspomagające proces readaptacji społecznej opuszczających je więźniów. Oddziaływania w ramach tych programów
skupiają się przede wszystkim na czynnościach z zakresu doradztwa
zawodowego, pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów,
dostarczania wiedzy o normach i standardach życia na wolności.
Ważny element z zakresu postępowania resocjalizacyjnego stanowią
działania mające na celu przygotowanie więźniów do sprawnego
poruszania się po rynku pracy. Istotne znaczenie odgrywa także diagnoza sprawności intelektualnych i zainteresowań zawodowych skazanych, przygotowanie do życia rodzinnego, a także wyposażenie
byłych penitencjariuszy zakładów karnych w wiedzę dotyczącą znajomości obowiązującego prawa i możliwości korzystania ze wsparcia
instytucji pomocowych. W tym miejscu nasuwa się refleksja: Od
czego zależy skuteczność podejmowanych działań? Przede wszystkim skuteczność działań resocjalizacyjnych zależy od zaangażowania skazanych i ich szczerej motywacji od zmiany. Przy braku chęci i
zaangażowania skazanego nawet najlepsze programy oferowane
przez zakład karny nie okażą się skuteczne...
Streszczenie
Artykuł traktuje o sytuacji więźniów i byłych więźniów w Polsce. W
celu dokładnego scharakteryzowania omawianego tematu podzielono
go na dwie części celem dogłębnej analizy. W pierwszej części artykułu ukazano problemy, z którymi borykają się osoby osadzone w
polskich zakładach karnych. Do głównych problemów tej grupy osób
należy: przeludnienie zakładów karnych, złe warunki higieniczne,
zbyt mała ilość zajęć resocjalizacyjnych i sportowych oraz brak spe523

cjalistycznej kadry psychologów i wychowawców. W dalszej części
artykułu opisano problemy, których doświadczają byli penitencjariusze polskich zakładów karnych po wyjściu na wolność. Do trudności,
z którymi zmagają się byli więźniowie zaliczamy: bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, uzależnienia, zły stan zdrowia fizycznego i psychicznego, marginalizacje społeczną.
Summary
The situation of prisoners and ex-prisoners in Poland
Article deals with the situation of prisoners and ex-prisoners in Poland. In order to accurately characterize the topic is divided into two parts
objective in-depth analysis. In the first part of the article shown the problems faced by people embedded in Polish prisons. The main problems of
this group of prisoners should be: overcrowding of prisons, poor hygiene,
too little rehabilitation and sports activities and the lack of specialized staff
of psychologists and educators. The remainder of this article describes the
problems encountered were the Polish penitentiary prisons after release.
To the difficulties faced by ex-prisoners include: unemployment, poverty,
homelessness, addiction, poor physical and mental health, social marginalization.
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Dominika Urszula Popielec (UMCS)
Dziennikarskie programy interwencyjne jako forma obrony
obywateli
Wstęp
Współczesne media, postrzegając to zagadnienie wielowymiarowo, mają wiele odcieni nie tylko ze względu na pełnione funkcje w
społeczeństwie demokratycznym, ale jednocześnie prezentują różnorodne formy przekazu. W powszechnym rozumieniu media masowe
dostarczają informacji o otaczającym nas świecie, a także bawią,
edukują, kontrolują życie publiczne i interweniują. Co więcej, media
były od początku swojego istnienia i nadal są określane mianem
„czwartej władzy”. Już Edmund Burke w XVIII wieku sformułował
pojęcie „czwartej władzy” w następujący sposób: „(...) istnieją trzy
władze w parlamencie; jednakże na dalekiej galerii dla reporterów
siedziała czwarta władza, dużo ważniejsza niż pozostałe. To nie jest
przenośnia czy też dowcipne powiedzonko; to jest fakt bardzo znaczący dla naszych czasów”1. Współczesne społeczeństwa często
wskazują na właśnie taki charakter mediów i upatrują w nich adwokata osób zmagających się z szeroko pojętą niesprawiedliwością np.
urzędów, sądów, policji, a także łamaniem obowiązującego prawa
czy zasad współżycia społecznego. Jak wskazuje Bogdan Michalski
„dziennikarstwo jest więc zawodem zaufania publicznego, co, gdyby
ustalono prawnie wymagane kwalifikacje dziennikarskie, dałoby
podstawę do stworzenia samorządu, np. na wzór lekarskiego”2. Ów
badacz artykułuje również, że w ramach istniejących norm prawnych
i zaakceptowanych zasad moralnych dziennikarz to mandatariusz
opinii publicznej3 w zakresie naczelnej funkcji mediów, jaką jest
informowanie społeczeństwa. Ustawa o prawie prasowym określa
obowiązki dziennikarzy, które powinny cechować się starannością i
1

T. Carlyle, On heroes, hero-worship, and the heroic in history, London 1840, s.
194. za T. Harcup, Dziennikarstwo. Teoria i praktyka, Łódź 2010, s. 23.
2
B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa
1998, s. 10.
3
Ibidem, s. 31.
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rzetelnością przy zbieraniu informacji, ochroną dóbr osobistych oraz
dbałością o poprawność języka4. Jednakże zdarzają się sytuacje,
będące wypadkową zjawiska tabloidyzacji mediów i infotainment, w
których dziennikarz koncentruje się w swoim materiale na rozpaczy,
tragedii, smutku i bezsilności zwykłych ludzi wobec instytucji publicznych. Wynika to z kilku przesłanek, które można określić m.in.
jako podnoszenie oglądalności danego programu, a tym samym
zwiększanie wpływów z reklam, budowanie wizerunku medium
wrażliwego na krzywdę i cierpienie, często kosztem bohaterów publikacji, a także preferencje samych odbiorców co do zakresu tematycznego w mediach. Zdaniem B. Reeves'a i C. Nassa „zjawiska
negatywne, medialne czy rzeczywiste, wywierają potężny wpływ,
przykuwają uwagę i zapadają w pamięć. Wszystkie te procesy zachodzą automatycznie, gdyż są tak istotne dla przetrwania, że nie
wymagają zbyt dużo myślenia czy analizy”5.
Z jednej strony można odnieść wrażenie, współczesne media
żonglują emocjami społecznymi, co wpisuje się nie tylko w pojęcie
samej tabloidyzacji i spostrzeżeń medioznawców, lecz z drugiej
strony media spełniają rolę strażnika demokracji i tym samym stanowią jeden z zawodów zaufania publicznego. Niekiedy trudno jest
uzyskać równowagę w tym aspekcie, co może powodować postrzeganie mediów i samych dziennikarzy w kategorii taniej sensacji, a
nawet wulgaryzacji debaty publicznej. Jednak pomimo krytycznych
opinii odnoszących się do kondycji współczesnych mass mediów
społeczeństwo wciąż dostrzega ich misję społeczną i realizację funkcji kontrolnej w programach interwencyjnych. Na uwagę zasługują
słowa Marcina Kołodziejczyka, którego sprawa była przedstawiana
na antenie programu „Państwo w państwie”. Poszkodowany przez
urząd skarbowy uznał, że jedyną pomoc może uzyskać ze strony
mediów, co wyraził następującymi słowami: „Programy interwencyjne są przykładem, że media potrafią spełniać swoją misję. Dają
szansę, aby sprawy ludzi bezprawnie zrujnowanych przez państwo,
bezpodstawnie oskarżonych, niesłusznie skazanych, ujrzały światło
4

Porównaj z Ustawą o prawie prasowym z 1984 r., rozp. z dnia
8.01.2002 r. (Dz.U. Nr 4, poz. 36), art. 12 [w:] A. Flisek (red.) Prawo autorskie i prasowe z wprowadzeniem, Warszawa 2007, s. 64.
5
B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, Warszawa 2007, s. 153.
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dzienne, a urzędnicy, którzy do tego doprowadzili, zostali publicznie
napiętnowani”6. O ile programy interwencyjne w takim ujęciu mogą
być uznane w kategorii „czwartej władzy”, to określenie mediów
mianem „władzy dyskursywnej” jest również właściwe, którą John
Street opisał jako „akcentowanie pewnych dyskursów i tworzeniu
określonych form rzeczywistości”7. Odnosząc te słowa do zawartości
tematycznej tychże programów można powiedzieć, że obok świata
celebrytów istnieje miejsce na sprawy zwykłych obywateli, które
powinny być w kręgu zainteresowania decydentów, a jak pokazuje
praktyka, osoby poszkodowane przez instytucje publiczne czują się
bezsilne wobec zaistniałego problemu. W tej sytuacji jedynym sposobem na nagłośnienie bezprawnych zachowań władzy pozostaje
zwrócenie się do mediów.
Niniejsze refleksje mają na celu przedstawić charakter i oddziaływanie wybranych programów interwencyjnych, ich zakres tematyczny, stronę warsztatową prezentowanych materiałów, a także
zobrazować skalę problemów, które dotykają społeczeństwo. Ze
względu na charakter mediów i misję dziennikarską, na potrzeby
poniższego artykułu została przyjęta teza, że programy interwencyjne stanowią formę obrony obywateli. Do poniższej analizy obszaru
badawczego zostały wzięte pod uwagę najpopularniejsze programy
interwencyjne mainstreamowych stacji telewizyjnych.
1. Programy interwencyjne Telewizji Publicznej - „Sprawa
dla reportera” i „Magazyn Ekspresu Reporterów”
Autorski program Elżbiety Jaworowicz pt. „Sprawa dla reportera”
zasługuje na specjalne miejsce pośród programów interwencyjnych.
O jego pozycji przesądziły następujące przesłanki: pierwszy tego
rodzaju program w polskiej telewizji, nadawany od połowy lat 80.
XX wieku; wyznaczenie pewnych standardów dla tego typu audycji,
co stanowiło pewien wzór dla innych stacji telewizyjnych; sposób
6

M. Gąsior, Kiedy państwo zawodzi ratunkiem staja się dziennikarze i
programy interwencyjne. Media potrafią spełniać swoją misję,
http://natemat.pl/28475,kiedy-panstwo-zawodzi-ratunkiem-staja-siedziennikarze-i-programy-interwencyjne-media-potrafia-spelniac-swojamisje (dostęp 13.03.2014)
7
J. Street, Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006, s. 199.
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konstruowania materiałów dziennikarskich, aby były zarówno atrakcyjne dla widzów i jednocześnie spełniały kryterium telegeniczności8; reżyseria programu, która opiera się na prezentacji wybranych
materiałów dziennikarskich i dyskusji w studio, moderowanej przez
Elżbietę Jaworowicz; charyzma samej gospodyni programu. Pomimo
upływu lat i rosnącej konkurencji „Sprawa dla reportera” pozostaje
wciąż liderem w swojej kategorii, co jest wypadkową zaprezentowanych powyżej przesłanek.
Porównując dane dotyczące wskaźników oglądalności można zauważyć, że program Jaworowicz cieszy się dużą popularnością. Statystyki udostępnione przez Nielsen Audience Measurement
uwzględniające okres od stycznia 2014 roku pokazują, że ów program zgromadził 3,66 mln widzów, dając stacji średnio 24,9% udziału w rynku, a program Polsatu pt. „Państwo w państwie”, przyciągający średnio 2,02 mln widzów i dający stacji 11,8 proc. udziału w
rynku9. Na taki wynik wpływ miała długoletnia emisja programu,
osobowość i skuteczność samej Jaworowicz, chociaż trzecia pozycja
„Państwa w państwie”, zważywszy na znacznie krótszy staż telewizyjny, jest również bardzo wysoka.
Analizując „Sprawę dla reportera” na przestrzeni lat można odnieść wrażenie, że Elżbieta Jaworowicz stanowi jego integralną
część, gdyż trudno byłoby sobie wyobrazić tę audycję bez tak wyrazistej redaktor prowadzącej. W tym kontekście zasadne jest przytoczenie najważniejszych faktów z życia dziennikarki. Elżbieta Jaworowicz, której rodzinnym miastem jest Stalowa Wola, ukończyła
studia na Wydziale Polonistyki i Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Reżyserii w Łódzkiej Szkole Filmowej. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród m.in. Brązowych Lajkoników na festiwalu filmów dokumentalnych w Krakowie
(1984, 1985), Telekamery za program „Sprawa dla reportera” w
8

Ów termin oznacza „dobrze wyglądającego lub prezentującego się w
telewizji”. To pojęcie można odnieść zarówno do osób występujących w
telewizji np. polityków, gospodarzy talk-show
9
Dane pochodzą z artykułu „Sprawa dla reportera” najchętniej oglądanym programem publicystycznym, 29.01.2014, http://biznes.onet.pl/sprawadla-reportera-najchetniej-ogladanym-program,18491,5600829,1,news-detal
(dostęp 13.03.2014)
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TVP1 (1999, 2000, 2001), Wiktora (1992) i Super Wiktora (2009).
Ponadto została również odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w
1999 roku ze względu na osiągnięcia zawodowe i postawę społeczną10. O stylu prowadzenia dziennikarskich interwencji wypowiedziała się jedna z bohaterek reportażu, która określiła Jaworowicz
mianem „buldożera”11. Pojawiają się również głosy krytyczne co do
sposobu realizacji tego rodzaju programów, zarzucające Jaworowicz
tabloidowe, nastawione na sensację, dziennikarstwo. Medioznawca
prof. Wiesław Godzic w następujący sposób scharakteryzował jej
reportaże: „Jaworowicz daje ludziom nadzieję, ale z drugiej strony
podważa wiarę w obowiązujące prawo, kwestionuje autorytet państwa. To często działanie na skróty i forma populizmu. Nie podoba
mi się taki model dziennikarstwa, w którym wyręcza się wymiar
sprawiedliwości i na wizji osądza kto jest dobry, a kto zły”12. Pomimo pojawiających się uwag krytycznych wobec sposobu prowadzenia programu i realizacji reportaży dziennikarskich można uznać
Elżbietę Jaworowicz za „matkę chrzestną” programów interwencyjnych13. Sama zainteresowana jest świadoma krytyki, lecz swoje działania argumentuje tym, że „wiem, że jestem postrzegana jako populistka, ale robię swoje i tyle. To nie jest łatwy kawałek chleba i
dziennikarze, którzy to robią, muszą mieć zacięcie i determinację”14.
Do programu Elżbiety Jaworowicz zgłaszają się ludzie z całej
Polski, którzy w listach, mailach czy rozmowach telefonicznych
przedstawiają swój problem i proszą redakcję o interwencję. „Sprawa dla reportera” jest realizowana według scenariusza, który obejmuje część pierwszą, czyli prezentację reportaży interwencyjnych
10

Informacje pochodzą z http://www.stalowka.net/encyklopedia.php?dx=120
(dostęp 13.03.2014)
11
„Elżbieta Jaworowicz i jej fenomen sukcesu”, 16.12.2013, s.1.
http://teleshow.wp.pl/gid,16262206,title,Elzbieta-Jaworowicz-i-fenomenjej-sukcesu,tpl,4,galeria.html?ticaid=1125e1&_ticrsn=3 (13.03.2014)
12
Ibidem, s. 6.
13
W. Świerczyńska, Między odpowiedzialnością a sensacją. Programy
interwencyjne i kryminalne, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska, W.
Furman, Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja
na przełomie wieków, Rzeszów 2006, s. 302.
14
K. Baranowska, Nie działa państwo, działa kamera, 26.08.2012,
http://www.rp.pl/artykul/927604.html? print=tak&p=0 (dostęp 13.03.2014)
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oraz część drugą, w której uczestniczą bohaterowie materiałów
dziennikarskich oraz zaproszeni goście. W programie zdarzają się
sytuacje, w których nie chcą lub nie mogą uczestniczyć obie strony
sporu, o czym informuje gospodyni programu. W charakterze ekspertów i tym samym dyskutantów nad konkretnym przypadkiem
występują posłowie, przedstawiciele profesji prawniczych np. adwokat, prokurator, komornik, psychologowie, działacze organizacji
pozarządowych, a także artyści. O ile obecność ekspertów różnych
dziedzin jest uzasadniona i potrzebna w celu wspólnego poszukiwania rozwiązań, to udział artystów jest zapewne podyktowany łagodzeniem atmosfery w studio, a także uatrakcyjnieniem programu. Na
antenie TVP telewidzowie śledzili sprawy trudne, konfliktowe, które
koncentrują się m.in. na sferze funkcjonowania instytucji państwowych, gospodarczych i kontekstach społecznych. W celu zobrazowania nie tylko powagi poruszanych problemów, ale również wielowymiarowości tematycznej prezentowanych reportaży, zostaną
przedstawione wybrane przypadki interwencji Elżbiety Jaworowicz.
Pierwsza analizowana grupa dotyczy spraw rodzinnych i zasad poszanowania współżycia społecznego. W reportażu pt. „Tragiczny
finał miłości” pani Wioletta opowiada o tym, że były mąż znęcał się
nad nią fizycznie i psychiczne, a także nie wywiązał się ze spłaty w
wysokości 180 tys. złotych po podziale majątku. Co więcej, poszkodowana kobieta jest zobowiązana płacić zaciągnięte przez męża kredyty, które były związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bohaterka reportażu wraz z teściami opowiada redaktor Jaworowicz o finansowych problemach, historii trudnego życia w małżeństwie oraz o traumie dwójki dzieci, które były świadkami zachowania swojego ojca15. Do panelu dyskusyjnego zostali zaproszeni m.in.
prawnik Roman Sklepowicz, radca prawny Paweł Kuglarz, Krystyna
Żytecka z „Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom”, publicystka Anna Skibniewska16. Do drugiej grupy, która została nazwana „sprawy
prawno-gospodarcze”, można zaklasyfikować przypadek przedsiębiorcy branży wulkanizacyjnej, Wiktora Chruściela, którego sprzęt
15

Emisja materiału 13.03.2014, Tragiczny
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/sprawa-dlareportera/wideo/13032014/14108134 (dostęp 14.03.2014)
16
Ibidem
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finał

miłości,

został zlicytowany przez komornika z Nidzicy po zaniżonych cenach
np. samochód osobowy za 142 złote, felgi aluminiowe za 28 złotych17. Kolejnym przypadkiem w tej grupie reportaży jest materiał
dziennikarski pt. „Wrobieni w weksle” przedstawiający historię ludzi, którzy kilkanaście lat temu zaciągnęli drobne pożyczki i podpisali weksle in blanco. Pomimo tego, że pożyczkobiorcy spłacili swoje zobowiązania to wówczas dostali wezwanie do spłaty papierów w
wysokości 70 tys. złotych, gdyż weksle zostały bowiem wypełnione i
sprzedane nowemu właścicielowi. Jedna z poszkodowanych kobiet
sprawdziła osobę, której imię i nazwisko figuruje na wekslu. Nowy
właściciel weksli pracował w Centralnym Biurze Śledczym i Komendzie Głównej Policji. Zdaniem poszkodowanej kobiety „jest to
zorganizowana grupa przestępcza”18. Po emisji reportażu głos zabrali: doradca prawny Lech Malinowski, mecenas Maria WentlandtWalkiewicz, prof. Andrzej Bień19. Zaproszeni eksperci wspólnie
zastanawiali się nad najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji i wskazywali poszkodowanym prawne ścieżki zakończenia sprawy.
Kolejnym znanym programem tego rodzaju jest „Magazyn Ekspresu Reporterów”, emitowany przez TVP2. Pierwsze wydania programu pojawiły się już w latach 80., a więc równolegle do „Sprawy
dla Reportera”, którego pierwotny tytuł brzmiał „Ekspres Reporterów”20. Pierwszą prowadzącą była Blanka Danilewicz, która pełniła
tę funkcję do 1999 roku21. Od 2000 roku do chwili obecnej redaktorem prowadzącym jest Michał Olszański. Sam dziennikarz w rozmowie z Markiem Palczewskim przyznaje, że jest tylko „prezenterem”, a duży wpływ na kształt programu mają reporterzy i redakto17

Emisja programu z 14.11.2013, http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/sprawadla-reportera/wideo/14112013/12808651 (dostęp 14.03.2014). Informacja pochodzi
z
http://mlawainfo.pl/20308/sprawa-dla-reportera-komornik-z-mlawy-zniszczylprzedsiebiorstwo-oponiarskie-w-nidzicy/ (dostęp 14.03. 2014)
18
Reportaż „Wrobieni w weksle”, http://www.youtube.com/watch?v=YrcL55EaDjw
(14.03.2014)
19
Ibidem
20
Informacja pochodzi z http://www.tvp.pl/publicystyka/magazynyreporterskie/magazyn-ekspresu-reporterow/o-nas (dostęp 14.03.2014)
21
Informacja pochodzi z http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/Blanka_Danilewicz
(14.03.2014)
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rzy wydania22. W kontekście pytań o tabloidyzację mediów i epatowanie sensacyjnością Olszański mówi, że „myśmy nigdy nie robili
reportażu o małej Madzi z Sosnowca, na którą się rzuciły tabloidy.
My nie używamy tanich grepsów, żeby epatować sensacją”23. Ponadto dziennikarz dodaje, że „dla mnie sensem dziennikarstwa jest to,
żeby być uznanym za osobę wiarygodną, która jest w stanie pomóc
ludziom w podejmowaniu decyzji życiowych. To nie jest łatwe, ale
mnie się wydaje, że poprzez to, co robię, i poprzez przybliżanie ludziom tego typu spraw, jakie są poruszane w MER czy w Trójce,
mam szanse dać ludziom przeświadczenie, że oni mogą coś z tego
dla siebie wziąć”24. „Magazyn Ekspresu Reporterów” koncentruje się
na tematyce społecznej i propagowaniu idei humanitarnych25, co
znajduje odzwierciedlenie w prezentowanych reportażach. Mianowicie, bohaterami reportaży są osoby niepełnosprawne czy chore, które
pomimo wszelkich przeciwności losu swoją postawą udowadniają,
że takie osoby również funkcjonują w społeczeństwie. Za przykłady
mogą posłużyć reportaże: Andrzeja Buchowskiego pt. „Milczenie nie
zawsze jest złotem”, w którym chory na raka mężczyzna pokazuje
jak walczyć z chorobą i wspiera pacjentów w szpitalu26; reportaż
Bożeny Klimus pt. „Uwięzione słowa” przedstawiający historię Rafała, który w wyniku swojej przypadłości, jąkania, stracił wiarę w
siebie i popadł w depresję. Przypadek chłopaka pokazuje jednak, że
dzięki pomocy innych, a przede wszystkim determinacji i ciężkiej
pracy można wiele27. Nie brakuje również reportaży koncentrujących
się na wymiarze sprawiedliwości i służbie zdrowia np. materiał Pawła Kaźmierczaka pt. „Nie dotarliśmy do prawdy” przedstawiający
przypadek młodego mężczyzny, który podczas pracy w delegacji
22

Wywiad przeprowadzony przez Marka Palczewskiego 29.09.2012
http://www.old.sdp.pl/rozmowa-dnia-michal-olszanski (dostęp 14.03.2014)
23
Ibidem
24
Ibidem
25
Informacja pochodzi z http://www.tvp.pl/publicystyka/magazynyreporterskie/magazyn-ekspresu-reporterow/o-nas (dostęp 14.03.2014)
26
Emisja programu 18.03.2014, http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/magazynekspresu-reporterow/wideo/18032014/14160595 (dostęp 19.03.2014)
27
Emisja programu 4.03.2014, http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/magazynekspresu-reporterow/wideo/04032014/13978054 (dostęp 19.03.2014)
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umiera w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach28, a prokuratura
umarza śledztwo; reportaż Aliny Suworow i Macieja Piotrowskiego
pt. „Było już za późno” prezentujący przypadek rodziców małej
Lenki, której lekarze nie potrafili postawić trafnej diagnozy29.
Oba popularne programy telewizji publicznej można określić jako
pewnego rodzaju obronę obywateli przed niesprawiedliwością i
opieszałością organów państwowych. Jednak pomimo tak istotnej
cechy wspólnej, zarówno „Sprawa dla Reportera” jak i „Magazyn
Ekspresu Reporterów” wykazują indywidualne komponenty np. wyrażające się w osobie prowadzącej program czy sposób reżyserii
konkretnego odcinka, co czyni oba programy audycjami wartościowymi oraz atrakcyjnymi dla odbiorców.
2. Programy interwencyjne Telewizji Polsat – „Interwencja”
i „Państwo w Państwie”
Mówiąc o nadawcy publicznym, medioznawcy i dziennikarze
często akcentują jego funkcję misyjną, co jest wyrażane m.in. w
przygotowywaniu programów interwencyjnych. Jednak należy również docenić starania i wysiłki telewizji prywatnej, która także zauważyła sens realizacji tego typu programów. W szerokim rozumieniu obrony obywateli przed niesprawiedliwością i łamaniem prawa
programy Telewizji Polsat „Interwencja” i „Państwo w Państwie”
spełniają tę funkcję.
Program „Interwencja” po raz pierwszy został wyemitowany 19
lutego 2003 roku30. Prowadzącymi są: dziennikarz telewizyjny i radiowy Adam Kuklewicz oraz Michał Bebło, dla którego był to debiut
na antenie31. W redakcji pracują 23 osoby pod kierownictwem Anny
Brzozowskiej, a opiekę merytoryczną sprawuje Bogusław Chrabota,

28

Emisja programu 25.02.2014, http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/magazynekspresu-reporterow/wideo/25022014/13887026 (dostęp 19.03.2014)
29
Emisja programu 3.12.2013, http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/magazynekspresu-reporterow/wideo/03122013/12992434 (dostęp 19.03.2014)
30
Informacja pochodzi z https://www.facebook.com/InterwencjaPolsat/info (dostęp 19.03.2014)
31
Ibidem
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szef publicystyki Telewizji Polsat32. Analizując krótkie biogramy
reporterów można stwierdzić, że każdy z nich przedstawia nie tylko
własne miejsce pracy, ale również charakteryzuje misję dziennikarstwa i akcentuje kwintesencję programów interwencyjnych. Mianowicie, reporterka Paulina Bąk uważa, że „ciekawość to pierwszy
stopień do piekła i... do dobrego reportażu. W swoich materiałach nie
unikam stawiania piekielnie trudnych pytań. To, co słyszę od swoich
rozmówców bywa przerażające”33, a reporter Rafał Zalewski dodaje,
że „lubię myśleć, że dzięki mojej pracy świat staje się choć odrobinę
lepszy. Ale mam świadomość, że tematów na reportaże - niestety nie zabraknie mi nigdy. Dopóki będą, warto jednak tu być”34.
Program jest nadawany od poniedziałku do piątku o godzinie
16.15 w Telewizji Polsat. Pomimo, że program trwa „jedynie” kwadrans, to jest to wystarczający czas na emisję jednego reportażu. W
zamyśle twórców „Interwencji” było stworzenie telewizyjnego tabloidu35, który w zrozumiały sposób dotrze do każdego odbiorcy. Chociaż program istnieje już 11 lat, to formuła pozostaje niezmienna,
gdyż zdaniem wydawcy „Ostatnio pytano nas czy zamierzamy coś
zmieniać. Odpowiadam: po co zmieniać coś co jest świetne. Trafiamy do tego widza, do którego chcemy trafić. I to jaki widać... skutecznie”36.
Jak argumentują dziennikarze „Interwencji”, ich praca polega na
pomaganiu zwykłym ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
życiowej. W swoich reportażach piętnują działania nieuczciwych
32

In ormacja pochodzi z
http://www.interwencja.polsat.pl/Interwencja__Oficjalna_Strona_Internetowa_Programu_I
NTERWENCJA,5781/Zaloga,5796/index.html (dostęp 19.03.2014)
33
Informacja pochodzi z
http://www.interwencja.polsat.pl/Interwencja__Oficjalna_Strona_Internetowa_Programu_I
NTERWENCJA,5781/Zaloga,5796/Redaktor,5799/Paulina_Bak,647654/index.html
(dostęp 19.03.2014)
34
Informacja pochodzi z
http://www.interwencja.polsat.pl/Interwencja__Oficjalna_Strona_Internetowa_Programu_I
NTERWENCJA,5781/Zaloga,5796/Redaktor,5799/Rafal_Zalewski,1268333/index.html
(dostęp 19.03.2014)
35
Rekord programu interwencja, 28.01.2014,
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rekord-programu-interwencja (dostęp 21.03.2014)
36 Ibidem
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pracodawców i urzędników, interweniują w sprawach najsłabszych
grup społecznych np. pokrzywdzone dzieci, biedne rodziny, a także
zajmują się sytuacją prześladowanych zwierząt. W celu zobrazowania profilu „Interwencji” i weryfikacji przyjętej tezy zostaną przedstawione wybrane materiały dziennikarskie. W tym kontekście należy wymienić m.in. reportaż Artura Borzęckiego pt. „Adwokat ponad
prawem” przedstawiający historię pana Jana Szczęsnego, który przegrał sprawę w sądzie z powodu niepowołania biegłego przez jego
adwokata. W tym przypadku Sąd Okręgowy w Lublinie stwierdził,
że adwokat pana Szczęsnego niestarannie prowadził postępowanie,
w wyniku czego sąd zasądził od adwokata kwotę 2400 złotych na
rzecz swojego klienta. Jednak adwokat nie zastosował się do wyroku
sądu i z tego też względu pan Szczęsny postanowił poinformować
media o swojej sytuacji. W toku dziennikarskiego śledztwa reporterzy ustalili, że przeciwko temu adwokatowi toczy się o wiele więcej
spraw, w których również uchyla się od wykonania zapłaty. Jak podkreślił poszkodowany „kwota, którą zalega mi adwokat, jest dla mnie
duża. W dniu dzisiejszym on przesłał mi 100 złotych. Ale to było po
waszej interwencji. To są pierwsze pieniądze, jakie od niego dostałem”37. Innym rodzajem dziennikarskiej interwencji jest reportaż
Alicji Piętak pt. „Okradła staruszkę z pieniędzy na pogrzeb” pokazujący nieuczciwość opiekunki starszego małżeństwa z Otwocka, która
ukradła ich oszczędności. Opiekunka prezentowała różne wersje
wydarzeń począwszy od tego, że pieniądze wzięła i zwróci je, lecz
później zaprzeczyła, jakoby miała coś wspólnego z kradzieżą. Sprawą zajęła prokuratura i policja38. W ostatnim czasie bulwersującą
sprawą okazało się wstrzykiwanie dzieciom wody zamiast szczepionek. Reportaż Żanetty Kołodziejczyk-Tymochowicz przedstawia
fałszowanie dodatkowych szczepionek dla dzieci przez pielęgniarkę
37

A. Borzęcki, „Adwokat ponad prawem”,
http://www.interwencja.polsat.pl/Interwencja__Oficjalna_Strona_Interneto
wa_Programu_INTERWENCJA,5781/Archiwum,5794/News,6271/index.ht
ml#1337097 (dostęp 21.03.2014)
38
A. Piętak, „Okradła staruszkę z pieniędzy na pogrzeb”
http://www.interwencja.polsat.pl/Interwencja__Oficjalna_Strona_Interneto
wa_Programu_INTERWENCJA,5781/Archiwum,5794/News,6271/index.ht
ml#1337096 (dostęp 21.03.2014)
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z Pruszkowa. Zdaniem poszkodowanych rodziców, pielęgniarka
zamiast przeciwciał wstrzykiwała niewiadomą substancję, a pieniądze zatrzymywała dla siebie39.
Kolejnym programem interwencyjnym Telewizji Polsat jest
„Państwo w Państwie”, wyemitowany po raz pierwszy 2 października 2011 roku40. Ten program, chociaż w dużym stopniu mający charakter stricte interwencyjny, jest realizowany w zupełnie innym stylu. Zapewne formuła „Państwa w Państwie” wynika z kooperacji
redakcji publicystycznej i młodych reporterów Polsat News, co nadaje temu programowi wyższą rangę nie tylko ze względu na poruszaną
tematykę, ale także wprowadzenie panelu dyskusyjnego po emisji
reportażu.
Poruszana tematyka w reportażach dotyczy relacji państwoprzedsiębiorca, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków nadużywania prawa, zjawiska korupcji i nepotyzmu. Każde wydanie
programu jest poświęcone samowoli urzędniczej, której efektem jest
np. bankructwo przedsiębiorstwa, ruina przedsiębiorcy, a także utrata
pracy przez pracowników. Redakcja programu w następujący sposób
definiuje swoją misję: „Ideą przewodnią programu jest walka z powszechnym w klasie urzędniczej przekonaniem, że wszyscy prowadzący działalność gospodarczą to potencjalni przestępcy”41. Przemysław Talkowski dodaje, że „Chcemy patrzeć urzędnikom na ręce. W
tym kraju trzeba mieć ogromną odwagę, aby założyć własną firmę,
bo urzędnicy potrafią uprzykrzyć, a nawet zniszczyć życie. A trzeba
pamiętać o tym, że to małe przedsiębiorstwa dają w Polsce zatrudnienie, a nie strefa budżetowa”42, co tym samym przyczyni się do
39

Ż. Kołodziejczyk-Tymochowicz, „Szczepionki czy woda? Co wstrzykiwano dzieciom?”
http://www.interwencja.polsat.pl/Interwencja__Oficjalna_Strona_Interneto
wa_Programu_INTERWENCJA,5781/Archiwum,5794/News,6271/index.ht
ml#1336258 (dostęp 21.03.2014)
40
Informacja pochodzi z
https://www.facebook.com/panstwowpanstwie/info (dostęp 21.03.2014)
41
Cytat pochodzi z
http://www.panstwowpanstwie.polsat.pl/O_Programie,6071/index.html
(dostęp 21.03.2014)
42
„Ten dziennikarz pomoże przedsiębiorcom”, 27.10.2011,
http://teleshow.wp.pl/title,Ten-dziennikarz-pomoze-
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pozytywnego wizerunku samych przedsiębiorców. Gospodarzem
programu jest wspomniany powyżej Przemysław Talkowski, a szefową redakcji – Małgorzata Mikulska-Rembek43. Efekty pracy zespołu redakcyjnego „Państwa w Państwie” są wielowymiarowe,
mianowicie: wsparcie ruchu poszkodowanych przedsiębiorców
„Niepokonani 2012”; znaczący wpływ na zmiany prawa i przepisów
dotyczący funkcjonowania przedsiębiorców; uczestnictwo w pracach
na temat włączenia prokuratorów do ustawy o odpowiedzialności
urzędników za błędy; zmiana niekorzystnych przepisów nakazujących płacenie wyższej stawki VAT za usługi montażowe, co pozwoliło uchronić przed bankructwem 20 tys. firm o profilu meblarskomontażowym44.
O potrzebie istnienia tego programu, ukierunkowanego na relacje
państwo – przedsiębiorca, świadczy fakt docenienia pracy dziennikarskiej w postaci przyznania nagród branżowych. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przyznał Nagrody Gospodarcze 2011 w
kategorii „Media” stacji Polsat News za cykl programów telewizyjnych „Państwo w Państwie”45. Agnieszka Zalewska i Przemysław
Talkowski, autorzy programu, otrzymali nagrodę Grand Press 2012
w kategorii „Publicystyka”46. Ponadto Pracodawcy Rzeczpospolitej
Polskiej uhonorowali nagrodą „Wektory 2012” ten program za „odwagę w piętnowaniu nadużywania prawa przez przedstawicieli administracji publicznej oraz za wydobywanie na światło dzienne
przypadków korupcji i nepotyzmu w relacjach państwo − przedsiębiorca”47.
przedsiebiorcom,tpl,3,wid,13934761,wiadomosc.html?ticaid=1126d0&_ticrsn=3
(dostęp 21.03.2014)
43
Informacja pochodzi z
http://www.polsat.pl/Nasze_Programy,2846/Panstwo_W_Panstwie,1273997
/ (dostęp 21.03.2014)
44
Ibidem
45
Informacja pochodzi z http://zpp.net.pl/archiwum/nagrodygospodarcze-zpp/2011/ (dostęp 21.03.2014)
46
Informacja pochodzi z http://www.grandpress.press.pl/469,0,grandpress-2012.html (dostęp 21.03.2014)
47
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1053,wektory-2012wreczone.html (dostęp 21.03.2014)

539

Małgorzata Mikulska-Rembek przedstawia różne historie przedsiębiorców, począwszy od tych, którzy zmagają się z zagmatwanymi przepisami prawa i interpretacją urzędniczą, będąc na wolności, a także o pomoc proszą osoby przebywające w areszcie48. W jednym z odcinków
programu została przedstawiona historia rolnika spod Jeleniej Góry, któremu Urząd Skarbowy naliczył niesłusznie, jak się później okazało, karę
w wysokości 1,2 mln złotych, co skłoniło rolnika do targnięcia się na
własne życie49. Bohaterami reportażu Anny Cecharz byli Agnieszka i
Jarosław Suscy, których firma wykonała przebudowę gminnej drogi w
Myszyńcu, lecz nie otrzymała wynagrodzenia za pracę. Małżeństwo podjęło decyzję o rozebraniu chodnika, ale urząd miasta powiadomił policję i
przeciwko przedsiębiorcom wszczęto śledztwo. Jednak prokuratura nie
zajęła się sprawą i nie przesłuchała osoby, która miała zapłacić państwu
Suskim pieniądze za wykonanie chodnika, gdyż, zdaniem prokuratury,
nie można było ustalić jej miejsca pobytu50. Kolejnym bohaterem, który
od 17 lat walczy z fiskusem, jest Marek Isański – właściciel Towarzystwa
Finansowo-Leasingowego w Zielonej Górze (firma zatrudniała także
osoby niepełniosprawne przez co miała status zakładu pracy chronionej).
Problemy pana Isańskiego zaczęły się w 1996 roku, kiedy Urząd Skarbowy pobrał z konta firmy 6 mln złotych, który uznał, że przedsiębiorstwo
„niesłusznie” otrzymuje zwrot podatku VAT. Konsekwencją takiej interpretacji urzędników było zastosowanie aresztu tymczasowego wobec
zarządu spółki, a właścicielowi zarzucono wyłudzenie podatku VAT51.
Kolejny przedsiębiorca, Edward Marciniak, którego firma produkowała
48

K. Majak, „Państwo w Państwie” walczy z urzędniczymi patologiami.
Wszyscy urzędnicy już się nas boją”, http://natemat.pl/74707,panstwo-wpanstwie-walczy-z-urzedniczymi-patologiami-wszyscy-urzednicy-juz-sienas-boja (dostęp 21.03.2014)
49
Ibidem
50
M. Cecharz, Agnieszka i Jarosław Suscy - zlecenie zrobił, zapłaty nie dostał,
5.03.2014,
http://www.panstwowpanstwie.polsat.pl/Bohater,6193/Agnieszka_I_Jaroslaw_Suscy_
_Zlecenie_Zrobil_Zaplaty_Nie_Dostal,1335856/index.html (dostęp 21.03.2014)
51
Idem, Marek Isański - od 17 lat walczy o sprawiedliwość z fiskusem,
26.09.2012,
http://www.panstwowpanstwie.polsat.pl/Bohater,6193/Marek_Isanski__Od
_17_Lat_Walczy_O_Sprawiedliwosc_Z_Fiskusem,1300747/index.html
(dostęp 21.03.2014)
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od ponad 20 lat płyny do spryskiwaczy i do chłodnic, został oskarżony
przez celników o przewożenie alkoholu. Z tego też powodu Urząd Celny
naliczył przedsiębiorcy 38 mln zaległej akcyzy, który po dwuletniej batalii
wygrał z urzędnikami w Naczelnym Sądzie Administracyjnym52. Sprawę
pana Marciniaka opisywała również „Rzeczpospolita”, gdzie poszkodowany przedsiębiorca określił działania celników w następujący sposób:
„choć celnicy już po kilku dniach dysponowali ekspertyzami potwierdzającymi, że alkohol jest rzeczywiście przemysłowy, skażony według unijnych norm, zajętych cystern nie oddali przez 14 miesięcy”53.
3. Programy interwencyjne Telewizji TVN – „Uwaga!” i
„Superwizjer”
Kolejnym ważnym graczem na polskim rynku medialnym jest
Telewizja TVN, która również posiada w swojej ofercie programowej audycje o charakterze interwencyjnym. Mianowicie, w 2002
roku powstają „Uwaga!” i „Superwizjer”, które można zaklasyfikować do dwóch rodzajów programów, mając na uwadze częstotliwość
emisji, sposób realizacji materiałów dziennikarskich, scenariusz programów i podejmowaną tematykę w reportażach.
Program „Uwaga!” jest emitowany od poniedziałku do piątku o
godz. 19.50, a także w weekendy o godz. 19.4554. Obecnie w skład
redakcji wchodzą: prezenterzy – Zbigniew Łuczyński i Tomasz Kubat, który zastąpił na tym stanowisku Ryszarda Cebulę; producenci
programu – Krzysztof Miączyński i Monika Szymborska-Wójcik;
kierownicy produkcji – Lidia Barankiewicz i Robert Styczeń55.
Redakcja „Uwagi!” charakteryzuje swoją działalność i misję wobec społeczeństwa takimi słowami: „Tworzymy prestiżowy, wielo52

Edward Marciniak - właściciel firmy Chemia Bomar, 2.07.2012,
http://www.panstwowpanstwie.polsat.pl/Bohater,6193/Edward_Marciniak_
_Wlasciciel_Firmy_Chemia_Bomar,1294608/index.html (21.03.2014)
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krotnie nagradzany, opiniotwórczy program interwencyjno - śledczy.
Ujawniamy ogólnopolskie afery, nie boimy się tematów kontrowersyjnych, rozpoczynamy społeczne debaty”56. Pozostając przy aferach
warto zauważyć, że to na antenie TVN został ujawniony np. proceder
„odświeżania” mięsa w firmie Constar i afera solna. Mówiąc o tematach kontrowersyjnych, dziennikarze dali temu wyraz realizując reportaże o maltretowaniu zwierząt, co pozwoliło na piętnowanie tego
typu zachowań w społeczeństwie. Dziennikarze, na prośbę bezradnych ludzi, interweniują tam, gdzie zawiodły urzędy, sądy, policja.
Skuteczność reporterów została nie tylko zauważona przez telewidzów, ale także dostrzeżona przez środowisko dziennikarskie, czego
dowodem są liczne branżowe nagrody i wyróżnienia. Pierwsze nominacje i nagrody pojawiają się już w 2003 roku m.in. nominacja w
kategorii News za materiał pt. „Nauczyciel”57, nagroda honorowa
Krajowego Klubu Reportaży i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
za „bezkompromisowość reportaży, odwagę oraz skuteczność w
zwalczaniu korupcji”58. Ponadto czołowi reporterzy „Uwagi!” również zostali nagrodzeni np. prezenter Ryszard Cebula został „Człowiekiem Pro Publico Bono” w 2004 roku za działalność zawodową
przyczyniająca się do odnowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a razem z Marcinem Leśkiewiczem zajął trzecie
miejsce w plebiscycie Telekamery 200659. Kolejnym dziennikarzem,
którego materiały dziennikarskie poruszyły opinię publiczną, jest
Tomasz Patora – laureat nagrody Grand Press 2012 w kategorii
dziennikarstwo śledcze za reportaż o aferze solnej, ujawniający wykorzystywanie soli wypadowej w branży spożywczej60. Ponadto
Patora otrzymał tytuł DetonaTORa 2010 w plebiscycie MediaTory
za realizację reportażu pt. „Molestuje pacjentki, zamiast je leczyć”,
56
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w którym ujawnia skandaliczne zachowaniu wobec pacjentek przez
znanego psychoterapeutę61. Obok utytułowanego Tomasz Patory
plasują się również inni reporterzy: Edyta Krześniak otrzymała nagrodę Watergate od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za materiał pt. „Mięso na receptę” ujawniający nielegalne faszerowanie
zwierząt antybiotykami62; Michał Fuja otrzymał wyróżnienie za reportaż „Prawie robi dużą różnicę” demaskujący oszustwo jednej z
firm handlującej opałem63; Maciej Wójcik został wyróżniony za
materiał „Dramat komentatora” pokazujący zmagania z chorobą
dziennikarza Przemysława Pełki64. Z zaprezentowanych nagrodzonych reportaży wynika, że tematyka podejmowana przez dziennikarzy jest różnorodna, lecz zawsze wpisująca się w dyskurs publiczny i
jednocześnie stanowi pewnego rodzaju obronę obywateli przed nadużyciami i łamaniem prawa.
Kolejnym programem Telewizji TVN jest „Superwizjer”, emitowany we wtorki o godzinie 23.30. Redakcja programu definiuje swoją działalność przede wszystkim jako dziennikarstwo śledcze, które
demaskuje korupcję, błędy wymiaru sprawiedliwości, nadużycia w
instytucjach publicznych oraz afery gospodarcze65. Z badań przeprowadzonych przez Nielsen Audience Measurement wynika, że w
2012 roku 750 tys. widzów66 wybrało program TVN pomimo późnej
emisji, co można zinterpretować jako zainteresowanie opinii publicznej prezentowaną tematyką.
Zespół redakcyjny tworzą obecnie: prowadząca Jolanta Konopka,
kierownik produkcji Grzegorz Trochanowski, reporterka Magda
61
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Zagała, reporter Marcin Friedrich, specjalizujący się w tematyce
przestępczości zorganizowanej i wymiaru sprawiedliwości – Grzegorz Głuszak; reporter Piotr Litka, który otrzymał wyróżnienie za
książkę „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dni, które wstrząsnęły Polską”;
reporter Piotr Socha – nagradzany ze reportaże śledcze na festiwalu
„Camera Obscura”, autor dwóch książek „Piórem i paragrafem.
Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy” i „Nie chodziło o okup.
Kulisy porwania Krzysztofa Olewnika”; reporter Jakub Stachowiak;
reporterka Anna Barańska-Całek; reporter Juliusz Pakuła67.
Na przestrzeni istnienia programu, dziennikarze byli zarówno
nominowani jak i nagradzani w plebiscytach branżowych oraz doceniani przez organizacje pozarządowe. W celu prezentacji podejmowanych zagadnień zostaną przedstawione nagrodzone materiały
dziennikarskie. W jednej z najbardziej prestiżowych plebiscytów
branżowych, czyli Grand Press, zostali nagrodzeni:
7. Alicja Krystyniak i Jakub Stachowiak za reportaż „Po co nam
ta CASA?”, 2011 rok
8. Wojciech Szumowski za reportaż „Ocaleni”, 2010 rok
9. Beata Biel za reportaż „Pomoc w śmierci”, 2008 rok
10. Daniel Zieliński za reportaż „Kardiochirug bez serca”, 2006 rok
11. Witold Gadowski i Przemysław Wojciechowski za reportaż
„Mafia paliwowa”, 2004 rok
12. Jacek Bazan za reportaże „Handel ziemią” (2003) i
„Ekolodzy” (2002)68.
Nagrodę Watergate Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
otrzymali: Witold Gadowski i Przemysław Wojciechowski za reportaż „Rosyjska mafia, polski rząd i gaz” w 2008 roku; ci sami reporterzy razem z Jarosławem Jabrzykiem za reportaż „Gra o PZU” w
2006 roku. W konkursie Fundacji Batorego „Tylko ryba nie bierze”
zostali uhonorowani: wspomniany Daniel Zieliński za reportaż
„Kardiochirurg bez serca” w 2006 roku, Aleksandra Tudyka i Marek
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Kęskrawiec za reportaż „Lekarze okradali NFZ” w 2004 roku, Jarosław Jabrzyk za reportaż „Przekupni prokuratorzy” w 2004 roku69.
Jednak reporterzy „Superwizjera” koncentrują się również na
sprawach zwykłych obywateli i razem z dziennikarzami „Uwagi!”
przygotowują materiały interwencyjne. Za przykład może posłużyć
przedstawienie przypadku organizowania nielegalnych adopcji, w
które był zamieszany m.in. prezes Stowarzyszenia Przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej oraz były Rzecznik Praw Ofiar przy
MSWiA70, a także przejmowanie przez gang we Wrocławiu mieszkań od ludzi starszych i schorowanych, którzy często umierali po
zawarciu transakcji71.
Na podstawie przedstawionej tematyki reportaży w obu programach można stwierdzić, że „Uwaga!” koncentruje się w dużej mierze
na sprawach społecznych, których bohaterami są zwykli obywatele
będący w trudnej sytuacji życiowej często z winy instytucji państwowych. Krótki czas emisji tego programu wpisuje się w zjawisko
tabloidyzacji mediów, lecz nie zaburza to charakteru obronnego
obywatela. Z kolei „Superwizjer” w większym stopniu skupia uwagę
na korupcji, nepotyzmie, aferach, ale również stara się poruszać
sprawy dotykające przeciętnego człowieka, o czym świadczy przedstawienie problemu nielegalnych adopcji.
Zakończenie
Analiza najpopularniejszych programów interwencyjnych miała
na celu zweryfikować przyjętą tezę o tym, że owe audycje stanowią
formę obrony obywateli, a także podkreślić funkcję kontrolną mediów istotną dla zachowania demokracji. Chociaż każdy z tych programów posiada cechy indywidualne wyrażone np. w postaci charyzmy prowadzącego np. Elżbieta Jaworowicz, a także formuły programu np. podział na część reportażową i panel dyskusyjny np.
„Państwo w Państwie” oraz dobór tematyki, to można wysnuć wnio69

Ibidem
Reportaż dostępny pod linkiem http://superwizjer.tvn.pl/bylyrzecznik-praw-ofiar-podejrzany-o-organizowanie-nielegalnychadopcji,738183,v.html (dostęp 21.03.2014)
71
http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/starsi-i-samotni-nacelowniku-gangu,103060.html (dostęp 21.03.2014)
70

545

sek, że analizowane programy interwencyjne mają wspólny mianownik, jakim jest pomoc obywatelom.
Streszczenie
Artykuł ma na celu zaakcentować rolę programów interwencyjnych w państwach demokratycznych, którą jest pomoc obywatelom.
W związku z tym, analizie zostały poddane najpopularniejsze programy interwencyjne, emitowane przez media mainstreamowe. W
celu zobrazowania mediów w charakterze obrońcy społeczeństwa
zostały przedstawione programy interwencyjne telewizji publicznej
oraz prywatnej. Ponadto artykuł wskazuje na cechy indywidualne i
wspólne każdej audycji, co przyczynia się do określenia ich faktycznej funkcji w życiu publicznym.
Abstract
Article aims to emphasize the role of intervention programs in
democratic countries, which is to help the citizens. Therefore, the
author has analyzed the most popular intervention programs, emitted
by the mainstream media. In order to illustrate the media as a
defender of the society, the author has presented intervention
programs in public television and private. Furthermore, the article
points to the individual and common features of these programs, that
it helps to determine their actual function in public life.
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Natalia Radecka-Kitowska (UG)
Fakty i mity dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych w
Polsce
„Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest trendy” - taki napis
widnieje na plakacie reklamującym kampanie „Lodołamacze 2013” 1,
tylko czy tak jest na pewno? W Polsce jest obecnie ponad 3,4 mln
niepełnosprawnych, z tego aktywnych zawodowo jest zaledwie
17,4% osób w wieku powyżej 15 roku życia. Zgodnie z międzynarodowymi standardami aktywność ekonomiczną ludzi dzieli się na
dwie kategorie: aktywnych oraz biernych zawodowo. W skład tej
pierwszej wchodzą zarówno pracujący, jak i ci którzy zaliczają się
do grupy bezrobotnych. Pomniejszając dane o ilość osób poszukujących pracy, uzyskamy liczbę niepełnosprawnych pracujących i jest
to raptem 14,7%2. Według Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na przestrzeni kilku ostatnich lat odnotowano znaczącą poprawę sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy, ze
względu na wzrost zainteresowania tą grupą przez pracodawców.
Możemy więc wysnuć wniosek, że slogan z plakatu „Lodołamaczy”
jest słuszny, co więcej poparty danymi statystycznym czerpanymi z
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski (BAEL). Idąc
tym tropem należy przyjrzeć się faktom oraz mitom zatrudniania
osób niepełnosprawnych w Polsce, które funkcjonują w przestrzeni
1

Konkurs „Lodołamacze” jest przeprowadzany corocznie od 2006 r.
przez Polską Organizacje Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pod
patronatem małżonki Prezydenta RP. Ideą konkursu jest wyłonienie oraz
nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w
rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach
życia społecznego i zawodowego. Konkurs składa się z dwóch etapów:
regionalnego i centralnego. Podczas pierwszego etapu Kapituły Regionalne
z całej Polski, na podstawie nadesłanych materiałów dokonują analizy,
wyłaniając finalistów lokalnych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii automatycznie biorą udział w centralnym etapie konkursu, w którym Kapituła
wskazuje ogólnopolskich LODOŁAMACZY 2013.
2
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób niepełnosprawnych
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ z dnia 1.01.2014
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społecznej. Należy tutaj wymienić zarówno kwestie tak propagowane medialne jak przywileje pracodawców w tym rozproszeniowe
dofinansowanie do wynagrodzenia, prawa pracowników, miejsce
niepełnosprawnego na rynku pracy, jak i stereotypowy wizerunek
niepełnosprawnego.
1. Przywileje niepełnosprawnych pracowników
Na pierwszy plan wysuwa się system prawny, ze względu na
liczne regulacje dotyczące ich funkcjonowania na rynku pracy. W
Polsce najważniejszym aktem prawnym dotyczącym zatrudnianie
niepełnosprawnych jest Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych3. Jest ona rozpowszechniona w Internecie i często cytowana w kontekście przywilejów stąd wynikających. Najczęściej wymienianymi kwestiami są:
a) czas pracy, który nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz
40 godzin tygodniowo. W przypadku osób ze stwierdzonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności czas ten
zmniejsza się do 7 godzin dziennie i 35 w tygodniu, jeśli zatwierdzi
to lekarz medycyny pracy;4
b) osoba niepełnosprawna nie może pracować w porze nocnej,
jak również w godzinach nadliczbowych;5
c) niepełnosprawny posiada prawo do dodatkowej przerwy w
wymiarze 15 minut w trakcie pracy (na gimnastykę usprawniającą
lub wypoczynek). Przerwy tej nie można wymienić na krótszy czas
w pracy;6
d) osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w postaci 10
dni roboczych w roku kalendarzowym;7
e) osoba o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy wraz z prawem do
3

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776 (ze zmianami)). Zob.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776 [z dnia 1. 01. 2014].
4
Tamże, Art. 15, pkt 1 i 2.
5
Tamże, Art. 15, pkt 3.
6
Tamże Art. 17
7
Tamże, Art. 19,
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wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych na turnus rehabilitacyjny (nie częściej niż raz w roku), wykonanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w
celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy (jeżeli
czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy)8.
Krótszy czas pracy wskazany przez lekarza (medycyny pracy)
może zostać potraktowany przez pracodawcę jako powód zmniejszenia etatu niepełnosprawnemu pracownikowi. Z kolei zakaz zatrudniania osób niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych nie ma
charakteru bezwzględnego. Na wniosek pracobiorcy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub w razie jego braku sprawujący
opiekę nad tą osobą, może wyrazić na to zgodę. Również pracownicy
ochrony ze względu na system zatrudniania często pracują ponad
160 godzin miesięcznie. Co więcej, zakaz pracy w porze nocnej nie
obowiązuje pracowników dozoru pracujących w systemach 12/24
lub 24/48, gdzie noc stanowi znaczną cześć ich dyżuru. Kolejnym
mitem jest dodatkowa przerwa. Mimo gwarancji prawnej często
ciężko jest ją wyegzekwować u pracodawcy ze względu na sposób
pracy. Pracownikowi biurowemu czy osobie sprzątającej, dysponującej dowolnie swoim czasem wolnym, trudno bowiem narzucić obowiązkową przerwę. Inaczej jest w miejscach o ustalonych przestojach, jak na przykład kasjer-sprzedawca czy pracownik produkcji.
Tam przerwa, jeżeli widnieje w grafiku pracobiorcy, z pietyzmem
będzie respektowana. Kolejnym mitem jest dłuższy urlop. Niestety
nie przysługuje on każdej osobie niepełnosprawnej. Bezwzględnym
warunkiem do jego uzyskania jest przepracowanie pełnego roku.
Gdy osoba niepełnosprawna pracowała na umowy cywilno-prawne
bądź nie ujawniła swojej niepełnosprawności, ten przywilej jej nie
przysługuje. Z kolei turnus rehabilitacyjny należy się osobie, która
została tam skierowana na wniosek lekarza, pod którego opieką pozostaje. Ze względu na niską świadomość społeczną w tej materii
mała ilość osób korzysta z tego niekwestionowanego przywileju.
2. Korzyści pracodawców
Kolejnym mitem będącym przedstawianym jako fakt są liczne
korzyści pracodawców ze względu na zatrudnienie takich osób Na
8

Tamże, Art. 20, pkt 1.
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podstawie przepisów z wcześniej wymienionej ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. przysługuje im:
a) dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników;9
b) zwrot dodatkowych kosztów tworzenia lub przystosowania
miejsca pracy;10
c) refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy;11
d) refundacja wynagrodzenia asystenta osoby niepełnosprawnej;12
e) refundacja szkolenia osób niepełnosprawnych13.
Szukając informacji na temat zatrudniania nie sposób zauważyć licznych wiadomości dotyczących wysokości otrzymywanego przez pracodawców dofinansowania do wynagrodzeń. Bardzo często media „upraszczają” podawaną treść, informując jedynie o kwotach wyliczonych na podstawie procentowych wskaźników dofinansowań do pensji wynikających z
zapisów ustawowych. Mechanizm obliczania14 ostatecznie otrzymywanego
wynagrodzenia jest bardzo skomplikowany i końcowy wynik zależy od
wielu zmiennych. Co więcej ze względu na częste nowelizacje w przepisach, pracodawcy narażają się na koszty wynikające z błędnego wypełniania comiesięcznych wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Zawodowej Osób Niepełnoprawnych (PFRON). „Nieuprawnione jest
oczekiwanie, że z tytułu realizacji dodatkowych zadań, pracodawcy w firmach z definicji nastawionych na generowanie zysku, mogą tolerować
sytuacje ponoszenia kosztów niż uzyskiwania ich rekompensaty”15. Tym
bardziej, że wsparcie finansowe należy do jednych z najważniejszych powodów ich zainteresowania pracą osób niepełnosprawnych. „Do zatrudniania niepełnosprawnych zachęcają pracodawców przede wszystkim względy
9

Tamże, Art. 26a.
Tamże, Art.26e.
11
Tamże, Art. 26e.
12
Tamże, Art. 26d pkt 11.
13
Tamże, Art. 35, pkt 2.
14
Sposób wyliczania jest dostępny np. na stronie internetowej
http://www.ekspertpopon.pl/ gdzie po wcześniejszym zalogowaniu serwis wylicza przykładowa kwotę na podstawie podanych danych przez użytkownika.
15
A. Barczyński, Wpływ stanowienia prawa na sprawność funkcjonowania systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:] Potrzeby
osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społecznogospodarczych, pod red. H. Ochoneczko, M. A. Paszkowicz, t. 2, Impuls,
Kraków 2006, s. 80.
10
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finansowe. Dla wielu przedsiębiorców (47%) podstawą zatrudnienia niepełnosprawnych jest możliwość dofinansowania kosztów z nim związanych, a 35% badanych deklaruje, że może mieć ono pozytywny wpływ na
decyzję o zatrudnieniu”16.
Inny mit to informowanie opinii publicznej, że dofinansowanie
do wynagrodzeń to forma wsparcia dla pracodawców, bo przecież
osoby niepełnosprawne są tak samo wydajne i pracodawcy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. W rzeczywistości to dofinansowanie jest formą rekompensaty podwyższonych wydatków zatrudniania wynikających z wcześniej omawianych przywilejów pracowniczych, naturalnie jeżeli takie są przestrzegane. Inną rzeczą jest
zjawisko tak zwanego „pełnosprawnego-niepełnosprawnego”. Firmy
szukają pracownika z jak najmniejszym uszczerbkiem na zdrowiu,
posiadającego jednocześnie najwyższy stopień niepełnosprawności.
W ten sposób mogąc ubiegać się o najwyższe dofinansowanie, ponoszą względnie najmniejsze koszty dostosowania miejsca pracy. Przykładem takich grup niepełnosprawności mogą być osoby chorujące
na schorzenia i choroby przewlekłe, bądź z problemami neurologicznymi posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności, przy
których takie wydatki praktycznie nie są potrzebne (przeciwieństwem będzie zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością narządu
wzroku gdzie trzeba dokupić odpowiednie oprogramowanie komputerowe, czy osoby z dysfunkcją narządu ruchu, dla których niezbędne jest zlikwidowanie progów czy poszerzenie drzwi). Podsumowując, w zależności od rodzaju niepełnosprawności pracownika oraz
pełnionych przez niego obowiązków, takie koszty pracodawca będzie ponosił.
3. Miejsce pracy osób niepełnosprawnych
W ostatnim okresie pojawiła się również opinia, że trzeba zreformować system, odebrać dofinansowania, ponieważ otwarty rynek
pracy (w tym sfera publiczna) rozwiążą problemy związane z zatrudnieniem17. Niestety jest to fikcja. Trudno nie zadać sobie pytania,
16

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/16563, z dnia 29.12.2013.
Kontynuacją tej opinii jest zrównanie kwoty dofinansowań do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika na otwartym i chronionym rynku
pracy od 1 kwietnia 2014 roku.
17
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że skoro tak łatwo jest zatrudniać osoby z tej grupy, to dlaczego tak
wielu pracodawców tego nie robi? Nawet instytucje państwowe,
które powinny być przykładem dla innych firm wybierają tzw.
Mniejsze zło. „Również instytucje publiczne i samorządowe wola
płacić wysokie kary na rzecz PFRON niż zatrudniając niepełnosprawnych”18. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, lecz większość z nich skorelowana jest ze społecznym postrzeganiem niepełnosprawnych pracowników, o czym dalej. Najpierw trzeba zastawić
się nad możliwościami podjęcia pracy na otwartym rynku przez
wszystkie grupy niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością
ruchu czy z chorobami przewlekłymi z całą pewnością poradzą sobie
w gospodarce wolnorynkowej. Niestety z racji ograniczeń intelektualnych nie można tego samego stwierdzenia użyć co do osób z niepełnosprawnością intelektualną. W większości przypadków najlepszym miejscem zatrudniania byłby chronionych rynek pracy, który
jest coraz mniejszy. „Niestety, (…) mamy niewystarczającą liczbę
elementów infrastruktury rehabilitacyjnej (wtz, zaz, zpch) oferujących miejsca dla kończących szkoły specjalne osób z upośledzeniem
umysłowym. W związku z tym dość duża ich grupa po skończeniu
edukacji, oczekując na wolne miejsce w którymś z elementów infrastruktury rehabilitacji zawodowej, pozostaje w domu rodzinnym
(domu pomocy społecznej) i nie podejmuje żadnej aktywności o
charakterze zawodowym”19. Całkowite odejście od chronionego
rynku pracy nie jest możliwe i może skutkować izolacją osób niepełnoprawnych intelektualnie w miejscach ich zamieszkania. Pewnym
połączeniem obu tych form zatrudnienia jest tzw. Zatrudnianie
wspomagane, w którym wykwalifikowany trener pracy wspiera osobę niepełnosprawną w miejscu zatrudnienia. Będąc pod jego nadzorem adaptuje się ona do nowego środowiska pracowniczego, uczy się
18

S. Steckiewicz, Z. Woźniak, Aspekty prawno-organizacyjne rynku
pracy dla osób z ograniczoną sprawnością, [w:] Osoby z ograniczoną
sprawnością na rynku pracy, pod red. A. Brzezińska, Z. Woźniak, K. Maj,
Akademica, Warszawa 2007, s. 112.
19
W. Otrębski, Zakres i jakość doświadczeń zawodowych a poczucie jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Jakość życia
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pod red. E. Zasępa, S. Śląsk, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2007, s. 42,
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nowych obowiązków aż do uzyskania pełnej samodzielności. Jest to
rozwiązanie w Polsce dość świeże i dostępne tylko w większych
miastach za sprawą pilotażowych projektów organizacji pozarządowych czy PFRONU20. Ale każdy projekt jest obwarowany pewnymi
wymogami. Może to być wiek, płeć bądź stopień niepełnosprawności, co automatycznie zmniejsza zasięg oferowanej pomocy w podjęciu zatrudnienia. Dlatego należy zastanowić się czy warto rezygnować z jakiegoś rozwiązania (chroniony rynek pracy) na korzyść nowego (zatrudnianie wspomagane) lub bardziej przyszłościowego
(otwarty rynek pracy).
4. Wizerunek niepełnosprawnego pracownika
Osoba niepełnoprawna według pracodawców postrzegana jest
jako konfliktowa, nieproduktywna, pasywna, bez dyscypliny i nie
umiejąca współżyć z innymi współpracownikami21. Do tych cech
cytując Beatę Jachimczak należy dodać: bierność, roszczeniowość,
kombinatorstwo oraz nieprzystosowanie do wymagań jakie stawia
praca zawodowa22. Takie przykłady są charakterystyczne dla stereotypowego odbioru niepełnosprawnych, którym z góry przypisano
cechy osobowości. Jednak należy cofnąć się do korzeni stereotypów
żeby wiedzieć, że każdy z nich opiera się na szczątkowych informacjach, często prawdziwych. Każdy człowiek, także ten z niepełnosprawnością, dysponuje zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi
cechami. Zawsze należy traktować osobę indywidualnie, a nie przez
20

Należy tu wymienić projekty jak: „Trener pracy jako sposób na zwiększenia zatrudniania osób niepełnosprawnych” organizowanych przez Polską
Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wraz z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych, „Punkty Wsparcia Zawodowego” organizowane przez Fundacje Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
„Trener Pracy” powołany przy Agencji Zatrudnienia Wspomaganego BIZON, „Centrum Dzwoni” przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym.
21
M. Ogorzałek, Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną - sprawozdanie z badań, [w;] Pedagogika specjalna – koncepcje
i rzeczywistość . Konteksty pedagogiki specjalnej, pod red. T. Żółkowska,
Print Group, Szczecin 2007, s. 676.
22
B. Jachimczak, Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych, Impuls, Kraków 2011, s. 69.
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pryzmat „grupy”. Niestety stereotypy (zakorzenione w nas silnie)
generują, motywują postępowanie. Jeżeli zatem myślę negatywnie o
osobach niepełnoprawnych - będę też je tak traktował. Stereotyp
rodzi uprzedzenie, a ono dyskryminacje23. Gdy doda się do tego niechęć wobec „Innego”, tak różnego niż ja sam, powstaje sytuacja w
której osoba niepełnosprawna jest na „przegranej pozycji”. Oprócz
stereotypowych cech osób niepełnosprawnych można przypisać „typowe” zawody poszczególnym grupom niepełnosprawności. Osobie
niewidomej zawód masażysty, osobie niepełnosprawnej fizycznie
zawód informatyka, z kolei upośledzonemu intelektualnie proste
prace fizyczne takie jak sprzątanie.
Podobny ogląd sytuacji ma odzwierciedlenie w ofertach pracy
jakim dysponują urzędy, agencje czy portale internetowe. Przeglądając propozycje na portalu praca.konektia.pl24 można odnieść wrażenie, że osoby niepełnosprawne w Polsce mogą jedynie pracować jako
sprzątaczka bądź pracownik ochrony. Powinno się pamiętać, że zawód sprzątaczka/sprzątacz zalicza się do ciężkich prac fizycznych
obciążających kręgosłup, które nie powinny być wykonywane przez
osoby posiadające na orzeczeniu symbole 05-R. Biorąc pod uwagę
uprzedzenia pracodawców, szczególnie do grup osób chorych psychicznie lub intelektualnie, na tego typu stanowiskach będą pracować osoby dla których taka praca może okazać się po prostu za ciężka. Podobna kwestia dotyczy pracownika ochrony, który wciągu 8
do 12 godzin patroluje sklep bądź teren budowy obciążając kręgosłup i system stawowy.
Ze stanowiskiem pracy silnie związane jest wynagrodzenie. Ponownie warto przyjrzeć się ofertom pracy na ogólnodostępnych por23

Jest to niezgodne z art. 113 Kodeksu Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy; , Dz.U. 1974 nr 24 poz. 14, ze zmianami), którego
treść brzmi następująco: Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a
także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w
pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.
24
Strona internetowa zawierająca jedynie oferty pracy dla osób niepełnoprawnych na chronionych i otwartym rynku pracy o zasięgu ogólnopolskim.
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talach. Niestety ze względu na oferowane stanowiska, większość
osób niepełnoprawnych może liczyć na pensje w przedziale 16002000 zł brutto. „Zarabiają mało. Przeciętnie o połowę mniej niż inni
Polacy”25. Czynników takiego stanu rzeczy jest kilka. Jednym z nich
jest dyskryminacja tej grupy. Kolejnym renta, której utraty obawia
się niepełnosprawny. Często nie wiedząc o maksymalnej kwocie,
jaką może zarobić, korzystając z tego świadczenia zgadza się na
niższą pensję niż pozostali współpracownicy. Co więcej, często woli
mieć pewną rentę aniżeli niestabilne wynagrodzenie. Rentę traktuje
się jako element niezbywalny i nietykalny. Nie ważny jest tu fakt, że
w niektórych przypadkach większe zarobki mogłyby oznaczać poprawę statusu materialnego zainteresowanej osoby, nawet przy zawieszeniu świadczenia. Dominuje przywiązanie do rent i strach
przed ich utratą. Dlatego niepełnosprawni tolerują, a niekiedy nawet
oczekują niższych zarobków. A pracodawcy taki stan rzeczy jest
niestety na rękę.
„Posiadając orzeczenie łatwiej znaleźć pracę”26. Kolejny mit
krążący na forach dla osób niepełnosprawnych wśród rad jak przekonać lekarza orzecznika o swoim ciężkim stanie zdrowia. Gdyby
tak było w rzeczywistości, po pierwsze bezrobocie wśród tej grupy
osób byłoby zdecydowanie mniejsze, po drugie zbędne byłyby organizacje pozarządowe zajmujące się pośrednictwem pracy dla osób
niepełnosprawnych27. Aczkolwiek należy zwrócić uwagę na paradoks. W przypadku wcześniej wspomnianej dominacji ofert pracy w
charakterze sprzątaczki, bądź dozorcy osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności szukający tego typu ofert, są na
25

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/166446.html z dnia
2.01.2014.
26
http://pytamy.pl/kat,17,title,czy-latwiej-jest-znalezc-prace-osobomktore-maja-orzeczenie-o-niepelnosprawnosci,pytanie.html z dnia 4.01.2014.
27
Do wiodących w Polce organizacji zajmujących się wsparciem osób
niepełnosprawnych na rynku pracy należy wymienić: Polską Organizacje
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Centrum Dzwoni”, które od kilku lat w ramach
zadań zleconych przez PFRON pomagają znaleźć osobie niepełnosprawnej
zatrudnienie.
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straconej pozycji. W tych zawodach akurat łatwiej jest znaleźć pracę
osobie niepełnosprawnej. Niestety tylko w tych.
Reasumując, faktów i mitów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych jest w polskim społeczeństwie jest dużo. Najmocniej rozpowszechnione są te najbardziej medialne, a dotyczące kwestii dofinansowań i przemilczane skupiające się na stereotypowym postrzeganiu
osób niepełnosprawnych, które lepiej „zamieść pod dywan” wysokiego
bezrobocia. Niepodważalnym faktem jest natomiast to, że pracodawca
zawsze będzie kierował się zyskiem, jaki może przynieść mu pracownik. Niezależnie czy będzie się za tym kryło wysokie dofinasowanie czy
wiedza i umiejętności zatrudnianego.
Streszczenie
Artykuł porusza temat zatrudniania osób niepełnosprawnych w
Polsce w kategoriach faktów i mitów. Zawarte w nim treści odnoszą
się zarówno do przywilejów pracodawców, prawa pracowników,
miejsca pracy osoby niepełnosprawnej, jak i jej stereotypowego wizerunku. Ukazują również znaczenie obrazu niepełnosprawnego
pracownika w procesie rekrutacji.
Abstract
Facts and myths about the employment of people with disabilities
in Poland
The article discusses the employment of people with disabilities
in Poland in terms of facts and myths. Included in the article text
refers to the privileges of employers, workers' rights, workplace of
disabled and hers stereotypical image. Also shows their importance
of the image of disabled employees in the recruitment process.
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Anna Bernacka (UWM)
O prawach osób niepełnosprawnych
Wstęp
O prawach osób pełnosprawnych mówi się bardzo wiele. W telewizji, prasie, radio, życiu codziennym, polityce bez przerwy toczą
się debaty na temat praw człowieka. Jak często jednak mówi się o
prawach osób z niepełnosprawnością? Jakie prawa przysługują osobom niepełnosprawnym? Na przestrzeni kilkudziesięciu lat można
zauważyć pozytywne zmiany w systemie prawnym dotyczące osób
niepełnosprawnych. Rosnąca społeczna akceptacja osób niepełnosprawnych i idąca za nią fala dekretów i ustanowień prawnych wobec niepełnosprawnych powoduje wzrost akceptujących postaw wobec niepełnosprawnych. Coraz częściej z pojęciem „niepełnosprawność” młodym ludziom kojarzą się takie hasła jak: możliwości, mocne strony, likwidowanie barier architektonicznych i społecznych,
rozwój techniki itd. Niepełnosprawni różnie oceniani są przez środowisko społeczne. Zależne jest to od warunków życia osób niepełnosprawnych, kultury wychowawczej społeczeństwa oraz od postaw
społeczeństwa bliskiego sobie niepełnosprawnej. Dziś niepełnosprawni mogą zakładać rodziny, mieszkać razem ze swoim partnerem życiowym, pracować w zakładach otwartych razem z pełnosprawnymi, uczyć się na wyższych szczeblach edukacyjnych. Nie
egzystują zamknięci z zakładach, szkołach specjalnych, odizolowani
od społeczeństwa, gorsi, bez perspektyw, bez marzeń. Niepełnosprawni mogą cieszyć się przywilejami, prawami, które skierowane
są na poprawę życia osób niepełnosprawnych, ich normalizację.
Wciąż jednak negatywne postawy, dyskryminacja, powodują trudność niepełnosprawnym w dostępie do praw.
1. Niepełnosprawni na przestrzeni dziejów – od bezprawia do
praw?
Stosunek do niepełnosprawnych na przestrzeni dziejów kształtował się bardzo różnie. Jak wskazuje Cz. Kosakowski nie sposób
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uogólniać. Autor zaznacza, iż pytanie o miejsce człowieka niepełnosprawnego w społeczności ludzkiej jest pytaniem odwiecznym1.
Starożytność była epoką niesprzyjającą osobom niepełnosprawnym. Niedorozwinięte niemowlaki najczęściej zabijano. Należy
wskazać w tym miejscu na poglądy dwóch wielkich filozofów starożytnych. Pierwszym z nich był Platon, żyjący w latach 427–347
p.n.e.31. Nawoływał on do zabijania kalekich dzieci. Uważał, że
„[...] dzieci lepszych ludzi […]”, gdyby rodziły się w nadmiarze,
należy oddawać do ochronek lub mamek mieszkających w określonej dzielnicy miasta. Natomiast „[...] dzieci tych gorszych, gdyby się
tym innym jakieś ułomne urodziło, to też w jakimś miejscu, o którym się nie mówi i nie bardzo wiadomo, gdzie by ono było, ukryją,
jak się należy”2. Drugim z nich jest Arystoteles, uczeń Platona, żyjący w latach 384–322 p.n.e.33. Filozof z kolei zalecał niewychowywanie dzieci niepełnosprawnych: „W kwestii usuwania czy wychowywania noworodków winno obowiązywać prawo, by nie wychowywać żadnego dziecka wykazującego kalectwo”3. Według niego
jednym ze sposobów, by nie rodziły się dzieci niepełnosprawne było
płodzenie potomstwa przez rodziców, którzy nie są zbyt młodzi ani
zbyt starzy4.
W średniowieczu zainicjowano pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym. Zaczęło rozwijać się szpitalnictwo. Średniowieczne
szpitale i przytułki były prowadzone przez zakony. Osoby chore i
niepełnosprawne często izolowano od społeczeństwa. Bardzo powszechną praktyką, funkcjonującą już w średniowieczu, było zamykanie osób z zaburzeniami psychicznymi w pomieszczeniach pełnych niejadowitych węży. Stosunek do niepełnosprawnych w średniowieczu był uwarunkowany również religią, chrześcijaństwem.
Osoby chore psychicznie, niepełnosprawne były postrzegane jako
opętane przez szatana. Osoby niewidome były bliskie Bogu5.
1

Cz. Kosakowski, Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003
Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa, 2010
3
Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa, Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2010
4
Ibidem.
5
J. Kulbaka, Niepełnosprawni, Z dziejów kształcenia specjalnego, Warszawa 2012.
2
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Początki czasów nowożytnych związane są z kontynuacją osiągnięć stworzonych w średniowieczu. Przejawiało się to w prowadzeniu w dalszym ciągu różnego rodzaju form szpitalnictwa, opieki
przez zakony. Duże znaczenie dla poprawy położenia osób niepełnosprawnych było stopniowe tworzenie ustaw dotyczących niepełnosprawnych. Jak się wydaje, rozwój medycyny i rozchodzenie się idei
humanizmu sprawił, że poszczególne państwa uznały, iż wspieranie
osób niepełnosprawnych to także ich rola, i musi to być prawnie
unormowane. Jedna z pierwszych nowożytnych tego typu ustaw
została wydana w 1529 r. w Polsce przez Zygmunta Starego. Także
w Rosji pojawiły się pierwsze uregulowania prawne dotyczące osób
niepełnosprawnych. W 1682 r. za Piotra I wyszła ustawa o zakładaniu przytułków i szpitali między innymi dla osób z zaburzeniami
zachowania. Następnie Katarzyna II w 1775 r. wydała nakaz opiekowania się ludźmi upośledzonymi umysłowo lub fizycznymi6. W
kolejnych latach powstawały inne ustawy, które odwoływały się do
osób niepełnosprawnych, potrzebujących. Do XX wieku nie można
było mówić o międzynarodowych prawach osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawni do XX wieku nie doczekali się swoich praw.
2. Międzynarodowe akty prawne dotyczące praw człowieka
W XIX i XX wieku pojawiły się w aktach ustrojowych zapisy
dotyczące praw człowieka. Miały one początkowo charakter krajowy. Po II wojnie światowej zaczęto tworzyć akta międzynarodowe,
powstały liczne międzynarodowe akta prawne dotyczące praw człowieka. Akta międzynarodowe dotyczyły wszystkich osób, również
osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą jednak w
praktyce napotkać trudności w korzystaniu z niektórych praw. Stworzono szereg deklaracji i praw dotyczących osób niepełnosprawnych.
P. Przybysz zaznaczył: „Osoby niepełnosprawne są beneficjentami wszystkich praw, które przysługują osobom pełnosprawnym.
Nie ma zatem potrzeby deklarowania w szczególny sposób, że osobom niepełnosprawnym przysługują takie prawa człowieka, jak na
przykład prawo do życia czy do pracy. Potwierdzenie w szczególnym akcie prawnym przysługiwania osobom niepełnosprawnym
6

M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. III, Czasy nowożytne
1517–1758, Warszawa, 1989
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niektórych praw obywatelskich powszechnie obowiązujących może
sugerować, że gdyby tego nie uczyniono, to osoby niepełnosprawne
nie mogłyby z tych praw korzystać. Osoby niepełnosprawne mogą
jednak w praktyce napotykać na trudności w korzystaniu z niektórych praw – w związku ze swymi ułomnościami. Rzeczywiste zagwarantowanie praw człowieka wymaga zatem stworzenia mechanizmów wyrównania szans osób niepełnosprawnych i stworzenia im
warunków do korzystania w pełni z praw przysługujących wszystkim
obywatelom. Mówiąc inaczej, osoby niepełnosprawne powinny korzystać z pewnych szczególnych praw, swoistych dla tej grupy społecznej – po to, aby mogły w takim samym stopniu korzystać z praw
przysługujących wszystkim ludziom”7.
Ważnym dokonaniem stało się uchwalenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Na mocy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej 10 grudnia 1948 roku stwierdzono, że wszyscy
ludzie są równi pod względem praw. Artykuł pierwszy stanowi, iż
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni
postępować wobec innych w duchu braterstwa”8.
Artykuł drugi Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przedstawia istotne kwestie odnoszące się również do osób niepełnosprawnych. Podkreśla, iż człowiek posiada wszystkie prawa i wolności bez względu na różnice, w tym różnice urodzenia, pochodzenia
społecznego lub jakiekolwiek innego stanu9. Artykuł piąty postuluje:
”Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób
okrutny, nieludzki lub poniżający”10.
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka przyjęte w 1966 roku
uchwalone przez ONZ, czyli Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 roku oraz Międzynarodowy Pakt
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 19 grudnia 1966
roku stanowią konwencje międzynarodowe. W artykule siódmym Mię7

P. Przybysz., Prawa człowieka a prawa niepełnosprawnych,
www.piotr_marek_przybysz.republika.pl, dostęp z dnia 10.04.2014 r.
8
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 roku
– www.amnesty.org.pl, dostęp z dnia 10.04.2014 r.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
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dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych wyraźnie jest
wskazane: „Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu. W szczególności nikt
nie będzie poddawany, bez swej zgody swobodnie wyrażonej, doświadczeniom lekarskim lub naukowym”11.
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności uchwalona 4 listopad 1950 roku w artykule
pierwszym odnosi się do obowiązku przestrzegania praw człowieka.
Konwencja podkreśla m. in. prawo każdego człowieka do życia, do
wolności i bezpieczeństwa osobistego, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, do wolności myśli, sumienia i wyznania itd.
Zakazuje tortur, niewolnictwa i pracy przymusowej12.
W dniu 18 października 1961 r. w Turynie została sporządzona
Europejska Karta Społeczna. Europejska Karta Społeczna weszła w
życie w 1965 roku. Zmieniona Protokołem zmieniającym Europejską
Kartę Społeczną, sporządzonym w Turynie dnia 21 października
1991 r. Dokument zawiera postulat odnoszący się do osób niepełnosprawnych. „Osoby niepełnosprawne mają prawo do samodzielności,
integracji społecznej i do udziału w życiu wspólnoty”13.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej uchwalona 7 grudnia 2000 roku odwołuje się bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. W artykule dwudziestym pierwszym akcentowane jest, iż „Zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor
skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język,
religię lub światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną14.

11

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 19 grudnia 1966,www. isap.sejm.gov.pl, dostęp z dnia 9.04.2014r.
12
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
www.bip.ms.gov.pl,dostęp z dnia 4.04.2014
13
Europejska Karta Społeczna, www.coe.int, dostęp z dnia 5.04.2014r.
14
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, www.eur-lex.europa.eu,
dostęp z dnia 2.04.2014r.
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3. Międzynarodowe akty prawne dotyczące osób niepełnosprawnych
Akty prawne wielokrotnie potwierdzają prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze wszystkich praw na równi z osobami w
normie. Wszelka dyskryminacja osób niepełnosprawnych narusza
prawa tych osób. Część aktów prawnych poświęcona jest całej grupie osób niepełnosprawnych, część osobom z konkretnym rodzajem
niepełnosprawności.
Dokumenty międzynarodowe określające prawa osób niepełnosprawnych: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku,
Deklaracja Praw Osób Upośledzonych Umysłowo z dnia 20 grudnia
1971 roku, Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 grudnia 1975 roku, Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w Nowym Yorku 20 listopada 1989 roku, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przyjęta
przez Radę Europy 4 listopada 1950 roku, Standardowe Prawa Wyrównywania Szans dla Osób z Niepełnosprawnością – zatwierdzone
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku, Konwencja Praw
Osób Niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 roku.
Deklaracja Praw Osób z Upośledzeniem Umysłowym przyjęta przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1971
roku. Określa prawa osób upośledzonych do: „odpowiedniej opieki lekarskiej, nauki, rehabilitacji i poradnictwa, w celu umożliwienia im maksymalnego, wszechstronnego rozwoju, zabezpieczenia środków utrzymania
i godziwego poziomu życia, życia z własną rodziną lub rodziną zastępczą,
a gdy to jest niemożliwe, do umieszczenia w zakładzie opiekuńczym,
gdzie warunki są zbliżone do warunków życia normalnego, korzystania z
pomocy opiekunów o odpowiednich kwalifikacjach, ochrony przed wyzyskiem, nadużyciami i poniżającym traktowaniem, rzetelnego postępowania w razie konieczności ograniczenia lub pozbawienia przysługujących uprawnień”15.
Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 grudnia
1975 roku zwiera postulat odnoszący się do rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych. Dostrzeżenie znaczenia rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jest dużym
krokiem ku normalizacji życia osób niepełnosprawnych. „Osoby
15

Deklaracja Praw Osób z Upośledzeniem
www.praca.ffm.pl, dostęp z dnia 8.04.2014 r.
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Umysłowym,

niepełnosprawne mają prawo do opieki medycznej i psychologicznej
oraz leczenia funkcjonalnego, obejmującego zaopatrzenie w sprzęt
protetyczny i ortopedyczny; mają prawo do medycznej i społecznej
rehabilitacji, oświaty, zawodowego szkolenia i rehabilitacji, środków
pomocniczych, doradztwa, pośrednictwa pracy oraz innych usług,
które umożliwią im pełny rozwój uzdolnień i umiejętności oraz przyśpieszą proces ich społecznej integracji lub reintegracji”.
Konwencja o Ochronie Praw Dziecka z 20 listopada 1989 roku
zwraca szczególną uwagę na dzieci niepełnosprawne. Artykuł drugi
wskazuje: „Państwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji będą
respektowały i gwarantowały prawa zawarte w niniejszej Konwencji
wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu
na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne i inne,
pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy,
niepełnosprawność, cenzus urodzenia lub jakikolwiek inny tego
dziecka albo jego rodziców bądź opiekuna prawnego. PaństwaStrony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne
powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach
honorujących jego godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu
społeczeństwa”16.
„Państwa uznają prawo dziecka niepełnosprawnego do szczególnej troski i będą sprzyjały oraz zapewniały, stosownie do dostępnych
środków, rozszerzanie pomocy udzielanej uprawnionym do niej
dzieciom oraz osobom odpowiedzialnym za opiekę nad nimi. Pomoc
taka będzie udzielana na wniosek tych osób i będzie stosowna do
warunków dziecka oraz sytuacji rodziców lub innych osób, które się
nim opiekują”17.
Pomoc dzieciom niepełnosprawnym, o której mowa w artykule
dwudziestym trzecim będzie udzielana bezpłatnie, tam gdzie jest to
możliwe, przy uwzględnieniu możliwości finansowych rodziców
bądź osób opiekujących się dzieckiem. Niepełnosprawne dziecko
powinno posiadać skuteczny dostęp do oświaty, nauki, opieki zdro-

16

Konwencja o Ochronie Praw Dziecka z 20 listopada 1989,
www.unicef.org, dostęp z dnia 24.04.2014r.
17
Ibidem.
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wotnej, opieki rehabilitacyjnej, przygotowania zawodowego oraz
możliwości rekreacyjnych18.
Należy szczególną uwagę zwrócić na zasadę szóstą i siódmą w
Standardowych Prawach Wyrównywania Szans dla Osób z Niepełnosprawnością, Zasady odnoszą się do edukacji i zatrudnienia osób
niepełnosprawnych. Zasady postulują, aby brać pod uwagę zasadę
równych szans w zakresie edukacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży dorosłych. Niepełnosprawni powinni także mieć szanse na
zatrudnienie, szczególnie osoby mieszkające na wsi i w mniejszych
miejscowościach19.
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych to pierwszy międzynarodowy akt prawny, który w sposób kompleksowy odnosi się do
praw osób niepełnosprawnych. Konwencja zwraca szczególną uwagę
na równość i niedyskryminację osób niepełnosprawnych, niepełnosprawne kobiety, dzieci niepełnosprawne, dostępności, prawa do
życia, równości wobec prawa, dostęp do wymiaru sprawiedliwości,
wolności od tortur, wolności od wyzysku, przemocy i wykorzystywania, ochrony integralności osobistej, samodzielne życie i integrację społeczną, poszanowania życia rodzinnego i domowego, edukacji, rewalidacji i rehabilitacji itd.20.
Polska ratyfikowała konwencję z oświadczeniem interpretacyjnym
dotyczącym instytucji ubezwłasnowolnienia, zastrzeżeniem dotyczącym
zawierania małżeństw przez osoby, których niepełnosprawność wynika
z choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego oraz zastrzeżeniem dotyczącym regulacji przerywania ciąży.
4. Prawo osób z niepełnosprawnością do wolności seksualnej
Dokumenty wydane przez ONZ, Światową Organizację Zdrowia, Unię Europejską przyznają osobom niepełnosprawnym, w tym
intelektualnie prawo do własnej seksualności.
Deklaracja Praw Seksualnych podkreśla, iż „Seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej. Jej pełny rozwój
18

Ibidem.
Standardowe Prawa Wyrównywania Szans dla Osób z Niepełnosprawnością, www.zsa.tcz.pl, dostęp z dnia 16.04.2014r.
20
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, www.prawo.vagla.pl, dostęp z dnia 18.04.2014 r.
19
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zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak
pragnienie obcowania, intymności, ekspresji uczuć, czułości i miłości. Seksualność wynika z interakcji zachodzących między jednostką
a otaczającą ją strukturą społeczną. Pełen rozwój seksualności jest
niezbędny do osiągnięcia dobrostanu w wymiarze indywidualnym,
interpersonalnym oraz społecznym. Prawa seksualne należą do uniwersalnych praw człowieka, bazujących na niezbywalnej wolności,
godności i równości wszystkich istot ludzkich. Ponieważ zdrowie
jest fundamentalnym prawem człowieka, tak samo podstawowym
prawem musi być jego zdrowie seksualne. W celu zapewnienia
zdrowego rozwoju seksualności jednostek ludzkich i społeczeństw
wszystkie społeczeństwa muszą uznawać, promować, szanować poniższe prawa seksualne i bronić ich wszystkimi środkami. Zdrowie
seksualne rozwija się w środowisku, które uznaje, respektuje i szanuje te prawa seksualne”21.
Seksualność osób niepełnosprawnych i ich prawo do jej wyrażania jest tematem rozważań wielu praktyków i teoretyków. Teoretycznie osoby niepełnosprawne w Polsce mają prawo do wyrażania
seksualności, do wolności seksualnej. Jednak przytaczając wyżej
przedstawioną Konwencje Praw Osób Niepełnosprawnych nie wydaje się być to oczywiste.
Jak zostało wcześniej wspomniane prawo polskie obecnie nie
gwarantuje realizacji postanowienia Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych dotyczącego zawierania małżeństw. „Kodeks rodzinny
i opiekuńczy przewiduje, że małżeństwa nie może zawrzeć osoba
ubezwłasnowolniona całkowicie, a także osoba dotknięta chorobą
psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan
zdrowia lub umysłu osoby dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona
całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa”22.
Ciężko w takim przypadku mówić o wolności seksualnej osób
niepełnosprawnych. Wciąż panują w naszym społeczeństwie krzywdzące mity dotyczące osób niepełnosprawnych. Badania nad seksu21

Deklaracja Praw Seksualnych z 2002 roku, www.funpzs.org.pl, dostęp
z dnia 13.04.2014 r.
22
Konwencja Praw op. cit. www.mpips.gov.pl, dostęp dnia 18.04.2014r.
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alnością osób pokazują, iż rozwój psychoseksualny niepełnosprawnych intelektualnie nie jest ani obniżony ani przyśpieszony w stosunku do osób w normie23. Nie można odbierać seksualności i prawa
do jej wyrażania osobom niepełnosprawnym. Faktem jest, iż osoby z
niepełnosprawnością intelektualną posiadają niewystarczającą wiedzę na temat seksualności24. Istotne jest więc wprowadzenie edukacji
seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby niepełnosprawne są istotami seksualnymi i to nie ulega wątpliwości.
Z badań wynika, iż osoby niepełnosprawne ujawniają wysoki
poziom świadomości posiadania praw seksualnych. Realizacja praw
zdaniem niepełnosprawnych jest znacznie „utrudniona lub niemożliwa ze względu na specyficzną społeczną konstrukcję reguł opartych
na zaprzeczaniu seksualności lub zawężonym jej pojmowaniu. Niepełnosprawni sugerują, iż ich seksualność uznaje się za niebezpieczną, niewłaściwą, problematyczną. Kontrolowanie i tłumienie
seksualności niepełnosprawnych jest przez społeczeństwo podejmowane dla dobra osoby niepełnosprawnej25. Odbiera się tym samym
równość seksualną osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni na
przestrzeni społecznej spotykają się z nieprzychylnym nastawieniem
wobec przejawów uczuciowości w relacjach z partnerem. Rzadko
doświadczali zrozumienia i życzliwości26.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.08.2009
roku rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz
zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka
wyraźnie mówi o tym, iż na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie będą uczęszczać uczniowie niepełnoletni, których rodzice
zgłoszą sprzeciw w formie pisemnej co do udziału dzieci w zaję-
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I. Fornalik, Dorosłość pod ochroną? Seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną we wczesnej dorosłości [w:] J. Bąbka
(red),Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, Warszawa, 2004
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R. Kijak, Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z
niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2010
25
K. Pawelczak, Prawa seksualne osób z niepełnosprawnością, [w:] R.Kijak
(red) Seksualność, niepełnosprawność, rzeczywistość, Warszawa 2013
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ciach. Uczniowie pełnoletni mogą nie wyrazić zgody na uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie27.
Rozporządzenie dotyczy uczniów w normie intelektualnej oraz
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Brak jest przepisów dotyczących przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”
dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym i znacznym w świetle prawa nie mają prawa
do seksualności.
Streszczenie
Stosunek do niepełnosprawnych zmieniał się na przestrzeni dziejów. Już w czasach nowożytnych zauważa się pierwsze próby stwarzania i respektowania praw osób niepełnosprawnych. Przełomowym
okresem dla osób niepełnosprawnych stał się XX wiek. Dziś niepełnosprawni, jako prawowici obywatele państwa posiadają szereg
praw, w tym prawo do niedyskryminacji. Ochrona praw osób z niepełnosprawnościami współcześnie jest wyzwaniem społeczeństwa,
również polskiego społeczeństwa. Artykuł jest próbą przybliżenia
zagadnienia, problemu praw osób niepełnosprawnych. W artykule
zostały wymienione i opisane najważniejsze akty prawne, karty i
deklaracje międzynarodowe dotyczące człowieka, w tym człowieka
niepełnosprawnego. W artykule zwrócono uwagę również na prawo
osób niepełnosprawnych do wolności seksualnej.
Summary
Disabled persons in the socjety. Rights of persons with disabilities
The attitude to disabled persons changed through the ages. In
modern times first efforts of creating and respecting rights of persons
with disabilities are already noticed. For disabled persons the 20th
century became a watershed period. Today disabled, as rightful citizens of the state have a number of entitlements, including the right to
nonrestrictions. The protection of rights of persons with disabilities
27
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in our times is challenging of the, also Polish society the society. The
article is an attempt to move the issue closer, of problem of rights of
persons with disabilities. They were listed in the article and for the
described most important legal documents, cards and the international declarations concerning the man, in it of disabled man. In the
article they also to the right attracted the attention of disabled persons to the sexual freedom.
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