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CZĘŚĆ I 
 
 
 
1) Poprzednie – czwarte – okresowe sprawozdanie Polski z realizacji Międzynarodowego 
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (CCPR/C/95/Add8), obejmowało okres od sierpnia 
1991r. do grudnia 1994r. i zostało uzupełnione w trakcie prezentacji sprawozdania przed 
Komitetem o informacje obejmujące okres do lipca 1999r. (CCPR/C/SR.1764-1765). 

2) Niniejsze – piąte – sprawozdanie, które Rząd Rzeczpospolitej Polskiej przedstawia na 
podstawie art. 40 ust. 1, lit. b) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, 
obejmuje okres od stycznia 1995r do września 2003r., ze szczególnym uwzględnieniem okresu 
od sierpnia 1999r. Obszerność raportu wynika zarówno z długiego okresu sprawozdawczego, 
wprowadzenia szeregu zmian w ustawodawstwie, złoŜoności materii objętej poszczególnymi 
artykułami, jak i z chęci Rządu polskiego do udzielenia jak najpełniejszych informacji i danych 
dotyczących nie tylko nowych regulacji prawnych, ale i praktycznej ich realizacji. 

3) Realizacja Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w okresie 
objętym sprawozdaniem charakteryzowała się dalszym rozwijaniem prawnych i 
instytucjonalnych gwarancji praw i wolności obywatelskich. Mając na celu stworzenie 
warunków do sprawnego funkcjonowania państwa, przeprowadzono 4 kluczowe reformy: 
reformę administracyjną (wprowadzono nowy podział administracyjny kraju; utworzono i 
wzmocniono - poprzez decentralizację kompetencji i finansów publicznych - trójstopniowe 
struktury samorządowe) oraz reformy systemu edukacji, ochrony zdrowia i ubezpieczeń 
społecznych (szczegółowe informacje są zawarte w Core Document). Do ustawodawstwa 
wprowadzono takŜe szereg zmian w ramach dostosowywania się Polski do wymogów Unii 
Europejskiej. 
 
Nowa Konstytucja 

4) 2 kwietnia 1997r. została uchwalona przez Parlament Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej, która weszła w Ŝycie 17 października 1997r. 

W nowej Konstytucji zagwarantowano prawa i wolności wszystkich obywateli oraz 
znacznie wzmocniono mechanizmy zapewniające ich ochronę. W sposób kompleksowy 
uregulowano źródła prawa wyraźnie określając status prawa międzynarodowego - w tym Paktu 
- w systemie prawnym. Zgodnie z art. 87 ust.1 źródłem powszechnie obowiązującego prawa 
RP są m.in. ratyfikowane umowy międzynarodowe. W myśl art. 91 ust. 1 ratyfikowana umowa 
międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stanowi 
część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba Ŝe jej stosowanie 
uzaleŜnione jest od wydania ustawy. W konstytucyjnym porządku prawnym umowy 
międzynarodowe usytuowane są poniŜej Konstytucji, z którą winny być zgodne, zaś ich 
hierarchia względem pozostałych aktów uzaleŜniona jest od trybu ratyfikacji. Umowy 
międzynarodowe, które są ratyfikowane przez Prezydenta za uprzednią zgodą parlamentu 
wyraŜoną w ustawie mają pierwszeństwo przed ustawą, jeŜeli ustawy tej nie da się pogodzić z 
umową. Zgodnie z art. 241 Konstytucji umowy międzynarodowe ratyfikowane przez 
Rzeczpospolitą Polską na podstawie obowiązujących w czasie ich ratyfikacji przepisów 
konstytucyjnych i ogłoszone w Dzienniku Ustaw uznaje się za umowy ratyfikowane za 
uprzednią zgodą wyraŜoną w ustawie i stosuje się do nich przepisy art. 91 Konstytucji, jeŜeli z 
treści umowy międzynarodowej wynika, Ŝe dotyczą one m.in. wolności, praw lub obowiązków 
obywatelskich. Taką właśnie umową międzynarodową jest Pakt, co oznacza moŜliwość jego 
bezpośredniego stosowania oraz prymat Paktu nad ustawami. 
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Postanowienia Paktu a zasady konstytucyjne 

5) Konstytucja gwarantuje prawa, o których mówi Pakt - istnieje pełna zgodność między 
postanowieniami Paktu a zasadami zawartymi w Konstytucji. Rozdział II Konstytucji 
przedstawia ogólne zasady, jakim podporządkowane są prawa i wolności obywatelskie. 

W art. 5 Konstytucja nakłada na państwo (władzę publiczną) obowiązek zapewnienia 
wolności i praw człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli. Normami 
współokreślającymi ten obowiązek jest szereg innych postanowień Konstytucji, w 
szczególności art. 2, który stanowi, Ŝe Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 
prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Z tego przepisu wynika m.in. 
nakaz konstytucyjnego normowania praw podstawowych, przyjęcie odpowiedniego zespołu ich 
gwarancji instytucjonalnych, respektowanie wewnętrznej moralności prawa tj. jawności, 
niesprzeczności i zakaz retroakcji prawa. Inną zasadą odnoszącą się do wolności i praw 
człowieka i obywatela jest zasada społeczeństwa obywatelskiego (art. 11-12), którą rozumieć 
naleŜy jako uznanie i zagwarantowanie przez państwo wolności oraz moŜliwości uczestnictwa 
obywatelskiego w kształtowaniu kierunków polityki państwa, twórczego i swobodnego 
wpływania na wszelkie przejawy Ŝycia społecznego w róŜnych formach, które przykładowo 
tylko wymienia Konstytucja: partie polityczne, związki zawodowe, fundacje i inne dobrowolne 
zrzeszenia obywateli. W sferze zasad ekonomicznych bardzo waŜne postanowienia znajdują się 
w art. 20-24. Znoszą one ograniczenia w dysponowaniu własnością, zrównują prawa sektora 
państwowego i prywatnego. Ugruntowana została w nich reguła ochrony własności prywatnej, 
prawa dziedziczenia i swobody działalności gospodarczej. Ograniczenia w tych dziedzinach 
mają charakter wyjątkowy – muszą być podyktowane dobrem i waŜnym interesem społecznym 
oraz wprowadzone wyłącznie w drodze ustawy. W art. 24 państwo przyjmuje na siebie 
obowiązek ochrony pracy i nadzoru nad warunkami jej wykonywania. Art. 32 stanowi, Ŝe 
wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do jednakowego traktowania przez 
władze publiczne oraz, Ŝe nikt nie moŜe być dyskryminowany w Ŝyciu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

6) Konstytucja zapewnia kaŜdemu, czyjego konstytucyjne wolności lub prawa zostały 
naruszone, prawo wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z 
Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ 
administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego 
obowiązkach określonych w Konstytucji (tzw. skarga konstytucyjna). 

7) Konstytucja przyznaje równieŜ grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo 
wybierania do Sejmu prawo inicjatywy ustawodawczej na równi z posłami, Senatem, 
Prezydentem RP oraz Radą Ministrów. 

8) 1 września 1998r. weszły w Ŝycie Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego oraz 
Kodeks karny wykonawczy uchwalone w dniu 6 czerwca 1997r. Nowy Kodeks Karny 
wprowadził odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko ludzkości i przestępstwa 
wojenne oraz zniósł karę śmierci. Nowy Kodeks postępowania karnego w sposób znaczący 
wzmocnił gwarancje przysługujące oskarŜonemu, zaś jego nowelizacja, która weszła w Ŝycie z 
dniem 1 lipca 2003r. wprowadziła szereg rozwiązań mających na celu istotne przyśpieszenie 
postępowania karnego oraz znaczne jego uproszczenie (omówione w części szczegółowej 
raportu). Nowy Kodeks Karny wykonawczy wzmocnił procedury mające na celu 
zagwarantowanie praw więźniów. 

9) Obecnie prowadzone są prace nad implementacją do kodeksu karnego i kodeksu 
postępowania karnego Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, który 
wszedł w Ŝycie w stosunku do Polski w dniu 1 lipca 2002r. (Dz.U. z 2003r. nr 78 poz. 708 i 
709). 
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Międzynarodowe zobowiązania w zakresie praw człowieka podjęte przez Rzeczypospolitą 
Polską w okresie objętym sprawozdaniem 

10) 
a. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 września 1998r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał 

kompetencje Komitetu do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej do przyjmowania 
skarg osób lub grup osób podlegających jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, 
stwierdzających, Ŝe są ofiarami naruszenia przez RP któregokolwiek z praw wymienionych 
z Konwencji (Dz.U. z 1999r. nr 61 poz. 660). PowyŜsza deklaracja obowiązuje od 2 
grudnia 1998r. 

b. 1 listopada 1998r. wszedł w Ŝycie w stosunku do Polski Protokół 11 do Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący przekształcenia mechanizmu 
kontrolnego ustanowionego przez Konwencję, sporządzony w Strasburgu 11 maja 1994r. 
(Dz.U. z 1998r. nr 147 poz. 962) 

c. 25 lipca 1997r. weszła w Ŝycie w stosunku do Polski Europejska Karta Społeczna 
sporządzona w Turynie 18 października 1961r. 

d. Aktem Prezydenta z dnia 30 kwietnia 1997r. zostały wycofane przez Rzeczypospolitą 
Polską zastrzeŜenia dotyczące wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitraŜu, które Polska złoŜyła przy 
ratyfikacji lub przystąpieniu do niektórych umów międzynarodowych (Dz.U. z 1998r. nr 33 
poz. 178).  

e. Polska ratyfikowała poprawkę do art. 8 Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji rasowej i w dniu 23 sierpnia 2002r. złoŜyła dokumenty 
ratyfikacyjne. Poprawka ta nadal nie obowiązuje, gdyŜ nie została ratyfikowana przez 
wystarczającą liczbę państw. 

f. 1 listopada 2000r. wszedł w Ŝycie w stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej Protokół nr 6 do 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka  ratyfikowany 30 października 2000r. 

g. 4 listopada 2002r. Prezydent ratyfikował Protokół nr 7 do Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka. Protokół wszedł w Ŝycie w stosunku do Polski w dniu 1 marca 2003r. 

h. Podczas sesji Komisji Praw Człowieka w 2001r. Polska wystosowała stałe zaproszenie do 
odwiedzenia Polski (standing invitation) w stosunku do wszystkich mechanizmów praw 
człowieka powołanych przez Komisję (w tym specjalnych sprawozdawców oraz 
niezaleŜnych ekspertów). 

i. 21 marca 2000r. Polska podpisała II Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu 
Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci. 

j. 13 lutego 2002r. Polska podpisała dwa Protokoły Dodatkowe do Konwencji Praw Dziecka: 
ws. dzieci w konfliktach zbrojnych oraz ws. handlu dziećmi, dziecięcej pornografii i 
prostytucji (procedura ratyfikacyjna w toku). 

k. 9 stycznia 2003r. Sejm uchwalił ustawę upowaŜniającą Prezydenta do ratyfikacji Protokołu 
Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. 
W najbliŜszym czasie Polska złoŜy dokumenty ratyfikacyjne. 

l. 1 lipca 2002r. wszedł w Ŝycie w stosunku do Polski Statut Międzynarodowego Trybunału 
Karnego (Dz.U. z 2003r. nr 78 poz. 708 i 709). 

m. Rozpoczęto równieŜ procedurę zmierzającą do podpisania, a następnie ratyfikacji Protokołu 
Fakultatywnego do Konwencji Przeciwko Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu 
lub PoniŜającemu Traktowaniu lub Karaniu. 



 9 

n. 10 listopada 2000r. Prezydent dokonał ratyfikacji Konwencji Ramowej o ochronie 
mniejszości narodowych. Polska stała się stroną Konwencji w dniu 1 kwietnia 2001r. 
(Dz.U. z 2002r. nr 22 poz. 209). 

o. 12 maja 2003r. Rzeczpospolita Polska podpisała Europejską Kartę Języków Regionalnych 
lub Mniejszościowych sporządzoną w Strasbourgu dnia 5 listopada 1992r. 

p. 21 lipca 2003r. Rzeczpospolita Polska podpisała Protokół dodatkowy do Konwencji Rady 
Europy o Cyber–Przestępczości, dotyczący penalizacji czynów o charakterze rasistowskim i 
ksenofobicznym popełnionych przy uŜyciu systemów komputerowych. 

q. W dniach 5-7 lipca 2000r. odbyło się w Warszawie regionalne seminarium ekspertów nt. 
zwalczania rasizmu, dyskryminacji rasowej i związanej z tym nietolerancji w krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej. Seminarium to było jednym z elementów cyklu 
konferencji oraz spotkań przygotowawczych do Światowej Konferencji ws. rasizmu 
(Durban, 31 sierpnia – 7 września 2001r.) i zostało zorganizowane przy współpracy Biura 
Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ. 

r. W Warszawie ma swoją siedzibę Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 
OBWE (ODIHR), dlatego teŜ Polska corocznie gości delegacje państw - członków 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przedstawicieli organizacji 
międzynarodowych i organizacji pozarządowych. Celem tych spotkań jest przegląd 
zobowiązań w zakresie przestrzegania praw człowieka, praworządności i zasad demokracji 
przez wszystkie państwa członkowskie OBWE. 

s. Polska uczestniczyła w Światowej Konferencji ws. rasizmu, dyskryminacji rasowej, 
ksenofobii i związanej z tym nietolerancji, która odbyła się w Durbanie w dniach 31 
sierpnia – 7 września 2001r. Implementacja postanowień w/w Konferencji naleŜy do Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i MęŜczyzn. (patrz informacje odnośnie 
art. 26). 

11) Wśród 12 najwaŜniejszych międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka 
(Status of ratifications of the principal international human rights treaties as of December 
2002) Polska nie jest stroną trzech z nich: 

1. Drugiego Protokołu dodatkowego do Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich ws. 
zniesienia kary śmierci (podpisany przez Polskę 21 marca 2000r., decyzja ws. 
wszczęcia procedury ratyfikacyjnej jest rozwaŜana); 

2. Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet (ratyfikacja w toku); 

3. Międzynarodowej Konwencji o ochronie praw pracowników migrujących i członków 
ich rodzin. 
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CZĘŚĆ II 
 
 
 

Artykuł 1 – Samostanowienie narodów 
 
 
12) Zgodnie z wyraŜoną w art. 4 Konstytucji RP zasadą suwerenności, władza zwierzchnia 
w Rzeczypospolitej Polskiej naleŜy do Narodu, który moŜe ją sprawować „przez swoich 
przedstawicieli lub bezpośrednio”. Konstytucja przyznaje grupie co najmniej 100 000 
obywateli mających prawo wybierania do Sejmu prawo inicjatywy ustawodawczej (art. 118 
ust. 2) oraz przewiduje referendum zatwierdzające przy procedurze zmiany ustawy zasadniczej 
(art. 235) w zakresie obejmującym rozdział I (Rzeczpospolita - reguluje podstawowe zasady 
ustrojowe), rozdział II (Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela) lub rozdział XII 
(Zmiana Konstytucji). 

Obywatele mogą takŜe wpływać na kształtowanie polityki państwa metodami 
demokratycznymi za pośrednictwem partii politycznych, których wolność tworzenia i działania 
zagwarantowano w artykule 11 Konstytucji. 
13) W omawianym okresie, Polska opierała swoje stosunki z innymi państwami i narodami 
na zasadach pokojowego współistnienia i współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej i 
naukowej. W licznych inicjatywach podejmowanych przez Polskę na arenie międzynarodowej, 
a takŜe w ogłoszonych i realizowanych zasadach polityki zagranicznej Polska kieruje się wolą 
poszanowania suwerenności, nienaruszalności granic, integralności, nieingerencji w sprawy 
wewnętrzne innych państw, przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności, jak 
równieŜ prawa narodu do decydowania o swoim losie. 

Z państwami sąsiadującymi Polska układa wzajemne stosunki w duchu przyjaźni, 
dobrosąsiedzkiego partnerstwa, równouprawnienia, zaufania i szacunku. 
 
 
 

Artykuł 2 – Implementacja w krajowym porządku prawnym. Zakaz dyskryminacji. 
 
 
14) Polska będąc demokratycznym państwem prawa, gwarantuje wszystkim osobom 
znajdującym się na jej terytorium i podlegającym jej jurysdykcji pełną ochronę praw i wolności 
przyznanych Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP). 
15) MPPOiP znajduje się w hierarchii źródeł prawa poniŜej Konstytucji ale ponad 
ustawami, podobnie jak inne instrumenty prawne dotyczące ochrony praw człowieka 
ratyfikowane za uprzednią zgodą Sejmu udzieloną w ustawie lub za takowe uznane na mocy 
art. 241 Konstytucji. Stosuje się do niego przepisy art. 91 Konstytucji, co oznacza moŜliwość 
jego bezpośredniego stosowania oraz prymat nad ustawami w przypadku sprzeczności. 

 
Zakaz dyskryminacji 

16) Zgodnie Konstytucją wszyscy obywatele są równi wobec prawa i korzystają z 
jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 
publiczne. Nikt nie moŜe być dyskryminowany w Ŝyciu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Konstytucja jako najwyŜsze prawo Rzeczypospolitej 
stoi na czele całego systemu prawnego. Zatem jakiekolwiek akty prawne niŜszego rzędu, które 
wprowadziłyby zróŜnicowanie obywateli pod jakimkolwiek względem byłyby w sprzeczności 
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z jej postanowieniami. Mogłyby wówczas zostać zaskarŜone do Trybunału Konstytucyjnego, 
który zgodnie z art. 188 Konstytucji jest powołany do orzekania w sprawach zgodności z nią 
wszelkich aktów prawnych. 

Szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych przez Polskę w celu 
zapewnienia i przestrzegania praw wszystkich osób, bez względu na jakiekolwiek róŜnice są 
zawarte w omówieniu dotyczącym art. 3 i art. 26 Paktu. 

 
Ochrona sądowa 

17) Istotną rolę w realizacji gwarantowanych przez państwo środków ochrony praw i 
wolności człowieka spełniają niezawisłe sądy. 

Zgodnie z art. 176 Konstytucji, w Polsce istnieje dwuinstancyjne postępowanie sądowe. 
Oznacza to, Ŝe moŜna odwołać się od kaŜdej decyzji wydanej w pierwszej instancji, i Ŝe kaŜda 
decyzja moŜe być poddana weryfikacji przez organ wyŜszego rzędu na skutek zaskarŜenia. Jest 
to tzw. zwykły tryb odwoławczy. Ponadto istnieją nadzwyczajne środki odwoławcze, 
pozwalające na kontrolę prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie (wznowienie 
postępowania w postępowaniu administracyjnym, kasacja oraz wznowienie postępowania w 
procesie karnym, skarga o wznowienie postępowania w procesie cywilnym; kasacja w 
postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym). 
18) Z dniem 17 października 1997r. do istniejących przesłanek wznowienia postępowania 
cywilnego dodano moŜliwość Ŝądania jego wznowienia w sytuacji, gdy Trybunał 
Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu prawnego z Konstytucją, umową międzynarodową 
lub z ustawą, na podstawie której zostało wydane orzeczenie kończące to postępowanie. 

19) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. nr 
98 poz. 1070) wprowadziła szereg istotnych zmian organizacyjnych w strukturze sądownictwa. 
(patrz informacje odnośnie art. 14). 

20) W 2002r. na nowo uregulowano pozycję i uprawnienia Sądu NajwyŜszego. Sąd 
NajwyŜszy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do: 
 1) sprawowania 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) rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania waŜności wyborów do Sejmu i 
Senatu oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a takŜe waŜności referendum 
ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego; 

 3) opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których 
orzekają i funkcjonują sądy, a takŜe innych ustaw w zakresie, w którym uzna to za celowe; 

 4) wykonywania innych czynności określonych w ustawach. 

21) Od dnia 11 maja 1995r. obowiązuje teŜ nowa ustawa o Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym. (Dz. U. z 1995r. nr 74 poz. 368), zgodnie z którą sąd ten sprawuje wymiar 
sprawiedliwości przez sądową kontrolę wykonywania administracji publicznej. Istnieje 
moŜliwość odwołania się od decyzji administracyjnych, jak równieŜ zaskarŜenia ich do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego jako niezgodnych z prawem – jest to tzw. sądowa 
kontrola legalności decyzji administracyjnych. Sprawy sporne między obywatelem a organem 
administracji, który podjął decyzję odmawiającą obywatelowi danego uprawnienia lub 
nakładającą nań określony obowiązek prawny, rozstrzyga organ usytuowany organizacyjnie 
poza aparatem administracji, wyposaŜony w niezawisłość orzekania i niezbędną fachowość, 
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zdolny do obiektywnego rozpoznawania sprawy i podjęcia orzeczenia zgodnego z nakazem 
praworządności. 

W dniu 1 stycznia 2004r., wejdą w Ŝycie nowe przepisy, które zgodnie z dyspozycją art. 
176 i art. 236 ust. 2 Konstytucji, wprowadzają dwuinstancyjność postępowania przed sądami 
administracyjnymi. Zgodnie z nowymi przepisami sądami administracyjnymi pierwszej 
instancji będą wojewódzkie sądy administracyjne, sądem odwoławczym – Naczelny Sąd 
Administracyjny. (patrz informacje odnośnie art. 14). 

22) Instytucja tzw. skargi konstytucyjnej omówiona została w art. 14. 

23) Trwają prace nad projektem nowelizacji kodeksu cywilnego mającym na celu 
zapewnienie skuteczniejszej moŜliwości dochodzenia roszczeń za szkody wyrządzone na 
skutek niezgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej. Dotychczasowe zmiany w tym 
zakresie obejmują jedynie utratę z dniem 18 grudnia 2001r. mocy obowiązującej tych 
przepisów kodeksu cywilnego, które uzaleŜniają odpowiedzialność skarbu państwa za szkody 
wyrządzone przez funkcjonariusza państwowego od jego winy ustalonej w postępowaniu 
karnym lub dyscyplinarnym. Zmianę wprowadzono na skutek orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego stwierdzającego, Ŝe obywatel ma prawo do wynagrodzenia szkody 
wyrządzonej przez bezprawne działanie władzy niezaleŜnie od określenia winy bezpośredniego 
sprawcy tej szkody i uznającego dotychczasowe regulacje za sprzeczne z art. 77 Konstytucji. 
(Dz.U. z 2001r. nr 145 poz.1638). 

Projektowane przepisy znacznie rozszerzają zakres odpowiedzialności uwzględniając 
Rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy z 1984r. w sprawie odpowiedzialności 
władzy publicznej. Przewiduje się takŜe wprowadzenie przepisów regulujących szczególne 
sytuacje. Po pierwsze, gdy szkodę spowodował akt normatywny, orzeczenie sądowe, decyzja 
administracyjna lub inne indywidualne rozstrzygnięcie, przy czym odpowiedzialność za szkodę 
byłaby uzaleŜniona od uprzedniego stwierdzenia niezgodności z prawem tych aktów. Po 
drugie, w sytuacji gdy władza publiczna działała zgodnie z prawem, jednak tylko jeśli powstała 
szkoda na osobie. Poszkodowany mógłby Ŝądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia 
oraz zadośćuczynienia pienięŜnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza 
niezdolność do pracy lub cięŜkie połoŜenie materialne wskazują, Ŝe wymagają tego względy 
słuszności. 

Projekt nie zmienia obowiązującej obecnie w procedurze karnej regulacji 
odszkodowawczej za niesłuszne skazanie i niesłuszne tymczasowe aresztowanie. 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

24) W 2000r. poszerzono zakres kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich nakładając na 
niego obowiązek współdziałania ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi 
dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i 
obywatela oraz współpracy w sprawach dzieci z Rzecznikiem Praw Dziecka i rozpatrywania 
spraw kierowanych przez niego do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto Rzecznik został 
wyposaŜony w prawo do wnoszenia kasacji w sprawach cywilnych po upływie terminu 
określonego dla stron postępowania (6 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia zamiast ogólnie 
wskazanego jednego miesiąca), które to jednak uprawnienie ze względu na sprzeczność z art. 
45 ust. 1 Konstytucji utraciło moc obowiązującą z dniem 10 marca 2003r. na podstawie wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. W rozpatrywanym aktualnie przez Sejm projekcie ustawy o 
zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, załoŜono „odjęcie” 
posiadanego przez Rzecznika uprawnienia do wnoszenia kasacji w tak długim terminie. 
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Bezpośrednie stosowanie Paktu 

25) Postanowienia Paktu mogą być stosowane bezpośrednio przez sądy wszystkich 
instancji. 
 Od 1999r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał 42 orzeczenia związane z 
problematyką praw człowieka, w 6 powołując się bezpośrednio na Pakty (Załącznik 1). 
Trybunał Konstytucyjny od 17 października 1997r. (tj. wejścia w Ŝycie nowej Konstytucji) do 
18 lutego 2003r. powoływał się na MPPOiP, Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności (EKPC) oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w 50 wydanych przez siebie orzeczeniach, w tym w 24 przypadkach bezpośrednio 
na MPPOiP (Załącznik 2). TakŜe Sąd NajwyŜszy w 64 sprawach przywołał międzynarodowe 
instrumenty ochrony praw człowieka, w tym MPPOiP czy Konwencję w sprawie eliminacji 
wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet. Sądy niŜszych instancji (w 16 sprawach 
cywilnych i pracy) powołały się na międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka, 
przede wszystkim na EKPC, a takŜe na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu. Z uzyskanych informacji wynika, iŜ sądy nie powoływały się na 
orzecznictwo Komitetu Praw Człowieka ONZ. 
 
MoŜliwość korzystania z międzynarodowych mechanizmów ochrony prawnej 

26) KaŜdy kto uwaŜa, Ŝe jego prawa zostały przez Państwo naruszone, ma prawo, po 
wyczerpaniu drogi instancyjnej w kraju, skorzystać z międzynarodowych mechanizmów 
ochrony prawnej.  
 Polacy najczęściej kierują skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W 
okresie od roku 1994 do dnia 7 lutego 2003r. łączna liczba skarg wniesionych przed Europejski 
Trybunał Praw Człowieka wyniosła 386. Głównym powodem składania skarg do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jest przewlekłość postępowania 
cywilnego oraz karnego (łącznie 221 skarg).  

Natomiast łączna liczba spraw złoŜonych do Komitetu Praw Człowieka w Genewie 
wyniosła 9. W 1996r. – 1; w 2000r. – 3; w 2001r. – 3; w 2002r. - 2. 

27) W celu zapewnienia bieŜącego monitorowania stanu zgodności uregulowań 
wewnętrznych z międzynarodowymi instrumentami ochrony praw człowieka, w tym Paktu, na 
podstawie Zarządzenia nr 7 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 2000r. powołano 
Radę Doradczą do Spraw Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Jej zadaniem 
było analizowanie istotnych problemów dotyczących przestrzegania praw człowieka, a 
następnie przedstawianie Ministrowi opinii oraz raportów na ten temat. Dnia 25 kwietnia 
2002r. na miejsce Rady powołano Doradczy Komitet Prawny przy Ministrze Spraw 
Zagranicznych, który przejął kompetencje Rady Doradczej do Spraw Praw Człowieka. Obecnie 
rozwaŜane jest utworzenie krajowej instytucji do spraw praw człowieka (national human rights 
institution), do której zadań naleŜałaby m.in. koordynacja realizacji rekomendacji wydawanych 
przez ciała traktatowe po rozpatrzeniu sprawozdań rządowych. Obecnie za koordynację 
realizacji rekomendacji odpowiedzialny jest resort, który przygotowywał dane sprawozdanie. 
 
Szkolenia przedstawicieli władzy publicznej z zakresu praw człowieka 

28) Rosnąca częstotliwość powoływania się przez sądy na istniejące międzynarodowe 
instrumenty praw człowieka, o czym była mowa powyŜej, jest wynikiem m.in. działań 
podejmowanych w celu podniesienia poziomu wiedzy i wraŜliwości sędziów i prokuratorów w 
tym zakresie. Od 2001r. Rząd we współpracy z Fundacją Helsińską organizuje cykl 
szkoleniowy z zakresu praw człowieka dla około 120 sędziów i prokuratorów, którzy będą 
„punktami kontaktowymi” w swoich sądach oraz w przyszłości sami będą prowadzić szkolenia. 
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29) Wykłady z zakresu praw człowieka i ich ochrony są uwzględnione takŜe w programie 
aplikacji radcowskiej (stanowią takŜe jedną z dziedzin egzaminu radcowskiego) i adwokackiej. 
Od 10 lat przy Naczelnej Radzie Adwokackiej funkcjonuje Komisja Praw Człowieka, która 
corocznie, przy współudziale Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, organizuje 1-roczne 
cykle seminariów dla adwokatów i aplikantów adwokackich z zakresu Europejskiej Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka połączone z udziałem w Study Visit w Trybunale w Strasburgu. 

30) Szczegółowe zagadnienia z zakresu międzynarodowych norm i standardów praw 
człowieka przewidziano takŜe w programach szkolenia funkcjonariuszy i pracowników SłuŜby 
Więziennej, funkcjonariuszy StraŜy Granicznej oraz Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. 
Obejmują one m.in.: 
- omówienie dokumentów prawa międzynarodowego w zakresie praw człowieka, w tym 
MPPOiP, 

- omówienie praw człowieka pozbawionego wolności, w kontekście powszechnego katalogu 
wolności i praw człowieka i obywatela, 

- informacje dotyczące prawnych mechanizmów ochrony praw i wolności, w tym m.in. 
problematykę tzw. „skargi do Strasbourga”, 

- standardy ONZ w zakresie postępowania z więźniami i zapobiegania przestępczości (m.in. 
Reguły Minimalne ONZ, Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 
okrutnego, nieludzkiego lub poniŜającego traktowania lub karania), 

- związek między prawem do odpowiednich warunków sanitarnych a zasadą poszanowania 
godności człowieka w świetle standardów międzynarodowych, w tym standardów ONZ, 

- podstawowe zasady uŜycia siły oraz broni palnej przez funkcjonariuszy porządku prawnego 
w kontekście Rezolucji VIII Kongresu ONZ z 1990r. 

31) Ponadto w programach szkolenia kadry penitencjarnej uwzględniono tematykę 
krajowych i międzynarodowych norm i standardów praw człowieka obejmujących prawa i 
wolności osób Ŝyjących z HIV/AIDS. W latach 2001-2002 w szkoleniach tych uczestniczyło 
250 funkcjonariuszy i pracowników SłuŜby Więziennej. 

Czterdziestu funkcjonariuszy SłuŜby Więziennej uczestniczyło takŜe w 17 kursach, 
zrealizowanych w latach 1991-2002 w Szkole Praw Człowieka, organizowanych przez 
Helsińską Fundację Praw Człowieka. 

32) Problematyka praw człowieka jest obecna równieŜ na kaŜdym poziomie kształcenia 
policyjnego w wymiarze dostosowanym do potrzeb zawodowych kształconych policjantów 
(szkolenia podstawowe, specjalistyczne, wyŜsze zawodowe oraz wyŜsze studia zawodowe). 
33) Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw Praw Człowieka1 został 
powołany przez Komendanta Głównego Policji pod koniec 1998r., a jego podstawowym 
zadaniem była początkowo koordynacja udziału polskiej Policji w programie Rady Europy 
„Policja i Prawa Człowieka 1997 – 2000”. Spośród wielu istotnych przedsięwzięć na 
szczególną uwagę zasługuje zorganizowana w listopadzie 1999 roku w WyŜszej Szkole Policji 
w Szczytnie konferencja „Prawa człowieka a Policja. Ku standardom europejskim w procesie 
nauczania”, która stała się początkiem krajowego systemu konsultacji w dziedzinie nauczania 
praw człowieka w Policji. 

Do zadań Pełnomocnika naleŜy propagowanie praw człowieka w Policji, dbanie o 
przestrzeganie standardów ich ochrony w działalności Policji oraz reprezentowanie 
Komendanta Głównego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach 
poświęconych prawom człowieka. PowyŜsze zadania są przez Pełnomocnika realizowane w 
ścisłej współpracy z członkami Krajowej Grupy Roboczej, która została powołana na mocy 
decyzji 18/2000 z 25 stycznia 2000r. Komendanta Głównego Policji jako ciało nieetatowe 

                                                 
1 Decyzja nr 237/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 grudnia 1998r. w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Praw Człowieka 
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wspierające Pełnomocnika w jego pracy. Oprócz stałych członków Grupy wskazanych przez 
Pełnomocnika i powołanych przez Komendanta, w wymagających tego sytuacjach w skład 
grupy mogą wejść takŜe inne osoby np. przedstawiciele organizacji pozarządowych czy 
eksperci z zakresu praw człowieka. 

NajwaŜniejsze ze szkoleń organizowanych przez Pełnomocnika to: 
1) szkolenie Europejska Konwencja Praw Człowieka – europejskie standardy ochrony 

praw człowieka w działalności Policji (Legionowo 2001) adresowane do osób uczących 
o prawach człowieka w szkołach i ośrodkach szkolenia Policji oraz policjantów 
wyjeŜdŜających na misję do Kosowa, 

2) szkolenie Prawa i wolności człowieka w praktyce działań policyjnych (Legionowo 
2001), w którym udział wzięli policjanci z Polski, Czech i Litwy, 

3) szkolenie Rola praw i wolności człowieka w zarządzaniu Policją, które rozpocznie się w 
2003r. i będzie miało charakter cykliczny. Uczestnikami szkolenia będą komendanci 
powiatowi i miejscy Policji. 

34) Pod koniec 2001r. została uruchomiona policyjna strona internetowa poświęcona 
tematyce praw człowieka2. Zawiera ona informacje dotyczące prac Pełnomocnika Komendanta 
Głównego Policji ds. Praw Człowieka i Krajowej Grupy Roboczej oraz podstawowych aktów 
prawnych i dostępnej literatury z dziedziny praw człowieka. 
 W 2002r. został przetłumaczony i wydany w polskiej wersji językowej przewodnik 
„Policja w demokratycznym społeczeństwie – Czy Twoja Policja jest obrońcą praw 
człowieka?”. W ramach współpracy z Ośrodkiem Praw Człowieka Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Ambasadą Brytyjską w Polsce, Policja otrzymała w 2002 roku 
nieodpłatnie przewodnik autorstwa A. Beckley’a „Prawa Człowieka. Poradnik dla 
policjantów”, który w ilości 5 000 egzemplarzy został rozesłany do wszystkich jednostek 
Policji. 
 W 2002 roku członkowie Krajowej Grupy Roboczej – pod nadzorem Pełnomocnika ds. 
Praw Człowieka – opracowali koncepcję i narzędzia wewnętrznej kontroli przestrzegania praw 
człowieka w Policji i przez Policję oraz program szkolenia z zakresu praw człowieka dla kadry 
kierowniczej Policji (320 komendantów powiatowych i miejskich). 

35) W ramach realizowanego w latach 2002- 2004 przez Sekretariat Pełnomocnika Rządu 
ds. Równego Statusu Kobiet i MęŜczyzn projektu „Wzmocnienie polityki równego traktowania 
kobiet i męŜczyzn”, finansowanego z przedakcesyjnego funduszu Phare, będą przeprowadzone 
działania szkoleniowe skierowane do podmiotów administracji publicznej oraz innych, które 
mają potencjalny wpływ na realizację polityki równego traktowania kobiet i męŜczyzn w 
Polsce. Przedmiotem szkoleń będą uregulowania prawne acquis communautaire w zakresie 
równego traktowania kobiet i męŜczyzn, metody wdraŜania polityki równościowej (gender 
mainstreaming), sposoby dochodzenia praw dyskryminowanych kobiet w krajach 
członkowskich UE (sądowa ścieŜka dochodzenia oraz „najlepsze praktyki”). 

Zaplanowano przeszkolenie sędziów, policjantów (po 40 osób), prawników, w tym 
pracujących w kobiecych organizacjach pozarządowych specjalizujących się w kwestiach 
prawnych. Szkolenia będą przeznaczone równieŜ dla przedstawicieli związków zawodowych, 
organizacji pracodawców oraz pozarządowych organizacji kobiecych, jak teŜ działaczek 
organizacji na rzecz kobiet wiejskich oraz przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych. 

Jednocześnie przedstawiciele wybranych resortów będą uczestniczyli w seminarium 
informacyjnym na temat polityki równościowej, w którym wezmą udział osobistości z UE, w 
międzyresortowych spotkaniach na temat wdraŜania polityki równościowej w Polsce z 
udziałem ekspertów zagranicznych oraz w wizytach studyjnych w krajach członkowskich UE 
(Dania, Hiszpania, Austria). 

                                                 
2 Adres internetowy: www.wspol.edu.pl/prawa_czlowieka/ 
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Rozpowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o prawach człowieka i ich realizacji 

36) Państwo podejmuje działania mające na celu upowszechnienie wiedzy nt. praw 
człowieka wśród ogółu społeczeństwa, tak aby obywatele byli świadomi przysługujących im 
praw. Temu celowi słuŜą m.in. informacje zamieszczone na stronach internetowych 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Parlamentu. Poza tekstami Paktów i konwencji z zakresu praw człowieka na stronach tych 
moŜna znaleźć aktualne okresowe sprawozdania rządowe, informacje o moŜliwości składania 
skarg do poszczególnych Komitetów oraz wzory skarg. RównieŜ niniejsze sprawozdanie oraz 
uwagi końcowe Komitetu wydane po jego rozpatrzeniu zostaną opublikowana na stronach 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Po prezentacji ostatniego sprawozdania z realizacji Paktu, 
Ministerstwo Sprawiedliwości zapoczątkowało praktykę wydawania publikacji zawierającej 
tekst sprawozdania, protokoły posiedzeń, uwagi końcowe oraz krótką informację o zasadach 
rozpatrywania sprawozdań przez Komitet Praw Człowieka. Ministerstwo Sprawiedliwości 
zamierza tę praktykę kontynuować, przy czym dodatkowo – w celu realizacji kolejnych działań 
zmierzających do upowszechnienia Paktu – rozwaŜa się uzupełnienie publikacji o tekst Paktu i 
wzór skargi. Publikacja ta podobnie jak poprzednio zostanie przekazana do najwaŜniejszych 
bibliotek państwowych oraz wszystkich bibliotek uniwersyteckich, jak równieŜ organom 
administracji rządowej zobowiązanym do realizacji postanowień Paktu i konkretnych zaleceń 
Komitetu. 

37) Standardy praw człowieka są włączane do programów nauczania coraz większej liczby 
polskich instytucji edukacyjnych. Problematyka praw człowieka jest ujęta w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego i stanowi treści nauczania przedmiotu historia i 
społeczeństwo oraz ścieŜki edukacyjnej wychowanie do Ŝycia w społeczeństwie na poziomie 
klas IV – VI szkoły podstawowej, przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz ścieŜki 
edukacyjnej edukacja europejska na poziomie gimnazjum, a takŜe przedmiotu wiedza o 
społeczeństwie na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. 

W 1993r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej została powołana do Ŝycia Olimpiada 
Wiedzy o Prawach Człowieka, organizowana pod hasłem „Demokracja – Praw Człowieka – 
Rządy Prawa”. W 2002r. odbyła się X edycja olimpiady dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych. 

Prawa człowieka są równieŜ przedmiotem wykładów na uniwersytetach (Warszawa, 
Gdańsk, Lublin, Toruń, Poznań) oraz w wyŜszych szkołach pedagogicznych (np. Kraków). 
Intensywne szkolenia w tym zakresie prowadzi równieŜ Stowarzyszenie Sędziów Orzekających 
„Iustitia”. 

38) W księgarniach i bibliotekach są dostępne liczne monografie na temat praw człowieka, 
orzeczenia Komisji i Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu są publikowane w prasie 
codziennej - „Rzeczpospolita” oraz w czasopismach prawniczych – „Państwo i Prawo”, 
„Palestra” czy „Prokuratura i Prawo”. 
 
 
 

Artykuł 3 – Równouprawnienie kobiet i męŜczyzn 
 
 

39) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 33 gwarantuje równość praw kobietom i 
męŜczyznom. Oznacza to, iŜ w Ŝyciu rodzinnym, społecznym, politycznym i gospodarczym 
kobiety korzystają z tych samych praw co męŜczyźni. Kobieta i męŜczyzna mają ponadto 
zagwarantowaną konstytucyjnie równość prawa do dokształcania, zatrudnienia i awansów, do 



 17 

jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego 
oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i 
odznaczeń. 

40) Polska jest stroną umów międzynarodowych dotyczących powszechnych praw 
człowieka, składających się na tzw. Międzynarodową Kartę Praw Człowieka, których 
nieodłączną i niezbywalną częścią są prawa kobiet, a takŜe Konwencji w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979r. Procedura ratyfikacyjna Protokołu 
Fakultatywnego do Konwencji jest w końcowym etapie (patrz pkt.10 k). 

W ramach dostosowania do wymogów UE, która zgodnie z Traktatem Amsterdamskim 
z 1997r. uznaje za jeden z priorytetów dąŜenie do zlikwidowania dyskryminacji kobiet i 
promowanie równości kobiet i męŜczyzn, dokonana została transpozycja do prawa polskiego – 
głównie Kodeksu pracy i ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - unijnych 
dyrektyw równościowych, odnoszących się do sfery rynku pracy i zatrudnienia oraz 
zabezpieczeń społecznych. 

41) W 1997r. przyjęto Krajowy Program Działań na rzecz Kobiet. Jest on rezultatem 
międzynarodowych zobowiązań Polski wynikających z zaleceń oraz wniosków zawartych w 
dokumentach końcowych IV Światowej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
Sprawach Kobiet – Pekin `95, tj. Platformy Działania i Deklaracji Pekińskiej. Zostały one 
przyjęte przez Rząd RP we wrześniu 1995r. bez zastrzeŜeń i wyłączeń. Celem Programu jest 
wdraŜanie zaleceń i wniosków zawartych w tych dokumentach. Program promuje prawa kobiet 
w myśl zasad zawartych w dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, 
Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej. 

I etap Krajowego Programu Działań na rzecz Kobiet tj. obejmujący okres do 2000r. nie 
został w pełni zrealizowany, poniewaŜ polityka rządu skoncentrowała się na problematyce 
rodzinnej. 

42) Powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001r. w ramach 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i 
MęŜczyzn, zastąpił istniejący dotychczas Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny, do którego 
zadań nie naleŜało prowadzenie polityki równościowej i antydyskryminacyjnej. Do zadań 
obecnego Pełnomocnika naleŜy realizowanie polityki rządu w zakresie równego statusu kobiet 
i męŜczyzn (gender mainstreaming). Działając w ramach swoich zadań statutowych 
Pełnomocnik powołał Radę Konsultacyjno-Programową, złoŜoną z przedstawicieli organizacji 
pozarządowych działających na rzecz równego statusu kobiet i męŜczyzn oraz ekspertów, a 
takŜe podjął dalszą realizację Krajowego Programu na rzecz Kobiet, opracowując drugi jego 
etap na lata 2003-2005. 
43) Strategicznym załoŜeniem II etapu Krajowego Programu na rzecz Kobiet jest 
kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów kobiet. Obejmując róŜne dziedziny 
Ŝycia społecznego i aktywności kobiet, program ten kierowany jest w pierwszym rzędzie - jako 
zadanie realizowane przez Rząd – do władz i urzędów centralnej i terenowej administracji 
rządowej. Jednocześnie zakłada on współpracę z róŜnymi podmiotami, tj. placówkami 
naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, samorządem terenowym, centralami 
związków zawodowych oraz mediami. 

Program wdraŜa standardy zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej będących 
rozwinięciem zasady równego traktowania kobiet i męŜczyzn. Ponadto Program zmierza do 
wypracowania instrumentów egzekwowania praw kobiet w sferze publicznej i prywatnej oraz 
systematycznego monitorowania rezultatów ich stosowania. 
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śycie polityczne: 

44) Z danych statystycznych wynika, iŜ w 2002r. kobiety stanowiły 51,6% ludności (19 
713,7 tysięcy). Sprawdzona w wielu krajach i zalecana w Platformie Pekińskiej strategia 
wyrównywania szans kobiet, tj. wprowadzanie praktyki stosowania tzw. systemów kwotowych 
i dąŜenie do uzyskiwania parytetowego udziału kobiet i męŜczyzn, znajduje się w projekcie 
ustawy o równym statusie kobiet i męŜczyzn. Prace w tym zakresie zainicjowała Parlamentarna 
Grupa Kobiet. Obecnie nad zaaprobowanym przez Senat projektem toczą się prace w Sejmie. 

Badania opinii publicznej wskazują na wzrost społecznej akceptacji dla rozwiązań 
promujących zwiększony udział kobiet w Ŝyciu społecznym, w tym w dostępie do pełnienia 
waŜnych ról i stanowisk politycznych oraz aktywnej polityki państwa w tym zakresie. 
 
Udział kobiet w parlamencie 
45) W wyborach parlamentarnych 2001r. trzy partie polityczne wprowadziły 30 % system 
kwotowy przy tworzeniu list wyborczych. Problem uczestnictwa kobiet w demokracji stał się 
bardziej widoczny w czasie kampanii wyborczej, w partiach politycznych powstały 
wewnątrzpartyjne porozumienia kobiet na rzecz formowania list wyborczych, na krajową skalę 
uaktywniły swoje działania organizacje pozarządowe wspierające udział w wyborach 
wszystkich kobiet, bez względu na ich przynaleŜność partyjną. 

W rezultacie mandat poselski zdobyły 93 kobiety, co stanowi 20% ogólnej liczby 
posłów (w 1997r. - 13%). W senacie kobiety uzyskały 23% mandatów (w 1997r. - 12%). 

46) Brak jest danych o ilości kobiet w partiach politycznych, gdyŜ partie nie prowadzą tego 
typu statystyk. Dostępne są natomiast informacje dotyczące udziału kobiet w ich gremiach 
kierowniczych, z których wynika, Ŝe stanowią w nich zdecydowaną mniejszość. śadna kobieta 
nie pełni funkcji przewodniczącej partii. Natomiast wiceprzewodniczącymi są 4 kobiety. 

Partia Liczba osób w 
zarządzie 

w tym kobiet 

Sojusz Lewicy Demokratycznej 38 8  
w tym wiceprzewodnicząca partii 

Unia Pracy 20 6  
w tym 2 wiceprzewodniczące partii 

Polskie Stronnictwo Ludowe 15 0 
Platforma Obywatelska 57 11 
Prawo i Sprawiedliwość 35 3 
Samoobrona 4 0 
Liga Polskich Rodzin 12 0 
Unia Wolności 15 6 - w tym wiceprzewodnicząca partii 

Dane z 8 maja 2003r. 
 
47) Ponad połowa uczestników badania CEBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej), 
przeprowadzonego w lutym 2002r. opowiedziała się za podjęciem przez Pełnomocnika Rządu 
ds. Równego Statusu Kobiet i MęŜczyzn działań na rzecz zwiększenia udziału kobiet w Ŝyciu 
publicznym (58%) i zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych (57%)3. 
Dyskryminację kobiet dostrzega 32% męŜczyzn i 50% kobiet. Nadto 92% badanych uznało, Ŝe 
rząd powinien skuteczniej działać na rzecz osiągania równego statusu kobiet i męŜczyzn oraz 
reagować na przejawy dyskryminacji ze względu na płeć.  
 

                                                 
3 Opinie o polityce rządu wobec kobiet. Komunikat z badań CBOS, Warszawa, luty 2002r. 
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Parlamentarna Grupa Kobiet 

48) W parlamencie od 1990r. funkcjonuje Parlamentarna Grupa Kobiet (PGK). Obecnie 
tworzą ją 72 kobiety (posłanki i członkinie Senatu) spośród 116 kobiet zasiadających w 
parlamencie. Celem PGK jest podejmowanie i monitorowanie inicjatyw na rzecz 
równouprawnienia kobiet i równego statusu płci w Polsce, promowanie udziału kobiet w Ŝyciu 
społecznym i gospodarczym, edukacja publiczna na temat praw kobiet i równego statusu płci 
oraz współpraca z organizacjami działającymi na rzecz kobiet i wyrównania szans płci. 
Kontynuując działania z lat ubiegłych, Grupa skupiła się przede wszystkim na pracy nad 
uchwaleniem ustawy o równym statusie kobiet i męŜczyzn. Zainicjowała takŜe prace nad 
nowelizacją ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąŜy. 
 

Udział kobiet w samorządach 
49) 

Poziom samorządowy 1998r. % kobiet 2002r. % kobiet 
Sejmik wojewódzki 10,88 14,26  
Rada powiatu 14,88 15,89  
Rada gminy  15,87 17,74 
Wójt, burmistrz, prezydent miasta (nie wybierano bezpośrednio) 6,67 
 
Wśród kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kobiety stanowiły średnio 
10,42% (tj. 1081 kobiet). Wybrano 165 kobiet, tj. 6,67 % spośród ogólnej liczby wybranych 
osób. (Dane: Państwowa Komisja Wyborcza)  
 
Udział kobiet w rządzie i terenowych organach administracji rządowej 
50) W obecnym (stan na dzień 1 października 2003r.) 16-osobowym rządzie funkcję 
ministra pełnią dwie kobiety - Minister Edukacji Narodowej i Sportu oraz Minister-Szef 
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu 
Kobiet i MęŜczyzn w randze Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) 
takŜe pełni kobieta. Spośród 90 osób zatrudnionych na najwyŜszych stanowiskach 
państwowych, w KPRM i w ministerstwach, kobiety stanowią 22%. Rząd w terenie jest 
reprezentowany przez 16 wojewodów, w tym jedną kobietę. Funkcje wicewojewody pełni 6 
kobiet (spośród 21 wicewojewodów), co stanowi 28 %. 
 
Udział kobiet w innych waŜnych organach i gremiach decyzyjnych 
51) W ścisłym kierownictwie Kancelarii Prezydenta RP kobiety stanowią 33,3%. 
Kancelarią kieruje kobieta. Dwie spośród 6 zatrudnionych na stanowiskach Sekretarzy i 
Podsekretarzy Stanu osób stanowią kobiety. Na stanowiskach kierowniczych (dyrektorzy biur i 
zespołów) w Kancelarii Prezydenta RP jest 10 kobiet (55,5%). Ogółem kobiety stanowią 50% 
osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w Kancelarii Prezydenta RP. W Radzie 
Polityki PienięŜnej liczącej ogółem 9 członków zasiada 1 kobieta. W Krajowej Radzie 
Radiofonii i Telewizji wśród 9 członków jest 1 kobieta. Natomiast w kierownictwie 
NajwyŜszej Izby Kontroli nie ma kobiety. 
 
śycie gospodarcze i społeczne 

52) Konstytucja RP, Kodeks pracy, ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 
gwarantują zarówno kobietom, jak i męŜczyznom równe traktowanie. Zakaz dyskryminacji m. 
in. ze względu na płeć zawarty w Kodeksie pracy obowiązuje od 1996r. Do Kodeksu pracy z 
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dniem 1 stycznia 2002r. wprowadzony został Rozdział IIa (art. 183a – 183e k.p.) pt. „Równe 
traktowanie kobiet i męŜczyzn”. 
53) Kodeks pracy stanowi, Ŝe kobiety i męŜczyźni powinni być równo traktowani w 
zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz 
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ponadto wprowadza zakaz 
dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, jako naruszające zasadę równego traktowania kobiet 
i męŜczyzn oraz zawiera definicję dyskryminacji pośredniej. Pracownicy bez względu na płeć, 
mają takŜe prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o 
jednakowej wartości. Wynagrodzenie, o którym mowa obejmuje wszystkie składniki 
wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a takŜe inne świadczenia związane z 
pracą, przyznawane pracownikom w formie pienięŜnej i w innej formie niŜ pienięŜna. Kodeks 
zawiera definicję pracy o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, 
których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, 
potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i 
doświadczeniem zawodowym, a takŜe porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. 
54) W Polsce stosowane są metody wartościowania pracy, w tym stale udoskonalana 
metoda UMEWA, polegająca na analizie i ocenie pracy według wyodrębnionych kryteriów 
oraz na ustalaniu dla tych kryteriów określonej liczby punktów. O wykorzystaniu metod 
wartościowania pracy jako narzędzia doskonalenia systemu płac decydują samodzielnie 
podmioty gospodarcze. Nie ma natomiast jednolitego, obowiązującego wszystkich 
pracodawców systemu wartościowania pracy. Z uwagi na wymogi gospodarki wolnorynkowej 
Państwo nie moŜe krępować pracodawców w zakresie ustalania zasad wynagradzania 
pracowników. Swoboda pracodawców jest jednak ograniczona w stopniu wskazanym 
przepisami o zakazie dyskryminacji z uwagi m.in. na płeć i inne kryteria wskazane w Kodeksie 
pracy. 

Zgodnie z art. 18 § 3 Kodeksu pracy, postanowienia umów o pracę i innych aktów, na 
których podstawie powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania kobiet i 
męŜczyzn w zatrudnieniu, są niewaŜne. Zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa 
pracy, a w razie braku takich przepisów – postanowienia te naleŜy zastąpić odpowiednimi 
postanowieniami, które nie mają charakteru dyskryminacyjnego. 
55) Kodeks określa równieŜ, jakie działania pracodawcy stanowią naruszenie zasady 
równego traktowania kobiet i męŜczyzn. Za takie naruszenie uwaŜa się róŜnicowanie przez 
pracodawcę sytuacji pracownika ze względu na płeć, którego skutkiem jest w szczególności: 
- odmowa nawiązania lub kontynuowania stosunku pracy, 
- niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia 

albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z 
pracą, 

- pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 
zawodowe, chyba Ŝe pracodawca udowodni, Ŝe kierował się innymi względami. 

Określenie „chyba Ŝe pracodawca udowodni, Ŝe kierował się innymi względami” niŜ płcią 
pracownika stanowi o tym, Ŝe w razie sporu przed sądem pracy dotyczącym równego 
traktowania kobiet i męŜczyzn w zatrudnieniu, cięŜar dowodu, Ŝe do naruszenia tej zasady nie 
doszło, spoczywa na pracodawcy. 
56) Kodeks pracy wskazuje takŜe kiedy działanie pracodawcy nie nosi znamion naruszenia 
zasady równego traktowania kobiet i męŜczyzn. Nie jest naruszeniem odmowa pracodawcy 
nawiązania stosunku pracy uzasadniona potrzebą świadczenia określonej pracy – ze względu 
na jej rodzaj lub warunki wykonywania – wyłącznie przez pracowników jednej płci, a takŜe 
stosowanie środków, które róŜnicują sytuację prawną pracowników ze względu na ochronę 
macierzyństwa, oraz działania podejmowane przez określony czas zmierzające do wyrównania 
szans pracowników obu płci poprzez zmniejszanie, na korzyść pracowników jednej płci, 
rozmiaru faktycznych nierówności w zakresie określonym w art. 183a § 1 k.p. Przepis ten 
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pozwala więc na stosowanie dyskryminacji pozytywnej w stosunkach pracy, jednakŜe ze 
względu na to, Ŝe jest to przepis nowy brak jeszcze informacji o jego zastosowaniu w praktyce.  
57) Przepisy Kodeksu pracy przewidują moŜliwość dochodzenia odszkodowania przed 
sądem pracy przez osobę (pracownika lub osobę ubiegającą się o zatrudnienie u danego 
pracodawcy), wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania kobiet i 
męŜczyzn. Określone są równieŜ granice wysokości odszkodowania – nie moŜe ono być niŜsze 
niŜ minimalne wynagrodzenie za pracę i nie wyŜsze niŜ sześciokrotna wartość tego 
wynagrodzenia. W projekcie ustawy nowelizującej Kodeks pracy (patrz punkt 58 poniŜej) 
przewiduje się odejście od górnego limitu odszkodowania. Postępowanie w sprawach o 
roszczenia pracownika ze stosunku pracy jest wolne od opłat sądowych.  

Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przez 
pracodawcę zasady równego traktowania płci nie moŜe stanowić przyczyny uzasadniającej 
wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub rozwiązanie tego stosunku bez 
wypowiedzenia w sytuacji gdy pracownik dochodzi przed sądem pracy roszczeń związanych z 
naruszeniem przez pracodawcę tej zasady. 

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących 
równego traktowania kobiet i męŜczyzn w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji 
rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnić pracownikom dostęp do tych 
przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy. 

58) W listopadzie 2002r. do Sejmu RP skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, którego celem jest przede 
wszystkim dostosowanie polskiego prawa pracy do prawa Wspólnot Europejskich w zakresie 
dotyczącym ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnieniu oraz 
wprowadzenia środków niosących poprawę zdrowia i bezpieczeństwa w pracy pracownic w 
ciąŜy i pracownic, które niedawno rodziły lub karmią piersią. 

Rządowy projekt przewiduje takŜe następujące regulacje: 
- rozszerzenie juŜ obowiązujących regulacji dotyczących zakazu dyskryminacji ze względu 

na płeć – na przypadki dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek, 
niepełnosprawność, pochodzenie rasowe lub etniczne, orientację seksualną, religię oraz 
wyznanie, 

- wprowadzenie definicji dyskryminacji bezpośredniej i uszczegółowienie pojęcia 
dyskryminacji pośredniej, 

- rozszerzenie pojęcia dyskryminacji ze względu na płeć, poprzez objecie tym pojęciem 
molestowania seksualnego, zobowiązanie pracodawcy do tworzenia w zakładzie pracy 
środowiska wolnego od wszelkiej dyskryminacji. 

59) W 2002r. Ministerstwo Sprawiedliwości odnotowało 1 sprawę o dyskryminację ze 
względu na płeć. Większość przepisów funkcjonuje od niedawna, a w związku z tym ich 
wpływ na regulacje rynku pracy i eliminacje działań dyskryminujących będzie moŜna ocenić w 
pełni dopiero po pewnym czasie. 
 
Zakaz dyskryminacji na etapie zatrudniania 
60) Zadawanie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej podczas ubiegania się o pracę pytań 
dotyczących sytuacji rodzinnej, planów matrymonialnych lub prokreacyjnych przyszłej 
pracownicy jest niezgodne z prawem. Przepisy prawa pracy nie zawierają podstawy prawnej 
upowaŜniającej do Ŝądania przez pracodawcę od kandydatki do pracy zaświadczenia o tym, Ŝe 
nie jest w ciąŜy. Pracodawca moŜe Ŝądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie wyłącznie 
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym 
stanowisku. Zaświadczenia wykluczającego stan ciąŜy kandydatki moŜe Ŝądać jedynie 
pracodawca, który poszukuje kandydata do pracy wzbronionej kobietom w ciąŜy, zgodnie z 
wykazem prac szczególnie uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. 
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W przypadku Ŝądania przez pracodawcę takiego zaświadczenia od kandydatki do pracy 
na stanowisku innym niŜ wskazane wyŜej, moŜe ona zwrócić się do Państwowej Inspekcji 
Pracy o pomoc i informacje dotyczące zasadności postępowania pracodawcy. Zjawisko Ŝądania 
zaświadczenia lekarskiego o tym, Ŝe kandydatka do pracy nie jest w ciąŜy (poza przypadkami 
zatrudniania na stanowiskach wzbronionych kobietom w ciąŜy) ma charakter marginalny. 
61) Obecnie zasady ujawniania danych osobowych pracownika i/lub osoby ubiegającej się o 
pracę oraz zakres takich informacji reguluje stosowne rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej. W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy określono zakres informacji, jakich od 
pracowników będzie mógł Ŝądać pracodawca zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
ograniczając je do tych, które są niezbędne do zatrudnienia. Stworzone zostały zatem podstawy 
prawne do egzekwowania zakazu zadawania pytań mogących rodzić podejrzenie o działanie 
dyskryminacyjne wobec osoby ubiegającej się o pracę. 
 
Ochrona kobiet w ciąŜy 
62) Prawo pracy zapewnia szczególną ochronę trwałości stosunku pracy kobiet cięŜarnych 
oraz korzystających z urlopu macierzyńskiego. Ochrona ta nie obejmuje jedynie pracownicy 
zatrudnionej na okres próbny, nie przekraczający jednego miesiąca. 

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo 
na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 
trzeciego miesiąca ciąŜy, ulega przedłuŜeniu do dnia porodu. Ze względu na swój cel i 
charakter prawny nie ulega przedłuŜeniu do dnia porodu jedynie umowa o pracę na czas 
określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy oraz umowa z pracownicą tymczasową. 
63) Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąŜy 
moŜe nastąpić tylko w razie ogłoszenia przez pracodawcę upadłości lub likwidacji. W takim 
wypadku pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową 
organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. Ponadto, zakład pracy moŜe 
wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy jeŜeli z powodu zmniejszenia u danego 
pracodawcy zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami 
organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi, nie jest moŜliwe dalsze zatrudnianie 
na dotychczasowych stanowiskach pracy pracownic w ciąŜy. JeŜeli powoduje to obniŜenie 
wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy do końca okresu, w którym 
jest objęta szczególną ochroną stosunku pracy, obliczony jak wynagrodzenie za urlop. 
64) Pracodawca nie moŜe wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąŜy, a 
takŜe w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba Ŝe zachodzą przyczyny 
uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę 
zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. 
65) Przepisy Kodeksu pracy nakładają dodatkowe obowiązki na pracodawcę 
zatrudniającego pracownicę w ciąŜy lub karmiącą dziecko piersią przy pracach wzbronionych 
takiej pracownicy na podstawie przepisów szczególnych lub zaświadczenia lekarskiego. W 
takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeŜeli 
będzie to niemoŜliwe, zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy na czas niezbędny. 
Dodatkowo, pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąŜy lub karmiącą dziecko piersią przy 
pracach, w których występuje naraŜenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, 
jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w odpowiednich 
przepisach lub ograniczyć czas pracy w taki sposób, aby wyeliminować zagroŜenie dla zdrowia 
lub bezpieczeństwa pracownicy. JeŜeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym 
stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemoŜliwe lub niecelowe, pracodawca jest 
obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej moŜliwości zwolnić 
pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. W razie, gdy zmiana warunków 
pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie 
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pracownicy do innej pracy powoduje obniŜenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje 
dodatek wyrównawczy. Natomiast w przypadku zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, 
pracownica w okresie takiego zwolnienia zachowuje prawo do dotychczasowego 
wynagrodzenia. 

Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, 
skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca jest 
obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie 
o pracę. 
66) Uchylone zostały, jako dyskryminujące, zapisy zakazujące określonych rodzajów prac 
wszystkim kobietom. Ich zakres zawęŜony został jedynie do ochrony kobiet w ciąŜy, po 
porodzie oraz karmiących piersią. 
67) Zasada równości kobiet i męŜczyzn w korzystaniu z uprawnień pracowniczych 
związanych z wychowywaniem dziecka zawarta jest w rozdziale VIII Kodeksu pracy, którego 
dotychczasowy tytuł – „Ochrona pracy kobiet” został zmieniony z dniem 1 stycznia 2002 roku 
na „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem”. 
 
Urlop macierzyński 
68) Mimo, Ŝe urlop macierzyński jest świadczeniem ze względów biologicznych 
przysługującym przede wszystkim pracownicy – matce dziecka, istnieje w określonych 
sytuacjach moŜliwość jego podziału między rodziców. Zgodnie z art. 180 § 5 Kodeksu pracy: 

„Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu 
macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim 
przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-
ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.” 
Zatem obecnie ojciec moŜe skorzystać z części urlopu macierzyńskiego, który wciąŜ nie 

ma jeszcze swojej specyficznej nazwy, ale który przysługuje w przypadku niewykorzystania 
przez matkę dziecka części urlopu macierzyńskiego – przez okres do 2 tygodni w przypadku 
urodzenia się pierwszego dziecka, do 4 tygodni przy kaŜdym następnym porodzie lub do 12 
tygodni jeŜeli urodziło się więcej niŜ jedno dziecko przy jednym porodzie. Tak więc wymiar 
urlopu macierzyńskiego udzielonego ojcu dziecka zaleŜy od konkretnej sytuacji w danej 
rodzinie i od ogólnego wymiaru urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownicy w 
związku z urodzeniem dziecka. 
69) Przepisy dotyczące ochrony trwałości stosunku pracy pracownic w okresie urlopu 
macierzyńskiego mają zastosowanie równieŜ do pracownika – ojca wychowującego dziecko. 
Urlop macierzyński jest okresem zatrudnienia, który w zakresie nabywania świadczeń 
pracowniczych traktowany jest jak okres świadczenia pracy. 

W czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński 
wynoszący 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Przez ten okres taki 
sam zasiłek przysługuje równieŜ ubezpieczonym nie będącym pracownikami. Obowiązkowo 
ubezpieczeniem obok pracowników objęci są takŜe członkowie rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych, a dobrowolnie m. in. osoby wykonujące prace nakładczą, osoby wykonujące 
pracę na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych oraz osoby prowadzące pozarolniczą 
działalność. 
70) Kodeks pracy przewiduje równieŜ świadczenie w postaci urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego. Pracownica, która wprawdzie nie urodziła dziecka, ale przyjęła na 
wychowanie dziecko i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
w sprawie o przysposobienie, albo przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, 
moŜe skorzystać z uprawienia do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. 

Przepisy dotyczące urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, stosuje się 
odpowiednio takŜe do pracownika. 
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Urlop wychowawczy 
71) MoŜliwość skorzystania z urlopu wychowawczego, który przysługuje w wymiarze do 3 
lat, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia przez dziecko 4 lat Ŝycia, przez oboje rodziców na tych 
samych zasadach, istnieje od roku 1996. Poprzednio z urlopu wychowawczego wprawdzie 
mógł skorzystać ojciec dziecka, ale tylko w ściśle określonych przepisami sytuacjach. Na 
wniosek pracownicy pracodawca jest obowiązany udzielić jej urlopu wychowawczego. Z 
prawa tego moŜe skorzystać takŜe pracownik. JeŜeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są 
zatrudnieni, z prawa do urlopu wychowawczego moŜe skorzystać tylko jedno z nich. 
Ograniczenie to nie obowiązuje przez okres 3 miesięcy korzystania z urlopu wychowawczego, 
bowiem z urlopu wychowawczego w takim wymiarze - rodzice lub opiekunowie dziecka, 
spełniający przesłankę staŜu pracy uprawniającą do skorzystania z tego urlopu - mogą 
korzystać wspólnie. Jest to praktycznie realizacja zasady urlopu rodzicielskiego 
przewidzianego w przepisach prawa wspólnotowego, jakkolwiek prawo polskie nie  posługuje 
się terminem „urlop rodzicielski”. 
72) Z urlopu wychowawczego moŜe skorzystać równieŜ pracownica lub pracownik 
zatrudniony na czas określony, okres próbny lub na czas wykonania określonej pracy, a nawet 
pracownik będący w okresie wypowiedzenia. Pracodawca udziela wtedy urlopu 
wychowawczego na czas nie dłuŜszy niŜ do końca okresu na jaki została zawarta umowa, a 
pracownikowi, który złoŜył wniosek o urlop po wypowiedzeniu umowy o pracę – do dnia 
rozwiązania umowy wskutek upływu okresu wypowiedzenia. 

Przepisy przewidują szczególną ochronę pracownicy lub pracownika korzystającego z 
urlopu wychowawczego przed rozwiązaniem stosunku pracy. Ponadto Kodeks pracy 
wprowadza dla pracownicy (lub pracownika) uprawnionej do urlopu wychowawczego, która 
nie chce lub nie moŜe skorzystać z urlopu wychowawczego, moŜliwość złoŜenia pracodawcy 
wniosku o obniŜenie wymiaru czasu pracy do wymiaru niŜszego niŜ połowa pełnego wymiaru 
czasu pracy w okresie, w którym mogłaby/mógłby korzystać z takiego urlopu. W takim 
przypadku pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy (pracownika). 
73) W 1996 roku wprowadzono do Kodeksu pracy szereg przepisów gwarantujących 
pracownikom, bez względu na ich płeć, szereg uprawnień z tytułu wychowywania dziecka do 4 
roku Ŝycia takich jak zakaz pracy powyŜej 8 godzin na dobę, w godzinach nadliczbowych, w 
porze nocnej czy zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy jeŜeli pracownica lub pracownik 
nie wyrazi na to zgody. Uprawnienia te umoŜliwiają łączenie pracy zawodowej z obowiązkami 
rodzinnymi. 
74) Rządowy projekt zmiany Kodeksu pracy przewiduje wprowadzenie do regulacji 
związanych z rodzicielstwem, w tym dotyczących urlopu wychowawczego terminu 
„pracownik” – w celu wykorzenienia przyjętego wśród części zarówno pracodawców jak i 
pracowników przekonania, Ŝe z uprawnień związanych z rodzicielstwem korzysta jedynie 
pracownica – matka lub opiekunka dziecka. 
75) W projekcie II etapu Krajowego Programu Działań na Rzecz Kobiet zawarto zadanie 
mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat praw pracowniczych, zwłaszcza uprawnień 
związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji ze 
względu na płeć. 
76) Problematyka równości płci budzi niewielkie zainteresowanie wśród osób zwracających 
się o poradę prawną do Państwowej Inspekcji Pracy. Wyjaśnienia udzielane przez inspektorów 
pracy w tym zakresie dotyczą przede wszystkim terminu wejścia w Ŝycie nowych regulacji 
oraz sposobu ich rozpowszechniania wśród pracowników, treści ogłoszeń zawierających oferty 
pracy, a takŜe rozłoŜenia cięŜaru dowodu w sprawach o dyskryminację. Działalność 
inspektorów pracy sprowadza się zatem głównie do poradnictwa, z uwagi na to, Ŝe jedynie na 
drodze sądowej moŜliwe jest przeprowadzenie postępowania dowodowego i ustalenie, czy 
rzeczywiście zaistniał akt dyskryminacji. 
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Oprócz udzielania porad prawnych na temat przepisów dotyczących równego 
traktowania w zatrudnieniu, inspekcja pracy prowadzi akcję informacyjną, mającą na celu 
pogłębianie wiedzy na temat przejawów dyskryminacji zarówno wśród pracowników, jak i 
podmiotów zatrudniających. Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy jest dostępny 
materiał zawierający omówienie przepisów antydyskryminacyjnych. Tematyka ta poruszana 
jest takŜe przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w ramach kontaktów z mediami 
(audycje radiowe, dyŜury prawne w redakcjach gazet). 

Równe traktowanie w stosunkach pracy jest od 2003r. przedmiotem kontroli 
rozpoznawczych, prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
Wynagrodzenie 
77) Kobiety stanowią 46,33% wszystkich pracujących (dane z 2001r.). Dominują one w 
tych działach gospodarki, w których płace oscylują na poziomie średniej krajowej - czyli m.in. 
w edukacji, gdzie stanowią - 73,8% zatrudnionych, w ochronie zdrowia i pomocy społecznej - 
83%, hotelach i restauracjach - 67,5% (dane za 2001r.). 

78) Osoby zatrudnione oraz przeciętne wynagrodzenia brutto wg grup zawodów: 

 
Pełnozatrudnieni 
w % 

   Przeciętne  wynagrodzenia  
   brutto w PLN 

 Ogółem  Kobiety    Ogółem MęŜczyźni Kobiety 
Parlamentarzystki/ści, wyŜsze/i 
urzędnicy/zki i kierownicy/zki  

5,1 4,2 4898 5441 4083 

Specjaliści/stki 18,5 24,2 2869 3444 2534 

Średni personel 15,9 21,9 2246 2728 2001 

Osoby zatrudnione w biurach  11,6 17,4 1987 2010 1978 
Osoby zatrudnione w usługach 
osobistych i handlu  

7,5 8,9 1476 1742 1280 

Osoby zatrudnione w rolnictwie i 
rybołóstwie 

0,4 0,3 1446 1518 1301 

Osoby zatrudnione w przemyśle i 
rzemiośle 

19,1 7,1 1895 2032 1272 

Osoby zatrudnione w obsłudze i montaŜu 
maszyn i urządzeń 

12,3 4,1 1982 2044 1660 

Osoby zatrudnione przy pracach prostych 9,6 11,9 1310 1443 1221+ 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, dane za październik 2002 
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79) Kobiety rzadziej zajmują wysokie, lepiej płatne stanowiska. O ile na średnim szczeblu 
zarządzania kobiety zajmują ok. 30% kierowniczych stanowisk, to na najwyŜszym szczeblu 
2%. W związku z tym II etap wdroŜeniowy Krajowego Programu na Rzecz Kobiet zakłada 
działania zmierzające do egzekwowania istniejącego prawa w celu eliminowania dyskryminacji 
kobiet przy zatrudnianiu i w warunkach pracy oraz likwidację związanej z płcią segregacji i 
segmentacji rynku pracy, jako przejawu pośredniej dyskryminacji kobiet. 

80) Według Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw4 w Polsce w latach 
2000-2001 w 1999r., wśród 1515 tys. właścicieli małych i średnich firm, kobiety stanowiły 
35,2% (533 tys.). 

Po 1989r. trzykrotnie zwiększyła się liczba firm załoŜonych lub zarządzanych przez 
kobiety, podczas gdy liczba firm prowadzonych przez męŜczyzn wzrosła dwukrotnie. Z 
prowadzonych od 1999r. badań ankietowych reprezentatywnej grupy małych i średnich 
przedsiębiorstw mających na celu określenie zmian koniunktury oraz problemów hamujących 
rozwój sektora MSP wynika, Ŝe zdecydowanie więcej kobiet prowadzi działalność na 
obszarach miejskich (ok. 82% ankietowanych firm prowadzonych przez kobiety w 2002r.) niŜ 
na wsi (ok. 17%). Większość ankietowanych kobiet prowadzących działalność gospodarczą 
zajmuje się handlem lub usługami pośrednictwa (po ok. 40% w 2002r.) oraz nie zatrudnia 
pracowników (ok. 51%) lub zatrudnia od 1do 5 pracowników (ok. 30%). TakŜe liczba kobiet 
pracujących na własny rachunek, które zajmowały się rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem 
jest wysoka, i w III kwartale 2001 roku wynosiła 836 tys. 

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą na wsi prowadzą głównie gospodarstwa 
agroturystyczne, małe piekarnie czy warsztaty wyrabiające tradycyjne przedmioty. 
W miastach zaś zajmują kierownicze stanowiska przede wszystkim w bankowości, reklamie, 
marketingu i doradztwie personalnym. Jednak nawet w typowo męskich branŜach, takich jak 
transport czy budownictwo, kobiece firmy stanowią aŜ 18 % wszystkich podmiotów. 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Analizy dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw obejmują wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące 
wszystkie rodzaje działalności poza rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem i rybactwem. 

Wynagrodzenie miesięczne wg. staŜu pracy zatrudnionych  
Ŝródło: GUS
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Tabl. Pracodawcy i pracujący na własny rachunek według płci 

Rok Pracujący na własny rachunek Pracodawcy 
 

Pracodawcy 
i pracujący 
na własny 
rachunek 

ogółem męŜczyźni kobiety ogółem męŜczyźni kobiety 

 w tys. 
IV kw.1998 3375 2753 1691 1064 622 441 181 
IV kw.2000 3254 2669 1673 997 585 404 181 
IV kw.2001 3231 2703 1651 1053 528 376 151 
IV kw.2002 3083 2565 1576 990 518 368 150 

dynamika zmian (IV kw.1992=100) 
IV kw.1998 94,7 87,7 91,6 82,2 146,4 142,7 156,0 
IV kw.2000 91,3 85,0 90,6 77,0 137,6 130,7 156,0 
IV kw.2001 90,6 86,1 89,4 81,4 124,2 121,7 130,2 
IV kw.2002 86,5 81,7 85,4 76,5 121,9 119,1 129,3 

Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (IV kw. 1992-2002) 
 
81) NiŜsze płace kobiet wynikają między innymi z szacunków prowadzonych przez 
pracodawców, zgodnie z którymi zatrudnienie kobiety jest dla nich droŜsze niŜ zatrudnienie 
męŜczyzny, gdyŜ wlicza się doń koszty ewentualnych częstych zwolnień w czasie ciąŜy 
pracownicy (ma ona prawo w pierwszych 33 dniach niezdolności do pracy do 100%-owego 
wynagrodzenia, a następnie do zasiłku chorobowego wynoszącego równieŜ 100% podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe). W szacowane koszty zatrudniania kobiet 
pracodawcy wliczają takŜe koszty zastępstw za czas urlopu wychowawczego pracownicy oraz 
ryzyko konieczności przedłuŜenia umowy zawartej na czas określony do dnia porodu w 
przypadku ciąŜy pracownicy. RóŜnice te wynikają ponadto ze stereotypów i godzenia się 
kobiet na niŜsze zarobki w obawie przed bezrobociem, zwłaszcza wobec utrwalającego się 
wśród kobiet zjawiska bezrobocia długotrwałego. 
82) Dysproporcja w płacach kobiet i męŜczyzn jest niezgodna z regulacjami Kodeksu pracy. 
Mimo istnienia w Kodeksie pracy przepisu nakazującego przestrzeganie zasady „równa płaca 
za taką samą pracę lub pracę tej samej wartości”, brak jest systemu oceny kształtowania 
polityki płacowej firm. W przygotowanym Krajowym Programie Działań na Rzecz Kobiet w 
dziale dotyczącym aktywności ekonomicznej kobiet przewidziane zostało stworzenie takiego 
systemu. 
 
Emerytury 

83) Nierówny wiek emerytalny jest tylko jednym z czynników wpływających na 
zróŜnicowanie świadczenia emerytalnego kobiet i męŜczyzn. Wysokość świadczenia 
emerytalnego zaleŜna jest od staŜu ubezpieczeniowego oraz od kapitału uzbieranego na 
indywidualnym koncie ubezpieczonego. Na elementy te zasadniczy wpływ mają czynniki 
pozaubezpieczeniowe takie jak wysokie bezrobocie (udział kobiet w ogólnej liczbie 
bezrobotnych to odpowiednio za 2001 i 1995r. – 52,71% i 55,10%) oraz istniejąca 
nierównowaga w wynagrodzeniach kobiet i męŜczyzn. 
84) W Polsce wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla męŜczyzn 65 lat. Ze względu 
na niŜsze płace i krótszy staŜ ubezpieczeniowy wynikający z moŜliwości wcześniejszego 
przejścia na emeryturę, świadczenia emerytalne kobiet są znacznie niŜsze. Przy wyliczeniu 
świadczenia emerytalnego bierze się pod uwagę cały staŜ ubezpieczeniowy, czyli tzw. lata 
składkowe i nieskładkowe - np. urlop wychowawczy. PoniewaŜ kobiety częściej przejmują 
opiekę nad dziećmi, w rezultacie otrzymują niŜsze świadczenia emerytalne. Jednak juŜ samo 
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róŜnicowanie wieku emerytalnego, bez uwzględniania innych czynników wpływających na 
wymiar świadczenia ma znaczenie dla wysokości emerytury. Przy tak zróŜnicowanym wieku 
emerytalnym, gdyby przyjąć załoŜenie, iŜ kobieta i męŜczyzna rozpoczynają pracę w 2000r. 
mając 20 lat i ich kariera zawodowa przebiega tak samo, to w dniu przejścia na emeryturę 
kobieta moŜe liczyć na 66% świadczenia jakie będzie przysługiwało męŜczyźnie po 
osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego (wg wyliczeń Ministerstwa Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej). 
85) W 1998 roku kiedy przyjmowane były obowiązujące obecnie rozwiązania prawne nie 
było przyzwolenia społecznego na zrównanie wieku emerytalnego. Propozycja rządu aby 
wprowadzić równy elastyczny wiek emerytalny na poziomie 62 lat została potraktowana przez 
opinię publiczną jako odebranie kobietom praw nabytych i nie została przyjęta. W chwili 
obecnej zmieniła się świadomość społeczna w tej kwestii i róŜny wiek emerytalny postrzegany 
jest jako dyskryminujący kobiety. Opracowanie i przedłoŜenie Parlamentowi odpowiedniej 
zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych planowane jest w 2004 roku. 
 
 
 

Artykuł 4 – Nadzwyczajne niebezpieczeństwo publiczne 
 
 
86) W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie były w Polsce podejmowane kroki 
zmierzające do zawieszenia stosowania zobowiązań wynikających z Paktu. 
87) Wszelkie naruszenia gwarantowanych Konstytucją praw człowieka stanowią naruszenie 
Konstytucji i są traktowane jako przestępstwo. Ingerencja w sferę praw i wolności władzy 
ustawodawczej lub wykonawczej moŜe nastąpić tylko w wypadkach enumeratywnie 
wyliczonych przez Konstytucję i tylko wówczas gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia i moralności, względnie praw i 
wolności innych osób (art. 31). 

Rozdział XI Konstytucji wskazuje, które z praw i wolności obywatelskich ulegają 
zawieszeniu lub ograniczeniu w sytuacjach szczególnego zagroŜenia. Stan nadzwyczajny moŜe 
zostać wprowadzony ustawą lub w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu 
podaniu do publicznej wiadomości, w sytuacjach szczególnych zagroŜeń, jeŜeli zwykłe środki 
konstytucyjne są niewystarczające. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego muszą być adekwatne do stopnia zagroŜenia i powinny zmierzać do jak 
najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. 

88) Konstytucja przewiduje trzy rodzaje stanów nadzwyczajnych: 

� stan wojenny, który moŜe zostać wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na 
wniosek Rady Ministrów, na części albo na całym terytorium państwa w razie 
zewnętrznego zagroŜenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony 
przeciwko agresji; 

� stan wyjątkowy, który moŜe zostać wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na 
wniosek Rady Ministrów, na czas oznaczony, nie dłuŜszy niŜ 90 dni, na części albo na 
całym terytorium państwa w razie zagroŜenia konstytucyjnego ustroju państwa, 
bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. PrzedłuŜenie stanu wyjątkowego 
moŜe nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuŜszy niŜ 60 dni. 
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Sejm moŜe uchylić Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o wprowadzeniu stanu 
wojennego lub wyjątkowego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby posłów. 

� stan klęski Ŝywiołowej, który moŜe zostać wprowadzony przez Radę Ministrów, na czas 
oznaczony, nie dłuŜszy niŜ 30 dni, na części albo na całym terytorium państwa, w celu 
zapobieŜenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona 
klęski Ŝywiołowej oraz w celu ich usunięcia. PrzedłuŜenie tego stanu moŜe nastąpić za 
zgodą Sejmu. 

89) W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje 
wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych. Ponadto w czasie stanu 
nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie moŜe być skrócona kadencja 
Sejmu, przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do 
Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a 
kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłuŜeniu. Wybory do organów samorządu 
terytorialnego są moŜliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.  
90) Katalog praw i wolności, które w czasie stanu nadzwyczajnego nie podlegają 
ograniczeniom określa Konstytucja. Zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela 
w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie moŜe dotyczyć wolności i praw odnoszących się 
do godności człowieka, obywatelstwa, ochrony Ŝycia, humanitarnego traktowania, zasad 
ponoszenia odpowiedzialności karnej, dostępu do sądu, dóbr osobistych, sumienia i religii, 
prawa składania petycji oraz praw rodziny i dzieci. Niedopuszczalne jest takŜe ograniczenie 
wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub 
jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku. 
91) Ponadto, Ustawa o stanie klęski Ŝywiołowej, aby zminimalizować zakres ingerencji w 
wolności i prawa człowieka enumeratywnie wskazuje, które z tych praw i wolności moŜna 
ograniczyć. Są to: wolność działalności gospodarczej, wolność osobista, nienaruszalność 
mieszkania, wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do 
strajku, prawo własności, wolność pracy, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy oraz prawo do wypoczynku.  
92) Problematykę poszczególnych stanów nadzwyczajnych regulują szczegółowo odrębne 
ustawy uchwalone w 2002r.  
93) Odrębna ustawa uchwalona w 2002r. stanowi takŜe, iŜ kaŜdemu, kto poniósł stratę 
majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu 
nadzwyczajnego, słuŜy roszczenie o odszkodowanie od Skarbu Państwa, które obejmuje 
wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby 
strata nie powstała. 
 
 
 

Artykuł 5 – Zasady interpretacji postanowień Paktu 
 
 
94) Reguły interpretacyjne, przewidziane w art. 5 Paktu, są w Polsce w pełni przestrzegane. 
śadne z przyznanych w ramach polskiego porządku prawnego praw człowieka nie zostało 
wyłączone, ograniczone ani teŜ zawieszone z tej przyczyny, Ŝe Pakt nie uznaje takich praw lub, 
Ŝe przyznaje je w węŜszym zakresie. Sytuacja w tym względzie nie uległa zmianie od czasu 
ostatniego sprawozdania okresowego. 
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Artykuł 6 – Prawo do Ŝycia 
 
 

95) Zgodnie z art. 38 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska zapewnia kaŜdemu człowiekowi 
prawną ochronę Ŝycia. 
 
Zniesienie kary śmierci 

96) Kodeks Karny z 1997r. zniósł karę śmierci. Obecnie najsurowszą karą jest kara 
doŜywotniego pozbawienia wolności. W kaŜdym przypadku wymierzonej a nie wykonanej 
kary śmierci, zamieniono ją na karę doŜywotniego pozbawienia wolności. Polski Kodeks karny 
zawiera takŜe rozdział poświęcony przestępstwom przeciwko pokojowi, ludzkości oraz 
przestępstwom wojennym (Załącznik 3 (A)). 
97) Wydanie osoby ściganej państwu obcemu jest niedopuszczalne w przypadku istnienia 
uzasadnionej obawy, Ŝe w państwie Ŝądającym wydania wobec osoby wydanej moŜe zostać 
orzeczona lub wykonana kara śmierci lub osoba wydana moŜe zostać poddana torturom. 
98) W dniu 1 listopada 2000r. wszedł w Ŝycie w stosunku do Polski 6 Protokół do 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczący zniesienia kary 
śmierci, natomiast w dniu 3 maja 2002r. Polska podpisała 13 Protokół do Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczący wprowadzenia 
zakazu kary śmierci we wszystkich okolicznościach, włączając w to przestępstwa popełnione 
podczas wojny i w warunkach zagroŜenia wojną. Ze względu na zbieŜność problematyki II 
Protokół Fakultatywny do MPPOiP oraz w/w Protokół 13 będą ratyfikowane w tym samym 
czasie. RP jest takŜe stroną Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. 
 
Zakaz zabijania 

99) Zgodnie z artykułem 148 Kodeksu karnego, kto zabija człowieka podlega karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy niŜ lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo 
karze doŜywotniego pozbawienia wolności. Surowszej karze (podniesienie dolnej granicy 
zagroŜenia do lat 12) podlega sprawca zabójstwa dokonanego ze szczególnym okrucieństwem, 
w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, w wyniku motywacji 
zasługującej na szczególne potępienie, z uŜyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych. 

 Kodeks karny przewiduje ponadto odpowiedzialność karną za przestępstwa 
dzieciobójstwa, eutanazji oraz doprowadzenia człowieka do targnięcia się na własne Ŝycie. 

W 2002r. spośród 10 864 osób osądzonych, za zabójstwo na karę doŜywotniego 
pozbawienia wolności skazano 42 i 172 osoby na karę 25 lat pozbawienia wolności. W 2001r. 
odpowiednie liczby wynoszą: na 11 014 osób osądzonych, 36 skazano za zabójstwo na karę 
doŜywotniego pozbawienia wolności i 204 na karę 25 lat pozbawienia wolności. 
 
Stwarzanie warunków do godnego Ŝycia  

100) PoniewaŜ prawo do Ŝycia to nie tylko zakaz kary śmierci i penalizacja przestępstw 
przeciwko Ŝyciu i zdrowiu, Polska podejmuje takŜe róŜnorodne działania, równieŜ na arenie 
międzynarodowej, które prowadzą do stworzenia warunków umoŜliwiających godne i zdrowe 
Ŝycie. W załączniku 4 znajduje się wykaz umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw 
człowieka, prawa pokoju, ochrony środowiska naturalnego, jak równieŜ odnoszących się do 
ograniczenia rozprzestrzeniania broni masowego raŜenia, które Polska podpisała i/lub 
ratyfikowała. 
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101) W celu zapewnienia warunków do godnego Ŝycia, które obejmuje teŜ odpowiedni stan 
zdrowia, przeprowadzono w okresie 1997 dwie powaŜne reformy systemu opieki zdrowotnej 
(informacje są zawarte w uaktualnionym Core Document). 
DąŜy się takŜe do zapewnienia odpowiedniej liczby lekarzy. Zgodnie z danymi Naczelnej Izby 
Lekarskiej liczba zarejestrowanych w Polsce lekarzy i stomatologów wynosi 152 188 (stan na 
dzień 4 sierpnia 2003r.), przy czym naleŜy podkreślić, Ŝe obejmuje ona równieŜ lekarzy 
nieczynnych zawodowo (emerytów i rencistów).  
 

 Lekarze  Stomatolodzy  RAZEM 
 Kobiety MęŜczyźni Razem  Kobiety MęŜczyźni Razem   

Osoby 66 409 53 872 120 281 25 114 6 793 31 907 152 188 
Udział % 55,2% 44,8% 100,0% 78,7% 21,3% 100,0%  
  

102) W latach 1995 – 2001 prawie o połowę zmniejszyła się wysokość współczynnika 
umieralności niemowląt; zaś długość Ŝycia zwiększyła się i wyniosła w przypadku kobiet w 
roku 2001 – 78,4 lata w stosunku do 76,4 lat w 1995r., zaś w przypadku męŜczyzn – 70,2 lata 
w roku 2001 w stosunku do 67,6 lat w 1995r.  

Wysokość współczynnika umieralności niemowląt w latach 1995-2001: 

Rok Wskaźnik 
umieralności 
niemowląt 

liczba urodzeń 
ogółem  
(liczba urodzeń 
martwych): 

liczba urodzeń 
Ŝywych 

Liczba kobiet, które zmarły z 
powodów związanych z ciąŜą i 
porodem - dane oficjalne 

1995 13,6 436 312 (3203) 433 109 43 
1996 12,2 431 211 (3008) 428 203 21 
1997 10,2 415 166 (2531) 412 635 24 
1998 9,5 398 103 (2484) 395 619  19 
1999 8,9 384 379 (2377) 382 002 21 
2000 8,1 380 476 (2128) 378 348 30 
2001 7,7 370 247 (2042) 368 205 13 
2002 7,5 355 526 (1761) 353 765 brak danych  
 

W celu dalszej redukcji umieralności niemowląt podejmowane są dalsze działania 
systemowe, głównie w ramach programów polityki zdrowotnej państwa. Największe znaczenie 
mają w szczególności wieloletnie programy:  

- „Program optymalizacji opieki okołoporodowej”, 
- programy przesiewowe obejmujące całą populację noworodków w kierunku 

fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy, 
- program przesiewowych badań prenatalnych.  

  Szereg innych programów polityki zdrowotnej finansowanych z budŜetu państwa 
wpływa na ograniczenie śmiertelności w wybranych schorzeniach lub grupach schorzeń i w 
konsekwencji powoduje wydłuŜenie średniej długości Ŝycia ludności. Do najwaŜniejszych 
naleŜą: 

- „Narodowy program ochrony serca”, 
- „Program zwalczania nowotworów złośliwych” w tym upowszechnianie badań 

przesiewowych, 
- „Program szczepień ochronnych”, 
- „Program przeszczepiania szpiku i narządów unaczynionych”, 
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- „Program zaopatrzenia chorych na hemofilię i inne skazy krwotoczne w czynniki 
krzepnięcia krwi”. 

103) Szczegółowe informacje na temat prawa do zdrowia zostały przedstawione w 
okresowym sprawozdaniu z realizacji postanowień Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i 
Kulturalnych, który był analizowany przez właściwy Komitet w listopadzie 2002r. 
 
Aborcja 

104) W konsekwencji uznania Ŝycia za fundamentalne prawo człowieka, które podlega 
ochronie równieŜ w fazie prenatalnej, Ustawa z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąŜy, (Dz. U. nr 17 poz. 
78, ze zmianami) stanowi, Ŝe przerwanie ciąŜy moŜe być dokonane wyłącznie przez lekarza, w 
przypadku gdy: 

- ciąŜa stanowi zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia kobiety cięŜarnej, 

- badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duŜe prawdopodobieństwo 
cięŜkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagraŜającej 
jego Ŝyciu, 

- zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe ciąŜa powstała w wyniku czynu zabronionego5. 

 Zabieg przerwania ciąŜy z przyczyn wymienionych powyŜej finansowany jest ze 
środków publicznych. Nie ma obowiązku zgłaszania danych osobowych dotyczących kobiety, 
która poddała się zabiegowi, przez lekarza dokonującego aborcję. 

Kobiety nie zawsze zgłaszają organom ścigania popełnienie przestępstwa i w takim 
wypadku nie dysponują oficjalnym potwierdzeniem ze strony organów ścigania, Ŝe ciąŜa jest 
skutkiem przestępstwa. Potwierdzenie takie jest niezbędne dla uzyskania zgody na legalny 
zabieg. Takie sytuacje mogą być jednym z powodów niskiej liczby aborcji przeprowadzanych 
w sytuacji gdy ciąŜa jest skutkiem zgwałcenia. 
 
Liczba zabiegów przerwania ciąŜy będącej skutkiem czynu zabronionego: 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Liczba 7 8 7 12 1 2 5 6 

 

Rok Liczba urodzeń Ŝywych  
w tys.  

Liczba aborcji ogółem Liczba poronień samoistnych 

1998 395,6 310 43.959 

1999 382,0 151 41.875 

2000 378,3 138 41.007 

2001 368,2 123 40.559 

2002 353,8 159 41.707  

 

                                                 
5 Czynem zabronionym jest nie tylko gwałt ale równieŜ kazirodztwo i współŜycie z osobami małoletnimi do 15r. 
Ŝycia (art. 200 i 201 kk) 
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105) W 1997r., kiedy obowiązywał przepis umoŜliwiający aborcję z powodów społecznych, 
liczba zabiegów wykonanych na jego podstawie wyniosła 2524 (83%) na 3047 wszystkich 
przeprowadzonych zabiegów. 
106) W Polsce dane dotyczące aborcji odnoszą się wyłącznie do zabiegów wykonywanych w 
szpitalach tj. prawnie dopuszczalnych ustawą. Liczby zabiegów podane w obecnych 
oficjalnych statystykach są niskie w porównaniu z poprzednimi latami. Organizacje 
pozarządowe na podstawie prowadzonych przez siebie badań szacują, Ŝe liczba aborcji 
dokonywanych nielegalnie w Polsce sięga rocznie od 80 do 200 tys. 

107) Z corocznych rządowych Sprawozdań z wykonania ustawy, a takŜe z raportów 
organizacji pozarządowych wynika, Ŝe jej postanowienia nie są w pełni realizowane i niektóre 
kobiety, mimo spełniania kryteriów do dokonania zabiegu nie są mu poddawane. Zdarzają się 
odmowy wykonania zabiegu przez lekarzy zatrudnionych w publicznych placówkach systemu 
ochrony zdrowia, którzy powołują się na tzw. klauzulę sumienia, a jednocześnie kobietom, u 
których występują przesłanki do legalnego zabiegu nie udziela się informacji dokąd powinny 
się zgłosić. Zdarza się, Ŝe od kobiet Ŝąda się dodatkowych zaświadczeń, co wydłuŜa procedurę 
do czasu, kiedy przerwanie ciąŜy staje się niebezpieczne dla zdrowia i Ŝycia kobiety. Brak jest 
oficjalnych danych statystycznych dotyczących skarg na odmowy ze strony lekarzy dokonania 
aborcji. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i MęŜczyzn zwrócił uwagę na niski 
dostęp do badań prenatalnych (2035 badań na ponad 411 tys. cięŜarnych kobiet – w roku 
2001), do procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz refundowanych środków 
antykoncepcyjnych, a takŜe na niewłaściwy poziom edukacji seksualnej w szkołach. W opinii 
Rządu istnieje potrzeba wyegzekwowania przepisów juŜ obowiązujących w zakresie dostępu 
do badań prenatalnych i wykonywania zabiegów przerywania ciąŜy. 
108) Problem aborcji od lat budzi w Polsce liczne kontrowersje. Obecnie toczy się dyskusja 
nad ewentualną zmianą ustawy o planowaniu rodziny [...], jak równieŜ nad tym czy zmiana 
taka powinna być przedmiotem ogólnokrajowego referendum. 
 
Planowanie rodziny, edukacja seksualna i dostęp do środków antykoncepcyjnych 

109) Ustawa o planowaniu rodziny[...] uznaje prawo kaŜdego do odpowiedzialnego 
decydowania o posiadaniu dzieci oraz prawo dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa i 
środków umoŜliwiających korzystanie z tego prawa oraz nakłada na państwo obowiązek 
„zapewnienia swobodnego dostępu do informacji i badań prenatalnych” oraz udzielania 
„urlopu uczennicy w ciąŜy oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji”. 
Stanowi ona takŜe, iŜ państwo zobowiązane jest do „wprowadzenia wiedzy o Ŝyciu seksualnym 
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, 
Ŝycia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji”. 
110) Zgodnie z treścią wniosków „Sprawozdania za rok 1997 z realizacji ustawy o 
planowaniu rodziny[...]”, 18 marca 1999r. zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
powołano Krajowy Zespół Promocji Naturalnego Planowania Rodziny. Krajowy Zespół 
podejmował inicjatywy w kierunku tworzenia Wojewódzkich Zespołów Promocji Naturalnego 
Planowania Rodziny, współuczestniczył w tworzeniu i rozwoju ośrodków naturalnego 
planowania rodziny przy funkcjonujących poradniach dla kobiet, nadzorował merytorycznie 
ośrodki prowadzące edukację w zakresie naturalnego planowania rodziny, prowadził szkolenia 
oraz działalność wydawniczą, w tym biuletyn „Naturalne Planowanie Rodziny”. 

Zarządzeniem z dnia 26 lipca 2002r. powołany został Krajowy zespół promocji 
planowania rodziny. 
111) Indywidualnych porad w zakresie planowania rodziny udzielają lekarze ginekolodzy. 
Ponadto poradnictwem dotyczącym planowania rodziny zajmują się instytucje pozarządowe 
jak np. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny czy 
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teŜ liczne stowarzyszenia zajmujące się głównie upowszechnianiem naturalnego planowania 
rodziny. 
112) Prawa reprodukcyjne znalazły się w rozdziale poświęconym zdrowiu II etapu 
Krajowego Programu Działań na Rzecz Kobiet. Celem strategicznym jest prowadzenie polityki 
państwa w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, zgodnie ze standardami nowoczesnej wiedzy 
medycznej i międzynarodowymi unormowaniami prawnymi, realizowanej poprzez: analizę 
obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, zbadanie 
praktyki ich stosowania pod kątem przestrzegania praw człowieka w odniesieniu do kobiet oraz 
wprowadzanie standardów planowania rodziny zgodnych z nowoczesną wiedzą medyczną, 
normami międzynarodowymi i oczekiwaniami społeczeństwa. 

Szczegółowe informacje dotyczące edukacji seksualnej w szkołach zawarte są w 
omówieniu art. 24. 
113) Ustawa o planowaniu rodziny[...] nakłada takŜe na państwo obowiązek: „zapewnienia 
obywatelom swobodnego dostępu do metod i środków słuŜących dla świadomej prokreacji”. 
Środki antykoncepcyjne, w tym hormonalne, są dostępne w aptekach ogólnodostępnych na 
podstawie recept i są odpłatne w 100%. 

Zespół do spraw Gospodarki Lekami przy opracowywaniu projektu wykazu leków 
refundowanych rozpatrywał jedynie preparaty posiadające swoje odpowiedniki w aktualnie 
obowiązujących wykazach. Nowoczesne preparaty antykoncepcyjne nie posiadają swoich 
odpowiedników w wykazie leków refundowanych i nie spełniały tego wymogu.  

Ponadto wprowadzenie nowoczesnych, hormonalnych środków antykoncepcyjnych do 
w/w wykazu leków nie jest moŜliwe w świetle ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w 
Narodowym Funduszu Zdrowia i wymagałoby wprowadzenia zmian ustawodawczych 
umoŜliwiających refundację środków antykoncepcyjnych ze wskazań zapobiegania ciąŜy. 

114) W Polsce nie prowadzi się ewidencji porad dotyczących antykoncepcji ani 
kompleksowych badań na temat jej stosowania. Z badań pt. Zachowania prozdrowotne i 
seksualne w aspekcie HIV/AIDS w Polsce Zbigniewa Izdebskiego (Warszawa 1997) wynika, Ŝe 
spośród 1963 respondentów (1001 kobiet, 960 męŜczyzn, w 2 przypadkach brak danych 
dotyczących płci) 55% nie uŜywało Ŝadnej metody bądź stosowało nieskuteczne sposoby 
antykoncepcji. Najczęściej stosowana jest prezerwatywa – blisko 21% respondentów. Tabletki 
antykoncepcyjne stosowało 8,3 % respondentów, a spiralę niecałe 5% (pytanie w ankiecie 
dotyczyło metody stosowanej w czasie ostatniego stosunku płciowego). 
 
 
 

Artykuł 7 – Zakaz tortur 
 
 
115) Zgodnie z artykułem 40 Konstytucji nikt nie moŜe być poddany torturom ani 
okrutnemu, nieludzkiemu lub poniŜającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się takŜe 
stosowania kar cielesnych. Ponadto artykuł 39 Konstytucji zakazuje poddawania osób 
eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez ich dobrowolnie wyraŜonej zgody. 
116) Polski Kodeks karny (art. 245-247) przewiduje odpowiedzialność karną za przejawy 
okrucieństwa popełnione wobec osób pozbawionych wolności oraz ustanawia 
odpowiedzialność karną urzędników państwowych, którzy stosują przemoc albo jej groźbę, lub 
popełniają czyny stanowiące akty fizycznego lub psychicznego okrucieństwa w celu uzyskania 
zeznań lub informacji. Poprzez te postanowienia Polska włączyła do swojego ustawodawstwa 
zasadę międzynarodowej odpowiedzialności za karanie czynów stanowiących akty tortur. W 
zaleŜności od skutku czynu zabronionego, który moŜe zostać uznany za tortury lub inne 
okrutne, nieludzkie lub poniŜające taktowanie lub karanie, kodeks przewiduje odpowiednie 
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sankcje. Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn 
politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega 
zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn (art. 44 Konstytucji). 
 
Instytut Pamięci Narodowej 

117) Przekonanie, Ŝe Ŝadne bezprawne działania państwa przeciwko obywatelom nie mogą 
być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu stało się takŜe powodem powołania 
ustawą z dnia 18 grudnia 1998r. Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Do zadań Instytutu naleŜy m.in. ściganie popełnionych na osobach narodowości 
polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939r. do 
dnia 31 grudnia 1989r. zbrodni nazistowskich, zbrodni komunistycznych i innych przestępstw, 
które stanowiły zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne. Zasadą jest, Ŝe 
śmierć sprawców powyŜszych zbrodni nie jest przeszkodą w prowadzeniu śledztw, których 
celem jest ustalenie wszystkich okoliczności naruszania praw człowieka, a w szczególności 
określenie i zidentyfikowanie pokrzywdzonych. Na tej drodze następuje przywracanie ludzkiej 
godności pokrzywdzonym przez totalitarne bezprawie. 
118) Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, stanowiąca pion śledczy 
IPN, do sierpnia 2003r. skierowała do sądów 32 akty oskarŜenia, w których uzasadnieniu 
znalazły się zarzuty naruszania praw człowieka przez funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa 
publicznego, słuŜby bezpieczeństwa, a takŜe sędziów i prokuratorów w latach 1944-1989. W 
tej kategorii śledztw, postawiono zarzuty kilkudziesięciu osobom podejrzanym o popełnienie 
przestępstw stanowiących łamanie elementarnych praw człowieka, polegających na 
bezprawnych aresztowaniach oraz stosowaniu tortur fizycznych i psychicznych, a takŜe na 
bezprawnych skazaniach, w tym takŜe na karę śmierci. 

Dotychczas sądy rozpatrzyły 14 spraw wniesionych przez prokuratorów IPN, w 9 
przypadkach zapadły wyroki skazujące. Nie zapadł Ŝaden wyrok skazujący sędziego ani 
prokuratora, którym w treści oskarŜenia zarzucano udział w zbrodniach sądowych 
polegających na bezprawnym skazywaniu na karę śmierci. Obecnie prowadzonych jest około 
300 śledztw w sprawach zbrodni nazistowskich popełnionych w okresie 1939 – 1945, około 
900 śledztw w sprawach zbrodni komunistycznych popełnionych do końca 1989r. oraz 75 
śledztw w sprawach zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. 

Jeden z aktów oskarŜenia, skierowanych przez prokuratorów IPN, przeciwko byłemu 
funkcjonariuszowi słuŜby bezpieczeństwa oparty jest na załoŜeniu, według którego zmuszanie 
obywatela polskiego, w okresie stanu wojennego w Polsce (1981-1983), za pomocą gróźb 
bezprawnych do emigracji z kraju (przyjęcia paszportu w jedną stronę, bez prawa powrotu) 
stanowi zbrodnię komunistyczną, gdyŜ gwałci jedno z elementarnych praw człowieka. 

 
Zwalczanie „fali” 

119) W odniesieniu do uwag Komitetu dotyczących zjawiska tzw. „fali” - praktyk 
stosowanych w wojsku, polegających na wykorzystaniu i poniŜeniu rekrutów, wskazać naleŜy, 
iŜ Ministerstwo Obrony Narodowej dostrzega konieczność wyeliminowania tego negatywnego 
i nagannego zjawiska. Stanowi ono przedmiot szczególnej uwagi kierownictwa, a w 
szczególności pionu społeczno-wychowawczego w Siłach Zbrojnych RP. Problematyka 
nieprawidłowości w zakresie stosunków międzyludzkich w wojsku, ze szczególnym 
uwzględnieniem zjawiska „fali”, była systematycznie omawiana podczas posiedzeń 
kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i Kolegium Dowódców Sił Zbrojnych RP 
poświęconych ocenie stanu dyscypliny wojskowej w Siłach Zbrojnych RP za dany rok. Temat 
ten był równieŜ przedmiotem posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, na którym 
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zjawisko to poddano ocenie, wskazując przy tym na przyczyny jego utrzymywania się - zaleŜne 
i niezaleŜne od wojska. 
Zjawisko „fali” i skala jego występowania w jednostkach wojskowych są stale monitorowane 
przez kierownictwo resortu. W 2002r. dokonano dwukrotnie oceny stanu jakości stosunków 
międzyludzkich w wojsku. Ponadto występowanie zjawiska „fali” jest przedmiotem 
systematycznych badań ankietowych prowadzonych przez Wojskowe Biuro Badań 
Socjologicznych, m.in. w ramach realizowanego w cyklu półrocznym sondaŜu nastrojów 
Ŝołnierzy zasadniczej słuŜby wojskowej. Prowadzone badania wskazują na znaczące 
ograniczenie skali występowania „fali” na przestrzeni ostatnich lat (w 1998r. występowanie 
tego zjawiska w pododdziałach deklarowało około 74% Ŝołnierzy zasadniczej słuŜby 
wojskowej, a obecnie około 36%). 
Jedną z podstawowych barier w eliminowaniu zjawiska „fali” jest aprobata samych Ŝołnierzy 
dla funkcjonowania tej nieformalnej tradycji. 
120) Minister Obrony Narodowej zatwierdził program działań zmierzający do 
zdecydowanego ograniczenia zjawisk patologicznych wśród Ŝołnierzy. W szczególności 
wprowadzono: 
• zalecenia mające na celu zdecydowaną poprawę jakości pełnienia słuŜb dyŜurnych w 

jednostkach wojskowych (do naruszeń prawa przez Ŝołnierzy, w tym organizowania 
niedozwolonych praktyk „falowych” dochodzi najczęściej w godzinach wieczornych i 
nocnych); 

• kaŜdorazowe sprawdzanie, podczas kontroli jednostek wojskowych, efektywności 
kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich, w tym skuteczności 
przeciwdziałania „fali”; 

• systemową działalność profilaktyczną prowadzoną na rzecz wojsk przez prokuratorów 
wojskowych i Ŝandarmerię. KaŜdorazowe przyjęcie nowych Ŝołnierzy połączone jest ze 
spotkaniami z przedstawicielami tych instytucji, w trakcie których podejmuje się m.in. 
problematykę zasad odpowiedzialności karnej za stosowanie praktyk „falowych” oraz 
wskazuje sposób postępowania Ŝołnierzy w przypadku zetknięcia z nim; 

• realizację zadań zawartych w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Do samodzielnej pracy profilaktycznej w tym zakresie 
przygotowano, na specjalnie zorganizowanych kursach szkoleniowych, ponad 560 oficerów 
– dowódców i wychowawców. Stopniowo wprowadza się we wszystkich jednostkach 
specjalny program profilaktyki alkoholowej pod nazwą „KOREKTA”. W 2002r. 
odnotowano spadek o jedną czwartą przestępstw i wykroczeń popełnionych przez Ŝołnierzy 
pod wpływem alkoholu; 

• aktywne uczestnictwo wojska w realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. Rozwija się działania edukacyjne – warsztaty szkoleniowe dla dowódców  
i kadry wychowawczej. Dzięki nim w 2002r. podwojono grupę kadry profesjonalnie 
przygotowanej do rozwiązywania problemów narkotykowych w jednostkach wojskowych; 

• wsparcie dowództwa przez psychologów – konsultantów ds. psychoprofilaktyki, 
spełniających rolę psychologa pierwszego kontaktu, pracującego bezpośrednio z 
Ŝołnierzami. W 2002r. z pomocy psychologicznej (w formie indywidualnych porad i zajęć 
psychoedukacyjnych) skorzystało kilkadziesiąt tysięcy Ŝołnierzy. Psychologowie uczą 
Ŝołnierzy przeciwstawiania się praktykom „falowym” oraz umiejętności radzenia sobie w 
takich sytuacjach; 

• działania na rzecz lepszej i bardziej atrakcyjnej organizacji czasu wolnego Ŝołnierzy w 
koszarach, po zajęciach szkoleniowych, w celu m.in. ograniczenia zjawiska „fali”. Przede 
wszystkim planuje się większą ilość dodatkowych zajęć rekreacyjnych, wykorzystując je do 
kształtowania postaw koleŜeństwa i dobrego współzawodnictwa; 
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• z myślą o lepszym przygotowaniu kadry zawodowej, zwłaszcza najniŜszych szczebli, do 
radzenia sobie z problemem „fali” wydano szereg publikacji o charakterze poradnikowym 
(m.in. ksiąŜkę „Koty, wicki i rezerwa”, w której opisane zostały praktyki i zwyczaje oraz 
normy i symbole Ŝołnierskiej „fali”). 

121) Istotnym przedsięwzięciem wpływającym na ograniczenie zjawiska „fali” było 
uruchomienie od 1 lutego 2002r., na zasadach określonych przez Ministra Obrony Narodowej, 
Wojskowego Telefonu Zaufania. Jest on dostępny dla Ŝołnierzy, ich rodzin i bliskich, 
umoŜliwia zgłaszanie problemów związanych ze zjawiskiem „fali”. KaŜdy sygnał wymagający 
interwencji i ewentualnej reakcji prawnej jest przekazywany do właściwego organu 
wojskowego. Zgłoszenia dotyczące „fali” są weryfikowane w toku prowadzonych przez 
śandarmerię Wojskową postępowań sprawdzających, po przeprowadzeniu których prokurator 
kaŜdorazowo wydaje decyzję co do dalszego toku postępowania. Na podstawie zgłoszeń do 
Wojskowego Telefonu Zaufania w ubiegłym roku kilkunastu Ŝołnierzy – sprawców 
przestępstw „falowych” stanęło przed sądem wojskowym. 

122) Z dniem 1 lipca 1999r. zasadnicza słuŜba wojskowa w Polsce została skrócona do 12 
miesięcy, ograniczając tym samym w naturalny sposób zaleŜność między Ŝołnierzami opartą na 
dłuŜszym okresie słuŜby między tzw. „młodym a starym rocznikiem”. W toku prac nad kolejną 
nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony rząd zgłosił propozycję skrócenia 
zasadniczej słuŜby wojskowej do 9 miesięcy poczynając od 2006r. 

123) W sposób jednoznaczny określono w Rozdziale XLI części wojskowej Kodeksu 
Karnego Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi (tekst w Załączniku 3 
(C)). 

Art. 353 kk przewiduje odpowiedzialność karną (przepisy art. 350 - 352 kk stosuje się 
odpowiednio) w stosunku do Ŝołnierza, który poniŜa, zniewaŜa, uderza lub w inny sposób 
narusza nietykalność cielesną, lub teŜ znęca się psychicznie lub fizycznie, nad młodszym 
stopniem wojskowym lub równym stopniem wojskowym o krótszym okresie pełnienia słuŜby 
wojskowej. Dodanie znamienia „krótszego okresu pełnienia słuŜby wojskowej” pozwoliło 
oddać pełną treść kryminalną zjawiska „fali” w jej typowym i najczęstszym przejawie. 
124) W 2000r. sądy wojskowe rozpoznały sprawy karne przeciwko 203 osobom oskarŜonym, 
z których 194 uznano winnymi sprzeniewierzenia się zasadom postępowania z podwładnymi 
bądź młodszymi w stopniu wojskowym. W 2001r. za tego rodzaju przestępstwa odpowiedziało 
347 osób z czego skazano 341. W 2002r. z 386 osób skazano 375. JednakŜe zakres przestępstw 
związanych z nieprawidłowościami w sferze stosunków międzyludzkich w wojsku jest 
niewielki. Dotyczy bowiem tylko ok. 5% ogółu sprawców przestępstw wojskowych. Tym 
niemniej nie są one ukrywane przed społeczeństwem. W roku ubiegłym na specjalnej 
konferencji Podsekretarz Stanu do Spraw Społecznych publicznie poinformował o skali 
zjawisk patologicznych w środowiskach Ŝołnierskich, w tym o zjawisku „fali”, a takŜe o 
formach i metodach przeciwdziałania tym zjawiskom. 

125) Przykłady spraw karnych: 

A. Prawomocnym wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie z dnia 9 
sierpnia 2000 (sygn. akt Sg 216/00) kpr rez. Piotr Sz. i kpr rez. Artur Sz. uznani zostali 
winnymi tego, Ŝe w dniu 27 lutego 2000 około godz. 9.30 na terenie kompanii szkolnej JW. 
4391 w Tomaszowie Mazowieckim, w pomieszczeniu umywalni będąc przełoŜonymi, 
wspólnie i w porozumieniu znęcali się fizycznie nad podwładnymi szer Szymonem L. i szer 
Radosławem S. w ten sposób, Ŝe polecili im wykonać 30 pompek, nałoŜyć maski 
przeciwgazowe, po odkręceniu pochłaniaczy w otwór rury wdechowej włoŜyli nie mniej niŜ 
po 10 papierosów, po czym podpalili te papierosy i polecili wdychać dym do maski, co 
Ŝołnierze ci wykonali, a następnie po zdjęciu masek polecili im wykonać kolejne 10 
pompek, tj. popełnienia przestępstwa z art. 352 § 1 kk. 
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Za powyŜsze Sąd orzekł oskarŜonym kary po 6 miesięcy pozbawienia wolności, której 
wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby po 3 lata, stosując środek karny w postaci 
degradacji, a nadto kpr rez. Artura Sz. oddając w okresie próby pod dozór kuratora 
sądowego. 
Wyrok powyŜszy wydany został w następstwie uwzględnienia wniosku oskarŜonych 
złoŜonego w trybie art. 387 § 1 kpk. 

 
B.  Prawomocnym wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie z dnia 3 
kwietnia 2000r. (sygn. akt Sg. 45/00) 7 szeregowych rezerwy zostało uznanych winnymi 
tego, Ŝe w okresie od 2 lipca do 18 sierpnia 1999r. na terenie kompanii łączności JW. 1755 i 
JW. 1756 w Stargardzie Szczecińskim znęcali się fizycznie i psychicznie nad młodszymi 
staŜem słuŜby szeregowymi, tj. popełnienia przestępstwa określonego w art. 352 § 1 kk w 
zw. z art. 353 kk. Czterech z nich uznano ponadto winnymi popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 352 § 3 kk w zw. z art. 352 § 1 kk w zw. z art. 353 kk, gdyŜ ich działania 
doprowadziły jednego z pokrzywdzonych do targnięcia się w dniu 30 sierpnia 1999r. na 
własne Ŝycie poprzez podcięcie Ŝył przedramienia lewego. 

Za powyŜsze czyny skazani zostali na kary od kary łącznej 6 miesięcy pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2 letni okres próby do kary łącznej 
2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 
lat oraz oddaniem w tym czasie pod dozór kuratora sądowego. 

 
Działania prowadzone w resorcie obrony narodowej zostały pozytywnie ocenione w 

sprawozdaniu Komisarza Rady Europy do Spraw Praw Człowieka, przebywającego z wizytą w 
Polsce w listopadzie 2002r. 

 
Cudzoziemcy zatrzymani na lotniczych przejściach granicznych 

126) Cudzoziemcy, którym Graniczna Placówka Kontrolna StraŜy Granicznej nie zezwoliła 
na wjazd na terytorium Polski w lotniczych przejściach granicznych, w miarę moŜliwości są 
odsyłani do portu przylotu tym samym samolotem. W większości lotniczych przejść 
granicznych brak jest bowiem pomieszczeń dla cudzoziemców, którym nie zezwolono na 
wjazd do Polski, bądź teŜ istniejące pomieszczenia nie spełniają odpowiednich standardów. Na 
brak stosownych pomieszczeń, właściwi miejscowo komendanci granicznych placówek 
kontrolnych StraŜy Granicznej wielokrotnie zwracali uwagę kierownictwu portów lotniczych.  

127) W chwili obecnej jedynie Port Lotniczy Warszawa – Okęcie został wyposaŜony w 
poczekalnię o powierzchni ok. 50 m² dla osób, którym nie zezwolono na wjazd na terytorium 
RP. W pomieszczeniu znajdują się urządzenia sanitarne (toaleta, umywalka, prysznic). W 
poczekalni znajduje się 13 łóŜek. Stałą opiekę medyczną zapewnia dyŜurny lekarz Portu 
Lotniczego. JeŜeli cudzoziemiec ma środki finansowe, sam pokrywa koszty wyŜywienia, jeŜeli 
nie – koszty ponosi Komenda Główna StraŜy Granicznej. Liczba osób, którym odmówiono 
zezwolenia na wjazd na terytorium RP w GPK SG Warszawa – Okęcie wynosiła w 2001r. – 
1.065 osób, a w 2002r. – 915 osób. W 2002r. z poczekalni skorzystało 351 cudzoziemców. 
Sytuacja ta jednak sukcesywnie poprawia się. Port Lotniczy Warszawa w porozumieniu z 
Komendantem Granicznej Placówki Kontrolnej StraŜy Granicznej podjął działania mające na 
celu wypełnienie zobowiązań międzynarodowych Polski poprzez: 

� organizację pomieszczenia (o pow. 49,2 m2) dla osób, którym odmówiono wjazdu 
zgodnie z ustawą o cudzoziemcach. Nie spełnia ono wszystkich wymaganych 
warunków (brak światła dziennego, brak separacji na pomieszczenia ze względu na 
płeć, jeden węzeł sanitarny). JednakŜe rozpoczęty juŜ cykl rozbudowy terminalowej 
przewiduje zmianę tej sytuacji w przyszłości. Osobom, którym odmówiono zgody na 
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wjazd do Polski ze względu na brak niezbędnych dokumentów, a posiadającym własne 
środki finansowe (najczęściej są to pasaŜerowie krajów UE) proponowany jest odpłatny 
pobyt w hotelu tranzytowym. 

� organizację na terenie terminala pasaŜerskiego Portu Lotniczego Warszawa dwóch 
pomieszczeń zatrzymań (9,7 m2 i 7,0 m2) dla krótkotrwałego przetrzymywania osób 
stojących w konflikcie z prawem, na okres niezbędny do wykonania dokumentacji 
procesowej i przekazania ich do policyjnych izb zatrzymań w Warszawie. 

Liczba osób korzystających z wydzielonego pomieszczenia uległa w ostatnim czasie 
znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z poprzednimi latami, ze względu na ograniczenie 
rejsów lotniczych z krajów, z których wielu pasaŜerów zwykle nie spełniało wymogów wjazdu 
na terytorium RP (Algieria, Dubai). 

Ponadto w rejonie przyległym do terenu lotniska StraŜ Graniczna buduje areszt 
deportacyjny (będzie oddany do uŜytku w drugiej połowie 2003r.), przeznaczony do pobytu na 
okres do 90 dniu cudzoziemców podlegających wydaleniu z terytorium RP i umieszczanych w 
nim za zgodą Sądu. W budynku tym StraŜ Graniczna zamierza takŜe wydzielić pomieszczenia 
do krótkotrwałego pobytu (48-72 godzin) dla osób zatrzymanych, oraz pomieszczenia dla osób 
ubiegających się o status uchodźcy na okres niezbędny do wykonania czynności słuŜbowych. 
WyŜej wymienione działania wpłyną takŜe na poprawę sytuacji części cudzoziemców, którzy 
dotychczas korzystali z pomieszczeń w terminalu. 

128) W regionalnych portach lotniczych sytuacja cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu 
na terytorium RP kształtuje się następująco: 

� w portach regionalnych posiadających status stałych lotniczych przejść granicznych, 
pasaŜer, który nie otrzymał zgody słuŜb granicznych na wjazd do Polski, odsyłany jest 
tym samym samolotem do kraju, z którego przybył; 

� w przypadku braku takiej moŜliwości, co ze względu na strukturę rozkładu lotów 
portów regionalnych jest zjawiskiem incydentalnym, cudzoziemiec kierowany jest 
najbliŜszym samolotem do Warszawy. Do czasu wylotu pozostaje w porcie lotniczym 
pod stałym dozorem StraŜy Granicznej. 

śaden z regionalnych portów lotniczych nie posiada specjalnych pomieszczeń 
spełniających wymagane kryteria choć w portach lotniczych w Krakowie i Rzeszowie zdołano 
wydzielić niewielkie pomieszczenia. W pozostałych przypadkach cudzoziemcy są umieszczani 
w sali tranzytowej, albo przylotowej, albo pomieszczeniach słuŜbowych. Biorąc jednak pod 
uwagę charakter i strukturę połączeń międzynarodowych realizowanych do portów 
regionalnych, problem cudzoziemców, którym odmówiono z pewnych względów wjazdu na 
terytorium RP jest zjawiskiem niewielkim (w 2002r. w 8 regionalnych portach lotniczych 
odmówiono wjazdu na terytorium RP 171 cudzoziemcom). Dlatego teŜ zdaniem Rządu, przy 
uzgodnionych z Graniczną Placówką Kontrolną StraŜy Granicznej funkcjonujących 
procedurach postępowania opisanych powyŜej, nie ma konieczności tworzenia pomieszczeń 
przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb tych osób. W konkretnych jednostkowych przypadkach, 
warunki i standardy wymagane przepisami międzynarodowymi, zostają spełnione. 
 
 

Artykuł 8 – Zakaz niewolnictwa 
 
 
129) Rzeczypospolita Polska bezwzględnie przestrzega zawartego w art. 8 Paktu zakazu 
niewolnictwa, handlu niewolnikami i poddaństwa. Ustawodawstwo polskie w tej dziedzinie 
stanowi realizację zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, a w szczególności z 
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ratyfikowanej przez Polskę Konwencji z dnia 7 listopada 1956r. w sprawie zniesienia 
niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliŜonych do niewolnictwa (Dz.U. 
z 1963r. nr 33 poz 185 i 186). 
 Polska jest takŜe stroną Konwencji Nr 29 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 
28 czerwca 1930r. dotyczącej pracy przymusowej i obowiązkowej (Dz.U. z 1959r. nr 20 poz. 
122 i 123) oraz Konwencji nr 105 MOP z dnia 25 czerwca 1957r. o zniesieniu pracy 
przymusowej (Dz.U. z 1959r. nr 39 poz. 240 i 241). 
 
Zakaz pracy przymusowej lub obowiązkowej - wyjątki 

130) Nawiązanie stosunku pracy, bez względu na podstawę prawną wymaga zgodnego 
oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Wyjątek stanowi stan wojenny oraz stan klęski 
Ŝywiołowej, w czasie których Państwo moŜe ingerować w prawa jednostki i nakładać nań 
obowiązek pracy. Jednak uregulowania zawarte w odpowiednich ustawach są w pełni zgodne z 
art. 8 MPPOiP. 
 W czasie stanu wojennego moŜe być wprowadzony powszechny obowiązek 
wykonywania pracy przez osoby, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 65 lat i są zdolne 
do wykonywania pracy ze względu na stan zdrowia oraz warunki osobiste i rodzinne. MoŜna 
takŜe nakładać na przedsiębiorców dodatkowe zadania, których realizacja jest niezbędna dla 
bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz zapewnienia zaopatrzenia ludności; jak równieŜ 
moŜna nałoŜyć na osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące gospodarstwa rolne obowiązek 
wykonywania świadczeń polegających na dostawach na rzecz określonych podmiotów 
produktów rolno-spoŜywczych oraz na uprawie określonych gatunków roślin i hodowli 
zwierząt. 

Z kolei ustawa o stanie klęski Ŝywiołowej daje wójtom, burmistrzom i prezydentom 
miast, starostom oraz wojewodom lub pełnomocnikom prawo wprowadzenia świadczeń 
rzeczowych i osobistych, m.in. obowiązek wykonywania określonych prac, jeŜeli siły i środki, 
którymi dysponuje są niewystarczające. 
 
Praca osób pozbawionych wolności 

131) Nie istnieje takŜe problem przymusowej pracy osób pozbawionych wolności, którą 
moŜna byłoby uznać za naruszenie postanowień art. 8 Paktu. Osobom osadzonym w 
jednostkach penitencjarnych zapewnia się w miarę moŜliwości świadczenie pracy, przy czym 
przy kierowaniu do pracy uwzględnia się w miarę moŜliwości zawód, wykształcenie, 
zainteresowania i potrzeby osobiste skazanego. Zdolność skazanego do pracy oraz w miarę 
potrzeby rodzaj, warunki i czas pracy określa lekarz. W stosunku do skazanych pracujących 
stosuje się przepisy prawa pracy w zakresie czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Praca ta jest odpłatna, zaś wynagrodzenie przysługujące skazanemu nie moŜe być niŜsze od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. 
132) PoniewaŜ w obecnych warunkach gospodarczych, cechujących się znaczną nadwyŜką 
siły roboczej, istnieje problem z zapewnieniem pracy wszystkim skazanym, którzy wyrazili 
chęć jej podjęcia, pierwszeństwo zagwarantowano skazanym zobowiązanym do świadczeń 
alimentacyjnych, a takŜe mającym szczególnie trudną sytuację materialną, osobistą lub 
rodzinną. 
133) Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieodpłatne są tylko prace porządkowe oraz 
pomocnicze wykonywane na rzecz zakładu karnego lub prace porządkowe na rzecz samorządu 
terytorialnego, w wymiarze nie przekraczającym 60 godzin miesięcznie. Ponadto skazanemu, 
za jego pisemną zgodą, moŜna zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach publicznych 
na rzecz organów samorządu terytorialnego oraz przy pracach wykonywanych na cele 
charytatywne, a takŜe przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz 
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zakładu karnego (nie dotyczy to jednak pracy wykonywanej na podstawie przepisów prawa 
pracy). 
 
Handel ludźmi 

134) W Polsce problem handlu ludźmi dotyczy głównie zjawiska handlu kobietami w celu 
zmuszania ich do prostytucji. Według danych szacunkowych opracowanych na podstawie 
statystyk policyjnych, od początku lat 90-tych, liczba kobiet trudniących się prostytucją w 
Polsce oscylowała w granicach 10 000. W 1997 roku wzrosła do 13 500 kobiet, z czego 2 500 
stanowiły kobiety posiadające obce obywatelstwo, w większości Bułgarki, Rosjanki, 
Białorusinki, Ukrainki, Rumunki i Mołdawianki. Obecnie liczba kobiet trudniących się 
prostytucją zmalała do ok. 7 300, między innymi w wyniku szeroko zakrojonych działań 
podejmowanych przez Policję. Udział obywatelek państw obcych szacowany jest na poziomie 
30% tej liczby. Transfer kobiet i nakłanianie ich do nierządu poza granicami Polski, stał się 
przedmiotem działalności transgranicznej przestępczości zorganizowanej. Krajami docelowymi 
są Niemcy, Holandia, Belgia, Austria, Szwajcaria, Hiszpania, Włochy, Grecja a nawet Izrael i 
Japonia. Mimo, Ŝe Polska nadal spełnia potrójną rolę jeśli chodzi o zjawisko handlu ludźmi – 
tzn. jest równocześnie krajem pochodzenia, krajem tranzytu i krajem docelowym dla ofiar tego 
procederu, moŜna zauwaŜyć pewne trendy. Polska, będąca początkowo przede wszystkim 
miejscem pochodzenia ofiar, stała się w ostatnich latach krajem tranzytowym w handlu ludźmi. 
Zgodnie z raportem U.N. Office on Drugs and Crime z maja 2003r. Polska, wraz z Węgrami 
oraz Serbią i Czarnogórą, znajduje się w czołówce państw tranzytowych. Zjawisko to dotyczy 
najczęściej kobiet, które są werbowane za pośrednictwem ogłoszeń o pracy za granicą oraz 
anonsów matrymonialnych, a następnie wywoŜone i sprzedawane do nocnych lokali i domów 
publicznych (działających legalnie jak i nielegalnych) w Europie Zachodniej. 
135) Narastającym zjawiskiem obserwowanym przez policję jest takŜe przewóz kobiet do 
pracy w nielegalnych lub działających pod przykrywką agencji towarzyskich domach 
publicznych w Polsce. Są to Rumunki, Bułgarki oraz obywatelki krajów byłego ZSRR. Część z 
nich uprawia nierząd przy trasach szybkiego ruchu, przy trasach tranzytowych - przede 
wszystkim w strefach przygranicznych. 

136) W świetle polskiego prawa, zgodnie z art. 253 Kodeksu karnego handel ludźmi nawet 
za ich zgodą stanowi zbrodnię, za popełnienie której grozi kara pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od lat 3. W Kodeksie karnym stypizowano ponadto zachowania składające się na 
tzw. eksploatację prostytucji, m.in. organizowanie handlu ludźmi w celu uprawiania przez nich 
prostytucji za granicą. Art. 204 § 4 kk za organizowanie handlu ludźmi w celu uprawiania 
przez nich prostytucji za granicą przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do lat 10. W 
przypadku eksploatacji prostytucji za zgodą osoby pokrzywdzonej sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku gdy jest to osoba małoletnia nawet do lat 10. W 
związku z tym, Ŝe przestępstwo handlu ludźmi jest popełniane w wyniku motywacji 
zasługującej na szczególne potępienie, w wypadku skazania sprawcy sąd moŜe rozwaŜyć 
celowość orzeczenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. Karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega kaŜdy kto, w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, zajmuje się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy. 

137) Statystycznie, problem handlu ludźmi nie ma istotnego udziału w ogólnej liczbie 
przestępstw kryminalnych rocznie popełnianych w Polsce. W 1997 roku policja ujawniła w 
kraju 56 przestępstw związanych z uprowadzeniem i zmuszaniem do nierządu, 27 wypadków 
handlu kobietami i 7 wypadków handlu dziećmi. Policja zatrzymała w 1997 roku 57 
podejrzanych o dokonanie tego typu przestępstw, w tym 16 kobiet. W 1998 roku ujawniono 
odpowiednio 52 przestępstwa związane z uprowadzeniem i zmuszaniem do nierządu, 18 
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przypadków handlu kobietami i 2 przypadki handlu dziećmi. Policja zatrzymała w tym okresie 
52 podejrzanych o dokonanie wymienionych przestępstw, w tym 12 kobiet.  
 

Wyniki postępowań przygotowawczych w zakresie handlu ludźmi: 
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1995 20 18 - 2 43 205 

1996 33 26 1 6 59 232 

1997 37 31 1 5 58 163 

1998 41 25 2 14 64 109 

1999 17 14 - 3 24 109 

2000     43        38 1            4    119   172 

2001     49        35          6            8      71     93 

2002     19        11          4            4      40   167 

Ogółem  
1995 - 2002 

   259       198        15          46           478 1250 

 
Dane za lata 1999- 2002 przedstawiają się następująco: 

Postępowania wszczęte Postępowania 
zakończone 

Przestępstwa stwierdzone Kwalifikacja prawna 

1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 

Uprowadzenie w celu 
uprawiania prostytucji 
za granicą  
(art. 204 kk) 

5 3 10 5 12 7 6 9 3 6 10 2 

Handel ludźmi  
(art. 253 § 1 kk) 

8 12 7 7 4 13 13 8 5 19 24 8 
Nielegalna adopcja w 
celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej 
(art. 253 § 2) 

3 0 1 0 

 

 Rząd RP, mając na względzie fakt, iŜ rzeczywistość odbiega od danych statystycznych, 
które wskazują na niewielką skalę zjawiska, kładzie duŜy nacisk na przeciwdziałanie tego typu 
praktykom i wszelkim innym nowym formom niewolnictwa. 
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138) W sprawach dotyczących handlu kobietami pokrzywdzone po złoŜeniu zeznań w 
śledztwie zwykle wracają do kraju ojczystego i nie ma gwarancji, Ŝe stawią się na rozprawie w 
celu powtórnego złoŜenia zeznań przed sądem. Dlatego istotne znaczenie ma przepis art. 316 § 
3 kpk, w myśl którego moŜliwe jest przesłuchanie świadka przez sąd na etapie postępowania 
przygotowawczego (artykuł ten wykorzystano do końca 2002r. w 25 przypadkach, z czego w 
2001r. w 8 a w 2002r. w 13 przypadkach). Istotne znaczenie ma równieŜ nowelizacja kpk, 
przewidująca moŜliwość przesłuchania świadka na odległość przy uŜyciu urządzeń 
technicznych, która weszła w Ŝycie z dniem 1 lipca 2003r. 
139) W kodeksie postępowania karnego przewidziano instytucje, których stosowanie ma na 
celu ochronę ofiary, i które mogą być szczególnie uŜyteczne w postępowaniach dotyczących 
handlu ludźmi, np. moŜliwość złoŜenia przez pokrzywdzonego zeznań przed sądem pod 
nieobecność oskarŜonego czy instytucja świadka incognito (utajnienie danych osobowych 
świadka). W latach 1995 – 2001 w sprawach dotyczących handlu kobietami po instytucję 
świadka incognito sięgnięto w 9 przypadkach. Ponadto, gdy ofiarą przestępstwa jest 
cudzoziemka, istnieje moŜliwość legalizacji jej pobytu w Polsce (wydanie wizy pobytowej na 
czas oznaczony) celem złoŜenia przez nią zeznań obciąŜających sutenerów, stręczycieli, 
kuplerów i handlarzy ludźmi (art. 14 Ustawy o cudzoziemcach). 
140) W roku 2001 podpisany został Program współpracy między Rządami Rzeczypospolitej 
Polskiej i Republiki Czeskiej a Biurem ds. Walki z Narkotykami i Zapobiegania Przestępczości 
Centrum Zapobiegania Przestępczości Międzynarodowej ONZ pod nazwą „Reakcja prawno - 
karna na handel ludźmi w Czechach i Polsce”. 

Celem realizacji ww. Programu (przewidzianego do realizacji w okresie 1,5 roku) 
powołana została międzyresortowa grupa robocza z udziałem przedstawicieli MSWiA, Policji 
(pionu prewencji i pionu kryminalnego), StraŜy Granicznej, Urzędu ds. Repatriacji i 
Cudzoziemców, Ministerstwa Sprawiedliwości (pionu sądownictwa i pionu prokuratury), 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i MęŜczyzn, 
organizacji pozarządowych – „La Strada”, środowisk akademickich zajmujących się badaniem 
problematyki handlu ludźmi i prostytucji. Cele szczegółowe Programu to: 
- przegląd i ocena obecnego ustawodawstwa w świetle Protokołu dodatkowego o 

zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi uzupełniającego Konwencję 
Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej; 

- zgromadzenie podstawowych danych, określenie głównych tendencji związanych z 
handlem ludźmi oraz dokonanie oceny skuteczności dotychczas stosowanych metod i 
środków; 

- stworzenie jednolitej bazy danych nt. handlu ludźmi w Polsce; 
- wzmocnienie instytucjonalnych moŜliwości reakcji wymiaru sprawiedliwości celem 

zwiększenia efektywności ścigania poprzez poprawę ochrony ofiar i świadków; 
- wzmocnienie międzynarodowej współpracy praktyków zajmujących się tym zagadnieniem. 

W toku realizacji Programu podjęto juŜ prace nad modelem ochrony świadka-ofiary. 
Przewiduje on wzmocnienie ochrony ofiary–świadka podczas śledztwa poprzez zastosowanie 
odpowiednich procedur i środków technicznych (ograniczenie liczby przesłuchań, uŜywanie 
procedur chroniących świadka). Planowane jest stworzenie listy ośrodków, organizacji 
pozarządowych uprawnionych do pomocy ofiarom (świadkom) handlu ludźmi, a takŜe 
opracowanie i wdroŜenie programów, które zapewniałyby monitoring powrotu ofiar handlu 
ludźmi do normalnego Ŝycia. 

Przygotowany w ramach prac grupy projekt Krajowego Programu Zapobiegania i  
Zwalczania Handlu Ludźmi, został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 września 2003r. 
141) W sierpniu 2002r. Rząd polski przyjął Narodowy Program Zapobiegania i Zwalczania 
Przestępczości „Bezpieczna Polska”, w którym zawarta jest strategia dotycząca 
przeciwdziałania przestępstwom przeciwko kobietom, w tym związanym z handlem ludźmi. 
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Korespondują z nim strategie dotyczące ścigania i karania przestępstw przeciwko 
kobietom, jak równieŜ edukacja społeczna i programy pomocy socjalnej, medycznej i prawnej 
dla kobiet – ofiar przemocy, zawarte w projekcie II etapu Krajowego Programu Działań na 
Rzecz Kobiet. 
 
Policja 
142) Od 1998r. w Komendzie Głównej Policji wyodrębniono jednostki organizacyjne 
zajmujące się problematyką patologii społecznych. Do ich zadań naleŜy m.in. koordynacja 
działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zjawiska handlu ludźmi i przestępstw mu 
towarzyszących oraz prowadzenie bieŜącego monitoringu skali tego zjawiska na terenie kraju. 
Monitoring prowadzony jest w oparciu o informacje napływające z jednostek terenowych 
Policji, gdzie problematyką tą zajmują się wyznaczeni policjanci. 
143)  Przygotowane są cykle szkoleń dla wykładowców szkół policyjnych z zakresu 
zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi oraz opracowanie jednolitej broszury dostępnej dla 
wszystkich policjantów zawierającej kompendium wiedzy dotyczącej tej problematyki. 
144) Pion kryminalny Policji podejmuje szereg działań zmierzających do ograniczenia 
zjawiska handlu ludźmi (szczególnie kobietami w celu zmuszania ich do uprawiania nierządu). 
Organizowane są ogólnopolskie lub regionalne działania zapobiegawczo-wykrywcze 
prowadzone wspólnie ze StraŜą Graniczną. Przykładem efektów takiej współpracy moŜe być 
likwidacja w 2000r. tzw. giełdy kobiet w jednej z podwarszawskich miejscowości. Na terenie 
posesji, gdzie działała „giełda” sprzedawane były kobiety z przeznaczeniem do wywozu do 
domów publicznych w Polsce i państwach Zachodniej Europy. Kobiety będące przedmiotem 
nielegalnych transakcji pochodziły w większości z Bułgarii. 
145) W Komendzie Głównej Policji w 2001r. opracowano „Policyjny Program 
Wspomagania Ofiar Przestępstw”, który jest realizowany poprzez: 

- szkolenie policjantów zajmujących się ofiarami przestępstw – w zakresie postępowania 
wobec nich w sposób reasekuracyjny, Ŝyczliwy i konstruktywny, 

- uwzględnienie w procedurze policyjnej szczególnych potrzeb ofiar przestępstw (kobiet 
i dzieci) oraz najtrudniejszych dla nich sytuacji, 

- stworzenie modelowych rozwiązań pozwalających na dostarczanie ofiarom przestępstw 
zrozumiałej informacji o moŜliwościach i źródłach pomocy, w tym porad praktycznych i 
prawnych, a takŜe przekazywanie informacji o efektach i wyniku postępowania 
przygotowawczego prowadzonego przez Policję, 

- współpracę z organizacjami społecznymi i instytucjami państwowymi zajmującymi się 
pomocą ofiarom przestępstw, 

- edukację społeczną ofiar i potencjalnych ofiar przestępstw. 

146) W przypadku handlu ludźmi, dzieci stanowią szczególną kategorię pokrzywdzonych, 
wobec których konieczne jest zastosowanie innych niŜ wobec dorosłych działań podczas 
trwania procedury karnej. Funkcjonariusze Policji zajmujący się tą kategorią ofiar muszą 
legitymować się specjalistycznym przygotowaniem oraz zapleczem w postaci specjalnych 
pokoi przesłuchań przystosowanych dla potrzeb dzieci (tzw. „niebieskie pokoje”). 
147) Na szczególną uwagę zasługuje współpraca polskiej Policji z Fundacją „La Strada”.6 
Przedstawiciele Policji wielokrotnie brali udział w seminariach i konferencjach 
organizowanych przez Fundację, często w roli prelegentów. Na bieŜąco wymieniane są 
informacje o przypadkach zmuszania kobiet do uprawiania prostytucji oraz miejscach ich 

                                                 
6 Fundacja zajmuje się pomocą dla ofiar handlu kobietami, współpracuje z Interpolem oraz z podobnymi 
organizacjami w Polsce i w innych krajach, prowadzi telefon zaufania w języku polskim i rosyjskim, monitoruje 
indywidualne przypadki i wspiera ofiary. W 1998 roku La Strada zapoczątkowała takŜe kampanię edukacyjną. 
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pobytu. Policja włączyła się równieŜ do kampanii informacyjnych „La Strady”. Dobrym 
przykładem jest tu Program prewencji handlu kobietami w Europie Środkowo – Wschodniej. 
Przedstawiciele polskiej Policji brali udział (jako wykładowcy) w międzynarodowych 
szkoleniach organizowanych dla policjantów z tego regionu Europy. 
148) W 2002 roku w Wydziale Kryminalnym Biura SłuŜby Kryminalnej KGP opracowano 
na uŜytek wewnętrzny Wskazówki metodyczne dotyczące prowadzenia czynności 
rozpoznawczych zjawiska prostytucji, zwalczania przestępstw jej towarzyszących oraz zjawiska 
rozpowszechniania materiałów pornograficznych w sieci komputerowej Internet. 
149) BieŜącą wymianę informacji policyjnych na płaszczyźnie międzynarodowej prowadzi 
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Biuro nie prowadzi 
jednak statystyki, która umoŜliwiałaby określenie rzeczywistej liczby spraw w zakresie 
udzielania odpowiedzi związanych z handlem ludźmi. Przykładem skutecznej współpracy jest 
tutaj niedawna operacja polskich i włoskich policjantów nosząca kryptonim Słonecznik-
Girasole, w ramach której zatrzymano w Polsce obywatela Włoch, jednego z głównych 
organizatorów handlu kobietami. Operację prowadzono jednocześnie w kilku państwach 
europejskich. 

Ponadto, przedstawiciel BMWP KGP uczestniczy w pracach – powołanej w 2000 roku 
rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Interpolu (Rezolucja AGN/69/RES/3) – międzynarodowej 
grupy, której celem jest przeciwdziałanie zjawisku handlu kobietami. Głównym celem grupy 
jest prowadzenie działalności szkoleniowej. Grupa ma opracować podręcznik opisujący skalę 
problemu i jego traktowanie w róŜnych częściach świata. W podręczniku mają być równieŜ 
zawarte opisy skutecznych praktyk i metod stosowanych w śledztwach, związanych z handlem 
kobietami. Ponadto celem grupy jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów między policjami 
poszczególnych państw, które są zaangaŜowane w poszczególne sprawy oraz oferowanie 
pomocy w przeprowadzaniu analizy powiązań pomiędzy sprawami prowadzonymi w 
poszczególnych krajach. 
150) W ramach Komitetu Operacyjnego Grupy Zadaniowej do walki z Przestępczością 
Zorganizowaną Państw Regionu Morza Bałtyckiego (BALTKOM) utworzona została, z 
inicjatywy Szwecji, grupa ekspertów ds. zwalczania handlu kobietami. Grupa zajmuje się 
koordynacją działań podejmowanych przez organa ścigania państw regionu w celu zwalczania 
handlu kobietami. W pracach tej grupy uczestniczy przedstawiciel polskiej Policji. TakŜe 
współpraca w ramach Europolu obejmuje zwalczanie handlu ludźmi. W Europejskim Biurze 
Policji została opracowana dla państw członkowskich strategia zwalczania tego procederu. 
Komenda Główna Policji zaangaŜowana jest w realizację tego programu. 
 
StraŜ Graniczna 
151) W 2001r. StraŜy Granicznej przyznano, w zakresie ścigania przestępczości 
zorganizowanej, w tym handlu ludźmi, uprawnienia do stosowania takich metod wykrywczych, 
jak kontrola operacyjna, zakup kontrolowany oraz przesyłka niejawnie nadzorowana oraz 
rozszerzono zakres jej właściwości miejscowej do terytorium całego kraju. Funkcjonariusze 
StraŜy Granicznej uczestniczą w szkoleniach międzynarodowych (szkolenia twinningowe) i 
krajowych w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Od 2000r. StraŜ Graniczna 
gromadzi dane statystyczne dotyczące handlu ludźmi. Analizie poddawane są metody działania 
sprawców. 
152) Od 1998r. StraŜ Graniczna współpracuje z Fundacją „La Strada”. Uczestniczyła m.in. w 
kampanii informacyjno-prewencyjnej organizowanej przez Fundację polegającej na dystrybucji 
ulotek prewencyjnych (dla kobiet wyjeŜdŜających) i informacyjnych (przeznaczonych dla ofiar 
handlu ludźmi) oraz plakatów propagandowych. Materiały te rozpowszechniano w przejściach 
granicznych na zachodniej, południowej i morskiej granicy państwowej oraz w Granicznej 
Placówce Kontrolnej SG Warszawa-Okęcie. 
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153) Od kilku lat StraŜ Graniczna we współpracy z Policją podejmuje intensywne działania 
kontrolne legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w tym dotyczące cudzoziemek 
zajmujących się nierządem uprawianym na terytorium RP. Kontroli poddawane są takŜe 
agencje towarzyskie pod kątem legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. 

154) Mimo podejmowanych działań, w Polsce nadal istnieją przeszkody, które ograniczają 
skuteczność ścigania sprawców przestępstwa handlu ludźmi oraz ochrony praw ofiar. Poziom 
świadomości społecznej na temat zjawiska handlu ludźmi jest stosunkowo niski. Pokutują 
obiegowe opinie i stereotypy, które obarczają odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację osobę 
(kobietę) poszkodowaną. Ofiary handlu bywają marginalizowane, nie tylko ze strony własnych 
rodzin, ale teŜ społeczności lokalnej i społeczeństwa jako ogółu, przy czym szczególnie trudna 
jest sytuacja cudzoziemek-ofiar handlu. Z informacji Fundacji „La Strada” wynika, iŜ więcej 
niŜ połowa jej klientek nie zgadza się na zgłoszenie przestępstwa organom ścigania. Na taką 
sytuację mają zapewne wpływ, zgłaszane przez organizacje pozarządowe, istniejące luki w 
egzekwowaniu prawa, braki w systemie ochrony ofiar–świadków zeznających w sądzie, brak 
instytucjonalnej pomocy dla ofiary w procesie powrotu do równowagi psychicznej oraz 
ograniczony zakres egzekwowania praw ofiar do zadośćuczynienia prawnego i odszkodowania. 

155) Rzeczpospolita Polska 12 listopada 2001r. ratyfikowała Konwencję Narodów 
Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Warto podkreślić, 
iŜ Konwencja ta, regulująca w sposób kompleksowy problematykę prewencji, ścigania i 
karania przestępczości zorganizowanej, jest inicjatywą polską. 

W dniu 26 września 2003r. Polska ratyfikowała takŜe Protokół dodatkowy o 
zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi 
oraz Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną - 
uzupełniające powyŜszą Konwencję. Ponadto w dniu 12 grudnia 2002r. Polska podpisała 
Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i handlowi bronią palną, jej częściami i 
komponentami oraz amunicją. 

156) Polska jest stroną wielu umów międzynarodowych regulujących współpracę państw  
w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych powaŜnych przestępstw (handel 
ludźmi, handel narkotykami, terroryzm). Umowy takie zawarto z Litwą, Austrią, Belgią, 
Bułgarią, Estonią, Finlandią, Hiszpanią, Irlandią, Indiami, Kazachstanem, Marokiem, 
Meksykiem, Rumunią, Niemcami, Francją, Słowenią, Węgrami, Socjalistyczną Republiką 
Wietnamu, TadŜykistanem, Turcją, Ukrainą, Uzbekistanem i Europejskim Biurem Policji. 
Trwają negocjacje projektów umów o zwalczaniu przestępczości, w tym zorganizowanej,  z  8 
kolejnymi państwami. 

 Polska uczestniczyła takŜe aktywnie we wrześniu 2001r. w Konferencji Brukselskiej 
poświęconej przeciwdziałaniu i walce z handlem ludźmi. Ponadto przedstawiciel Polski 
(ekspert Prokuratury Krajowej) został wybrany na członka Grupy Ekspertów ds. Walki z 
Handlem Ludźmi funkcjonującej przy Komisji Europejskiej.  
 
 
 

Artykuł 9 – Wolność osobista 
 
 
157) Zgodnie z Konstytucją, a takŜe na podstawie art. 189 – 193 kk, wolność człowieka 
podlega ochronie prawnej. KaŜdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. 
Pozbawienie lub ograniczenie wolności moŜe nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym 
w ustawie. KaŜdy pozbawiony wolności na innej podstawie niŜ wyrok sądowy (np. zatrzymany 
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przez Policję), ma prawo złoŜenia odwołania do sądu w celu niezwłocznego ustalenia 
legalności tego pozbawienia. O kaŜdorazowym pozbawieniu wolności powiadamia się 
niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności. KaŜdy zatrzymany 
powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach 
zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do 
dyspozycji sądu. Zatrzymanego naleŜy zwolnić, jeŜeli w ciągu 24 godzin od przekazania do 
dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu 
wraz z przedstawionymi zarzutami. Jednocześnie gwarantuje się bezprawnie pozbawionym 
wolności prawo do dochodzenia odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie lub tymczasowe 
aresztowanie. 
 
Tymczasowe aresztowanie 

158) Tymczasowe aresztowanie nie jest jedynym z dostępnych sądowi i prokuratorowi 
środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym. Stosowane jest tylko wtedy, gdy 
zastosowanie innego środka zapobiegawczego jest niewystarczające, a zebrane dowody 
wskazują na duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe oskarŜony/podejrzany popełnił zarzucane mu 
przestępstwo. Tymczasowe aresztowanie stosowane jest w celu zabezpieczenia prawidłowego 
toku postępowania wówczas gdy: 

a) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarŜonego, zwłaszcza wtedy, 
gdy nie moŜna ustalić jego toŜsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu, 

b) istnieje uzasadniona obawa, Ŝe oskarŜony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań 
lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne, 

c) grozi oskarŜonemu surowa kara bowiem zarzucono mu popełnienie zbrodni lub występku 
zagroŜonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, 
albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niŜszą niŜ 3 
lata, 

a wyjątkowo tymczasowe aresztowanie stosuje się takŜe, gdy: 

d) zachodzi uzasadniona obawa, Ŝe oskarŜony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub 
umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko Ŝyciu, zdrowiu lub bezpieczeństwu 
powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. 

159) Tymczasowe aresztowanie stosuje wyłącznie sąd (w postępowaniu przygotowawczym 
na wniosek prokuratora) na okres do trzech miesięcy. W postępowaniu przygotowawczym, w 
wyjątkowych sytuacjach, gdy ze względu na szczególne okoliczności sprawy zakończenie 
postępowania w terminie trzymiesięcznym nie było moŜliwe, sąd pierwszej instancji właściwy 
do rozpoznania sprawy, na wniosek prokuratora moŜe przedłuŜyć tymczasowe aresztowanie na 
okres, który łącznie nie moŜe przekroczyć 12 miesięcy. Łączny okres stosowania 
tymczasowego aresztowania (w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w pierwszej 
instancji) do chwili wydania pierwszego wyroku nie moŜe przekroczyć 2 lat.  

JeŜeli jednak szczególne okoliczności, takie jak:  

- zawieszenie postępowania karnego,  

- przedłuŜająca się obserwacja psychiatryczna oskarŜonego,  

- przedłuŜające się opracowywanie opinii biegłego,  

- wykonywanie czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub 
poza granicami kraju,  

- celowe przewlekanie postępowania przez oskarŜonego, 
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- a takŜe inne istotne przeszkody, których usunięcie było niemoŜliwe; 

powodują konieczność przedłuŜenia stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu 
przygotowawczym na okres przekraczający łącznie 12 miesięcy, a w postępowaniu sądowym 
2 lata, wówczas, zgodnie z ostatnią nowelizacją kpk, jedynie sąd apelacyjny, w którego okręgu 
prowadzi się postępowanie, na wniosek sądu pierwszej instancji, a w postępowaniu 
przygotowawczym na wniosek prokuratora, moŜe przedłuŜyć tymczasowe aresztowanie na 
dalszy czas oznaczony. Na to postanowienie sądu apelacyjnego przysługuje zaŜalenie do sądu 
apelacyjnego orzekającego w składzie trzech sędziów. 

JeŜeli zachodzi potrzeba stosowania tymczasowego aresztowania po wydaniu 
pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji, kaŜdorazowe jego przedłuŜenie moŜe 
następować na okres nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy. 
160) Dane statystyczne potwierdzają, iŜ aresztowanie tymczasowe powyŜej 12 miesięcy jest 
stosowane wyjątkowo. W 2000r. na 9 453 osób tymczasowo aresztowanych, 1 778 przebywało 
w areszcie powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy, 536 osób powyŜej 6 do 12 miesięcy, 58 powyŜej 
12 do 24 miesięcy oraz 1 osoba ponad 24 miesiące. W 2002r. liczby te wynosiły odpowiednio – 
7 589, 1 399, 651 oraz 69 i 1 (szczegółowa tabela z danymi statystycznymi jest przedstawiona 
w Załączniku 5). 
161) W celu ograniczenia potrzeby stosowania tymczasowego aresztowania na rzecz innych 
łagodniejszych środków przymusu, w kpk z 1997r. rozszerzono katalog środków 
zapobiegawczych o: 

- zawieszenie oskarŜonego w czynnościach słuŜbowych lub w wykonywaniu zawodu 
albo nakaz powstrzymania się od określonej działalności lub od prowadzenia 
określonego rodzaju pojazdów (art. 276), co moŜe zapobiegać utrudnianiu przez niego 
przebiegu postępowania karnego, np. przez zacieranie dowodów przestępstwa lub 
ponowieniu przestępstwa, 

- zakaz opuszczania przez oskarŜonego kraju, który moŜe być połączony z zatrzymaniem 
mu paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy albo z 
zakazem wydania takiego dokumentu (art. 277). 

Faktem jest jednak, Ŝe tymczasowe aresztowanie jest stosowane z niemal taką samą 
częstotliwością jak dozór. 

 
Stosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym 

162) 

Zastosowane tymczasowe aresztowania 

wskaźniki dynamiki 
 

Lata w liczbach 
bezwzględnych 

wskaźnika) 
tymcz. areszt. wskaźników 

1993 29 513 10,0 100,0 100,0 

1994 29 734 8,2 100,8 82,0 

1995 32 419 8,1 109,9 81,0 
1996 25 423 9,1 86,1 91,0 
1997 23 113 7,8 78,3 78,0 
1998 22 548 7,8 76,4 78,0 
1999 24 071 8,5 81,6 85,0 
2000 34 662 10,9 117,5 109,0 
2001 38 236 8,3 129,6 83,0 
2002 32 925 6,9 111,2 69,3 



 49 

a) Wskaźnik zastosowanych tymczasowych aresztowań przez sąd – ogółem – do zakończonych postępowań 
przygotowawczych przesłanych sądowi z aktem oskarŜenia – od 4 sierpnia 1996r.; do 3 sierpnia 1996r. 
wskaźnik zastosowanych tymczasowych aresztowań przez prokuratora. 

 
Odniesienie do aktów oskarŜenia róŜnych środków zapobiegawczych przedstawione jest 

w poniŜszej tablicy. 
 

Stosowanie środków zapobiegawczych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych co do 
osób oskarŜonych 
 

Lata Osoby oskarŜone 
Tymczasowo 
aresztowani 

Poręczenie 
majątkowe 

Dozór policyjny 

W liczbach bezwzględnych 

1993 221 290 26 469 4 730 17 832 
1994 254 914 25 451 5 140 19 204 
1995 293 719 29 415 6 603 21 606 
1996 278 985 17 455 4 650 15 506 
1997 296 285 18 076 5 262 21 601 
1998 287 561 16 893 3 947 20 627 
1999 282 548 16 953 3 637 18 723 
2000 319 386 25 395 4 103 21 822 
2001 461 546 32 585 4 563 23 951 
2002 475 751 25 543 4 677 24 740 

 

163) NaleŜy dodać, iŜ jeśli chodzi o skargi na przedłuŜający się czas stosowania 
tymczasowego aresztowania, do dnia dzisiejszego Polska nie otrzymała Ŝadnej informacji 
(communication) z Komitetu Praw Człowieka w Genewie. JeŜeli zaś chodzi o skargi na 
długość tymczasowego aresztowania kierowane do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu, do dnia dzisiejszego ustosunkowano się do 35 spraw z tego zakresu: w 6 
przypadkach stwierdzono, Ŝe doszło do naruszenia Konwencji, w 2 sprawach stwierdzono, Ŝe 
nie było naruszenia Konwencji, 7 spraw skreślono z listy skarg, 4 sprawy uznano za 
dopuszczalne, 1 uznano za niedopuszczalną, a w 15 sprawach Trybunał nie zajął Ŝadnego 
stanowiska.  
 
Izby wytrzeźwień 

164) Osoby w stanie nietrzeźwości, wywołujące swym zachowaniem zgorszenie w miejscu 
publicznym lub w zakładzie pracy, znajdujące się w okolicznościach zagraŜających ich Ŝyciu 
lub zdrowiu albo zagraŜające Ŝyciu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do 
izby wytrzeźwień (w razie braku izby wytrzeźwień osoby takie mogą być doprowadzone do 
jednostki Policji), zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej lub 
wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. 
Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub jednostki Policji pozostają tam aŜ do 
wytrzeźwienia, nie dłuŜej niŜ 24 godziny. Osoby do lat 18 umieszcza się w odrębnych 
pomieszczeniach, oddzielnie od osób dorosłych. Oddzielne są równieŜ pomieszczenia dla 
kobiet i męŜczyzn. 
165) Od 28 czerwca 2001r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które stworzyły gwarancje 
kontroli sądowej dla takiej formy zatrzymań, jaką stanowi zatrzymanie w izbach wytrzeźwień. 
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Osobie doprowadzonej do izby wytrzeźwień, jednostki Policji, zakładu opieki 
zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego przysługuje zaŜalenie do sądu. W zaŜaleniu osoba doprowadzona lub 
zatrzymana moŜe domagać się zbadania zasadności i legalności doprowadzenia, jak równieŜ 
decyzji o zatrzymaniu oraz prawidłowości ich wykonania. 

ZaŜalenie przekazuje się sądowi rejonowemu miejsca doprowadzenia lub zatrzymania w 
terminie 7 dni od daty doprowadzenia bądź zatrzymania. Do rozpoznania zaŜalenia stosuje się 
przepisy Kodeksu postępowania karnego. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 
czerwca 2002r. powyŜszy przepis (art. 40 ust. 3b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi) został uznany z dniem 25 czerwca 2002r. za niezgodny z art. 
45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim nie gwarantuje osobie zatrzymanej w izbie 
wytrzeźwień prawa do udziału w posiedzeniu sądu, na którym rozpatrywane jest zaŜalenie w 
sprawie zasadności i legalności doprowadzenia do izby, jak równieŜ decyzji o zatrzymaniu oraz 
prawidłowości ich wykonania. W konsekwencji - sąd ma obowiązek zawiadomienia tej osoby o 
terminie posiedzenia i ma ona prawo do udziału w postępowaniu. 

W przypadku stwierdzenia bezzasadności lub nielegalności doprowadzenia lub 
zatrzymania albo powaŜnych nieprawidłowości związanych z ich wykonywaniem sąd 
rejonowy zawiadamia o tym prokuratora i organy przełoŜone nad organami, które dokonały 
doprowadzenia bądź zatrzymania. 
 
Odszkodowania 

166) Polskie prawo zawiera unormowania odpowiadające postanowieniom art. 9 ust. 5 Paktu. 
Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego, oskarŜonemu, który 
w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na 
łagodniejszą karę, słuŜy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz 
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w 
części kary, której nie powinien był ponieść. Przepis ten stosuje się takŜe, jeŜeli po uchyleniu 
skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie 
uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu, a takŜe w związku z zastosowaniem środka 
zabezpieczającego innego niŜ tymczasowe aresztowanie. 
167) Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia przysługuje równieŜ w wypadku 
niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania. Przy czym w 
odniesieniu do tymczasowego aresztowania w stosunku do kpk z 1969r. nieznacznie 
rozszerzono zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa. 
168) W razie śmierci oskarŜonego prawo do odszkodowania przysługuje temu, kto wskutek 
wykonania kary lub niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania utracił: 

� naleŜne mu od uprawnionego z mocy ustawy utrzymanie, 

� stale dostarczane mu przez zmarłego utrzymanie, jeŜeli względy słuszności przemawiają 
za przyznaniem odszkodowania. 

 
NiezaleŜny system nadzoru 

169) Ustosunkowując się do wyraŜonego w Uwagach Końcowych zaniepokojenia Komitetu 
brakiem niezaleŜnego systemu nadzoru nad przestrzeganiem praw człowieka przez 
funkcjonariuszy Policji, stwierdzić naleŜy, iŜ jak w kaŜdym demokratycznym państwie, takŜe 
w Polsce moŜna wskazać wiele instytucji i organów, które prowadzą stały lub okazjonalny 
monitoring stanu poszanowania praw człowieka przez Policję. NaleŜą do nich w szczególności 
Prokuratura, Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, szeroko rozumiana prasa oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz 
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poszanowania praw i wolności człowieka (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty 
International). 
170) Wyjątkowe znaczenie naleŜy w omawianej kwestii przypisać wizytom Rzecznika Praw 
Obywatelskich w aresztach, policyjnych izbach zatrzymań, itp., w czasie których poddaje on 
badaniu i ocenie stopień poszanowania praw osób pozbawionych wolności; jak równieŜ 
organizacjom pozarządowym, które prowadzą monitoring działań Policji. BieŜący monitoring 
opiera się na indywidualnej analizie skarg osób, które uznały, Ŝe ich prawa zostały przez 
Policję naruszone, zaś monitoring zorganizowany prowadzony jest planowo za pomocą 
standardowych narzędzi badawczych. Zwłaszcza druga z wymienionych form nadzoru 
umoŜliwia obiektywną diagnozę występujących nieprawidłowości w pracy Policji oraz ich 
źródeł. 
171) Organizacją pozarządową, która od wielu lat prowadzi zorganizowany monitoring 
działalności Policji jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Od maja 1997 roku Fundacja 
prowadziła projekt dotyczący publicznej kontroli działań Policji. Program ten obejmował kraje 
Europy Środkowowschodniej i był koordynowany przez Węgierski Komitet Helsiński. W 
efekcie tego programu powstał m.in. raport Between Militia and Reform, The Police In Poland 
1989 – 1997, który w latach 1999 – 2000 został zaktualizowany. Uwzględnia on m.in. kwestie 
prawnej misji Policji, kontroli i odpowiedzialności Policji, środków przymusu oraz mierników 
oceny działań Policji. 

Kolejne badania nad działalnością Policji, które przeprowadził Polski Komitet Helsiński 
pod koniec 2000r. dotyczyły m.in. przestrzegania praw osób zatrzymanych. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, iŜ monitoring był prowadzony za zgodą ówczesnego ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Pana Marka Biernackiego. Zostały nim objęte 53 komendy 
powiatowe Policji, 14 komend miejskich oraz 101 komisariatów. Wnioski z badań zostały ujęte 
w praca pt. Policjanci i ich klienci. Prawo w działaniu. Raport z monitoringu   (S. Cybulski, 
Warszawa 2001). Badania wykazały, Ŝe najczęściej powtarzającymi się uchybieniami, jakich 
dopuszczają się policjanci podczas zatrzymania są: 

- brak lub niewłaściwa informacja o podstawie prawnej i przyczynie zatrzymania (15% 
protokołów zatrzymania nie miało wpisanej podstawy prawnej zatrzymania, 16% osób 
zatrzymanych twierdziło, Ŝe zostały poinformowane o przyczynie i podstawie zatrzymania 
w sposób dla nich niezrozumiały), 

- brak informacji o przysługujących zatrzymanemu prawach (11% protokołów zatrzymania 
nie zawierało informacji o pouczeniu zatrzymanego o przysługujących mu prawach, zaś w 
odniesieniu do 30% protokołów, w których taka adnotacja była, osoby zatrzymane 
twierdziły, Ŝe takiej informacji nie uzyskały). 

Dotychczasowe raporty z monitoringów prowadzonych przez Helsińską Fundację Praw 
Człowieka zostały przekazane kierownictwu polskiej Policji. Ich analiza w połączeniu z analizą 
na podstawie danych statystycznych dotyczących. naduŜycia uprawnień przez funkcjonariuszy, 
naruszenia zasad uŜycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej, jak równieŜ 
zastosowanych sankcji dyscyplinarnych (aktualne statystki na ten temat wraz z opisem 
zamieszczono w Załączniku 6), pozwala na bieŜące korygowanie nieprawidłowości 
występujących w policyjnej praktyce. Jedną z podstawowych form takiej korekty jest 
modyfikowanie programów szkoleń zawodowych policjantów. 
 
Bezpieczeństwo 

172) Polska za pomocą wyspecjalizowanych słuŜb stara się zapewnić bezpieczeństwo 
wszystkim obywatelom, jak i innym osobom przebywającym na jej terytorium. 

Porównując statystycznie za rok 2002 do danych za rok 2001 widać wyraźny spadek 
przestępczości kryminalnej. Liczba przestępstw kryminalnych zmniejszyła się o 2,1%           (z 
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1.107 073 do 1 083 854). Przestępczość o charakterze kryminalnym spada więc w Polsce od 
ponad dwóch lat. Spadek, choć nieznaczny, przez tak długi okres wystąpił po raz pierwszy od 
początku lat dziewięćdziesiątych. 

Zmniejszyła się liczba przestępstw przeciwko Ŝyciu i zdrowiu, w tym przede wszystkim 
aŜ o 10,3% liczba zabójstw (z 1 325 do 1 188), w tym zabójstw o charakterze rabunkowym – aŜ 
o 18,8%. Mniej było takŜe uszczerbków na zdrowiu, bójek i pobić, kradzieŜy rozbójniczych, 
rozbojów i wymuszeń, przestępstw dokonanych z uŜyciem broni palnej – aŜ o 14,3%, przy 
jednoczesnym wzroście ich wykrywalności – o 6,7% - do poziomu 53,6%. Niestety 
nieznacznie wzrosła liczba zgwałceń – o 0,3 % (z 2 339 do 2 345). 

Ogólna liczba wszystkich przestępstw nieznacznie wzrosła – o 1,0% (z 1 390 089 do  1 
404 229) przede wszystkim dlatego, Ŝe aŜ 11,6% wszystkich popełnionych przestępstw Polsce 
to przestępstwa drogowe. Policja objęła ściganiem karnym 552 301 podejrzanych - jest to o 
3,4% więcej niŜ rok wcześniej. 

Wykrywalność wszystkich przestępstw wyniosła 54,9% i jest wyŜsza niŜ rok wcześniej 
o 1,1%. W odniesieniu do przestępstw kryminalnych wykrywalność osiągnęła poziom 42,5% i 
była nieznacznie niŜsza od ubiegłorocznej - o 0,3%. 
 

Dane statystyczne dotyczące wykrywalności(%) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002 

Wszystkie przestępstwa  54,2 54,4 53,5 50,5 45.0 47.8 53.8 54,9 

Zabójstwo 87,6 88,2 86,4 86,3 85.7 87.0 87,5 89,4 

Uszkodzenie ciała* 91,0 91,3 91,1 90,8 89.2 89.7 88,6 89,1 

Udział w bójce lub pobiciu 82,8 81,6 80,7 78,7 76.3 77.4 77,6 77,2 

Zgwałcenie 86,3 85,2 87,0 87,0 83.7 85,9 83,9 85,3 

KradzieŜ rozbójnicza,  
rozbój, wymuszenie 

62,1 61,4 61,0 59,6 52.6 53.7 52,7 50,6 

KradzieŜ z włamaniem 30,9 31,1 29,7 27,6 23.5 23.3 22,3 21,5 

KradzieŜ 39,5 31,5 28,6 25,7 20.7 21.5 21.7 21,2 

Przestępstwa drogowe 93,3 93,2 93,1 92,3 91.5 92.0 98,9 99,0 

Przestępstwa gospodarcze 71,4 82,0 83.5 86.7 96.7 96.8 96,7 96,6 
* - od września 1998 roku w kodeksie karnym z 1997r.: uszczerbek na zdrowiu 
 
Badania socjologiczne dotyczące oceny pracy instytucji Ŝycia publicznego pokazały najwyŜsze 
od 1990 roku, czyli od momentu powstania Policji, notowania tej instytucji. Odsetek 
pozytywnych ocen pracy policji osiągnął poziom 56%. Wzrosło zaufanie do Policji i wyniosło 
72% (OBOP). 
173)  Polska jest takŜe zaangaŜowana w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
podejmowane przez społeczność międzynarodową – patrz punkt 155. 

   

Przemoc w rodzinie 

174) Przemoc w rodzinie, zarówno fizyczna jak i psychiczna, jest zabroniona przez polskie 
prawo. W kodeksie karnym istnieje wyodrębnione przestępstwo znęcania się nad rodziną 
umieszczone w rozdziale "Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece". Obejmuje ono zarówno 
znęcanie się fizyczne, jak i psychiczne; naleŜy do przestępstw ściganych z urzędu. Ustawa o 
Policji daje funkcjonariuszom prawo do zatrzymania sprawcy na 48 godzin, jeśli uzna jego 
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zachowanie za zagraŜające Ŝyciu, zdrowiu lub własności innych osób. Policja moŜe równieŜ 
powiadomić prokuraturę, aby ta skierowała do sądu wniosek o areszt tymczasowy. 
175) 11 lipca 2002r. do Parlamentu wpłynął poselski projekt ustawy Kodeks karny, który 
rozszerza podmiotowo i przedmiotowo zakres penalizacji czynów stanowiących przestępstwo 
znęcania się oraz podnosi ustawowe zagroŜenie karą w stosunku do dotychczas 
obowiązującego. 
176) Przyjęty w sierpniu 2002r. Narodowy Program Przeciwdziałania i Zwalczania 
Przestępczości „Bezpieczna Polska” określa ściganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i 
dzieci jako jedno z najwaŜniejszych zadań państwa w dziedzinie zwalczania przestępstw 
kryminalnych. Program przewiduje zapewnienie odpowiednich środków finansowych na 
wykonywanie zapisanych w nim zadań, co powinno się przyczynić do znaczącej poprawy 
sytuacji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy wobec kobiet i dzieci. 

Koresponduje z nim II etap Krajowego Programu Działań na Rzecz Kobiet, który 
przewiduje w celach strategicznych przeciwdziałanie i eliminowanie przemocy wobec kobiet 
poprzez: doskonalenie prawa i  jego stosowania w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec 
kobiet, edukację społeczną w zakresie problemów związanych z przemocą wobec kobiet, 
budowanie instytucjonalnego systemu wsparcia dla ofiar przemocy, podjęcie działań 
resocjalizacyjnych i edukacyjnych wobec sprawców przemocy oraz opracowanie systemu 
zbierania danych statystycznych i analiz jakościowych dotyczących zjawiska przemocy wobec 
kobiet. 

Trwają takŜe rozmowy w sprawie wspólnej realizacji przez rząd polski oraz UNDP 
projektu Przeciwdziałanie przemocy i handlu kobietami, który uwzględniałby przedstawioną 
powyŜej problematykę. 
177) W 1998 roku została wdroŜona procedura interwencji domowej wobec przemocy w 
rodzinie pod nazwą „Niebieska Karta”. Jej podstawowymi celami są: przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie, zapewnienie bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym (np. przez 
izolowanie sprawcy), pouczenie osób poszkodowanych o przysługujących im prawach oraz 
udokumentowanie zdarzenia. 

Niestety praktyka wykazała, Ŝe procedura ta, zmierzająca do uproszczenia i 
ujednolicenia postępowania w przypadkach interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie, nie 
jest jednolicie stosowana w całym kraju, karty nie zawsze są uŜywane albo uŜywane tylko na 
Ŝyczenie ofiary, a system analizy zgromadzonego materiału jest niewystarczający. Okazało się, 
Ŝe niezbędne jest dostosowanie procedury do zmieniających się przepisów prawa, warunków 
społecznych i potrzeb osób pokrzywdzonych. W 2002r. opracowano modyfikację programu 
„Niebieska Karta” uwzględniając uwagi nadesłane z jednostek Policji oraz organizacji 
rządowych i pozarządowych współpracujących z Policją. Ograniczono ilość wypełnianych kart.  

Nowa konstrukcja kart (karta „A” – dokumentacja, karta „B”” – informacja dla ofiary) 
pozwala na udokumentowanie sytuacji mogących zaistnieć na miejscu zdarzenia oraz 
podejmowanych podczas interwencji działań. Karta „A” zawiera równieŜ zapis, dotyczący 
wyraŜenia zgody przez ofiarę przemocy na udostępnienie jej danych osobowych instytucjom 
rządowym i organizacjom pozarządowym, zajmującym się pomocą osobom pokrzywdzonym. 

Jeśli z zaistniałych podczas interwencji okoliczności wynika, Ŝe  
w sprawie moŜe być wszczęte postępowanie przygotowawcze, dyŜurny jednostki Policji 
powinien podjąć decyzję, czy nie zachodzi konieczność przeprowadzenia na miejscu zdarzenia 
czynności w niezbędnym zakresie w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i 
dowodów przestępstwa, dla potrzeb postępowania przygotowawczego. 

Karta „B” zawiera katalog przestępstw popełnianych najczęściej na szkodę osoby 
najbliŜszej, uaktualnione adresy i telefony instytucji i organizacji pomocowych oraz daje 
moŜliwość uzupełnienia jej o informacje dotyczące lokalnych placówek. 

Dzielnicowi prowadzący teczki zagadnieniowe pt. „Przemoc domowa” zostali 
zobowiązani do wykonywania czynności związanych z udokumentowaniem zdarzeń mających 
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znamiona przemocy w danej rodzinie oraz przekazywania zebranej dokumentacji do akt 
postępowania przygotowawczego, w przypadku jego wszczęcia w danej sprawie. 
178)  Rząd podziela niepokój Komitetu, iŜ mimo wysiłków zarówno przedstawicieli instytucji 
sądowych (sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych), organów samorządowych (terenowe 
ośrodki pomocy rodzinie), jak i organizacji pozarządowych (Niebieska Linia, Fundacja „Dzieci 
Niczyje” i in.) odnotowuje się znaczną liczbę przypadków przemocy w rodzinie.  

Z danych Komendy Głównej Policji na koniec 2001r. z wszczętych 16.423 postępowań 
w związku z art. 207 kk (znęcanie się nad rodziną) zostało skierowanych do postępowania 
sądowego ponad 10.000 spraw. 

Z danych liczbowych Komend Wojewódzkich Policji wynika, Ŝe w 2002r. policjanci 
przeprowadzili 96 449 interwencji wobec przemocy w rodzinie. Pośród 127 515 ofiar 
zdecydowaną większość tj. 74 366 osób stanowiły kobiety. Na drugim miejscu znalazły się 
dzieci - 46 028 osób, z czego 30 073 stanowiły dzieci do lat 13. 
 

Liczba przeprowadzonych interwencji policji 

 2000 2001 2002 
interwencje 
domowe ogółem 

479602 482007 559387 

w tym dotyczące 
przemocy w 
rodzinie 

86146 86545 96449 

 

Liczba ofiar przemocy domowej wg „Niebieskiej Karty” 

 1999 2000 2001 2002 

liczba ofiar przemocy 
domowej ogółem 

96955 116644 113793 127515 

w tym kobiety 55214 67678 66991 74366 

w tym męŜczyźni 4239 5606 5589 7121 

dzieci do lat 13 23929 27820 26305 30073 

nieletni od 13 do 18 lat 13546 15540 14908 15955 

 

Liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych z uwzględnieniem liczby przestępstw 
zarejestrowanych w programie "Niebieskiej Karty" (tekst artykułów w Załączniku 3 (B)) 
 

Liczba przestępstw 
stwierdzonych w 2000r. 

Liczba przestępstw 
stwierdzonych w 2001r. 

Liczba przestępstw 
stwierdzonych w 2002r. 

Kwalifikacja 
prawna 

Przestępstwa 
zarejestrowane 
w programie 
"Niebieskiej 
Karty" 

Wszystkie 
przestępstwa 
stwierdzone 

Przestępstwa 
zarejestrowane w 
programie 
"Niebieskiej 
Karty"" 

Wszystkie 
przestępstwa 
stwierdzone 

Przestępstwa 
zarejestrowane 
w programie 
"Niebieskiej 
Karty"" 

Wszystkie 
przestępstwa 
stwierdzone 

art. 207 kk 8502 23308 9132 24200 9170 23921
art. 191 § 1 kk 435 2847 557 2842 612 2603
art. 197 kk 176 2399 246 2339 330 2345
art. 200 kk 144 1518 193 1460 281 1485
art. 190 kk 3339 32685 4628 35180 6326 35948
art. 208 kk 73 253 342 370 196 658
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razem 12669 63010 15098 66391 16915 66960

 
Niepokojące są równieŜ dane dotyczące zabójstw popełnionych w wyniku tzw. 

nieporozumień rodzinnych:  

 Zabójstwa Motyw 
seksualny 

Motyw 
nieporozumień 
rodzinnych 

Motyw 
nieustalony 

1999 1048 28 279 237 

2000 1269 28 338 268 

2001 1325 22 358 307 

Dane Komendy Głównej Policji, 2002 

Dane policyjne mówią, Ŝe rocznie w wyniku tzw. nieporozumień rodzinnych traci Ŝycie 
ok. 300 kobiet, zaś ok. 50 kobiet będących ofiarami przemocy ze strony swoich męŜów 
popełnia samobójstwo. Biorąc pod uwagę takŜe dane z rubryki „Motyw nieustalony” moŜna 
szacować, Ŝe blisko 1/3 zabójstw w Polsce jest związana z konfliktem w rodzinie. Wyjątkowo 
niepokojący jest fakt, Ŝe z roku na rok liczba aktów przemocy wobec kobiet, wprawdzie 
nieznacznie, ale wzrasta.  
179) Dane statystyczne wskazują na wzrost liczby interwencji domowych dotyczących 
przemocy w rodzinie. Jest to przede wszystkim efekt ogólnopolskich kampanii prowadzonych 
na rzecz ofiar przemocy. W konsekwencji rośnie świadomość społeczna oraz liczba 
zgłaszanych tego typu przestępstw.  

Policja podejmuje jak najszersze działania zmierzające do kompleksowego rozwiązania 
problemu, m. in.: rozpoznanie środowiska (przez specjalistów ds. nieletnich, dzielnicowych, 
czy słuŜby patrolowo-interwencyjne), uświadamianie dzieciom ich praw podczas spotkań w 
szkołach, podejmowanie odpowiednich czynności wobec sprawców przemocy, stałą 
współpracę ze szkołami, słuŜbą zdrowia, sądami rodzinnymi i nieletnich, kuratorami 
sądowymi, ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów 
alkoholowych, centrami pomocy rodzinie oraz organizacjami zajmującymi się problemem 
przemocy na danym terenie. 
180) W walce z przemocą wobec kobiet i dzieci duŜy nacisk kładzie się na działania 
profilaktyczne: współpraca ze szkołami by rozpoznać zjawiska patologiczne występujące 
wśród dzieci i młodzieŜy oraz w ich rodzinach, „telefony zaufania” czyli bezpłatne infolinie 
funkcjonujące przy wielu jednostkach w terenie (za ich pośrednictwem policjanci mogą 
odbierać anonimowe informacje od mieszkańców m.in. na temat przemocy w rodzinie, udzielać 
róŜnych porad, reagować na sygnały naruszenia prawa), współtworzenie lokalnych systemów 
wsparcia dla ofiar przemocy. Partnerami w przypadku udzielania takiego wsparcia i pomocy 
ofiarom przemocy są: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Centra Pomocy 
Rodzinie, Centra Interwencji Kryzysowej, Gminne i Miejskie Komisje Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Centra Pomocy Psychologicznej, Placówki SłuŜby Zdrowia, Rady 
Gmin i Powiatów, Pełnomocnicy ds. UzaleŜnień działający przy Urzędach Miast i Gmin, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Sądy Rodzinne i Nieletnich, 
Prokuratury, Ośrodki Pomocy Społecznej, Punkty Konsultacyjno-Informacyjne dla ofiar 
przemocy w rodzinie, jak równieŜ organizacje pozarządowe. 
181) Resort sprawiedliwości patronuje prowadzonym kompleksowym szkoleniom kadry 
kuratorów sądowych – rodzinnych i dla dorosłych. Pracując w terenie, często to oni pierwsi 
stają się świadkami tego rodzaju przemocy. Z łącznej liczby ponad 3.000 kuratorów, 80% 
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zostało juŜ przeszkolonych przez specjalistów m.in. z Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Centrów Pomocy Rodzinie. Po przejściu takiego szkolenia 
kuratorzy podejmują działania w ramach np. działającej organizacji dla ofiar przemocy – 
Niebieska Linia czy Telefon Zaufania. 
182) Rząd bardzo docenia działalność organizacji pozarządowych, które stworzyły szeroki 
system pomocy obejmujący zarówno prowadzenie placówek dla kobiet i dzieci – ofiar 
przemocy i handlu ludźmi, udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej, 
prowadzenie działań edukacyjnych i wydawniczych, jak i szkolenia wolontariuszy i 
pracowników słuŜb i instytucji, oraz kampanie społeczne, dzięki którym informacja na temat 
przemocy w rodzinie i moŜliwości uzyskania pomocy dotarła do społeczeństwa, m.in.: Stop 
przemocy wobec kobiet, Powstrzymać przemoc w rodzinie, Dzieciństwo bez przemocy, Masz 
prawo marzyć masz prawo wiedzieć (dotycząca handlu ludźmi), Zły dotyk - boli całe Ŝycie 
(ogólnopolska akcja przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci prowadzona takŜe 
przez „Niebieską Linię”). 
183) Niemniej, nadal w sytuacjach wymagających interwencji i pomocy istnieje duŜa 
bezradność ofiar i świadków przemocy oraz nikła znajomość innych poza Policją form 
pomocy. Z badań OBOP-u wynika, Ŝe przeciętny obywatel zapytany: do kogo udałby się o 
pomoc będąc świadkiem przemocy w 60% wskazuje na policję i telefon 997, a w 10% 
wskazuje na telefon zaufania (nie znając numeru). Znajomość takich form pomocy jak telefon 
Niebieska Linia, ośrodek interwencji kryzysowej, jakaś organizacja pozarządowa nie 
przekracza 3%. 
184) Innym problemem związanym z przemocą w rodzinie jest konieczność zapewnienia 
schronienia ofiarom przemocy w celu odizolowania ich od sprawcy. Z danych na koniec 2001r. 
wynika, Ŝe w 134 schroniskach dla ofiar przemocy domowej w kraju, udzielono 
wszechstronnej pomocy zarówno w postaci zabezpieczenia miejsca pobytu jak i pomocy 
psychologicznej (wsparcia) tym, którzy doświadczyli przemocy domowej. Były to dzieci i 
osoby dorosłe. Schronisk przeznaczonych wyłącznie dla kobiet–ofiar przemocy działa w Polsce 
kilkanaście. Część z nich to samodzielne placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe 
(np. w Warszawie Centrum Praw Kobiet prowadzi dwie, w których jest łącznie miejsce dla ok. 
40 kobiet i dzieci), inne to mieszkania, którymi zawiadują Centra Interwencji Kryzysowej. 

Nadal jednak liczba funkcjonujących schronisk jest zbyt mała, szczególnie w duŜych 
miastach, np. w Warszawie funkcjonują obecnie 3 schroniska dla ofiar przemocy. Prowadzi to 
niejednokrotnie do tego, Ŝe ofiary przemocy znajdują pomoc nie w wyspecjalizowanych 
ośrodkach lecz w schroniskach dla bezdomnych i w statystykach figurują jako bezdomne, a nie 
ofiary przemocy. W tym jednak zakresie brak danych statystycznych. 
 
Przemoc wobec dzieci 

185) Jeśli chodzi o „małe ofiary przemocy domowej” to nie istnieje prawna definicja 
krzywdzenia dziecka. Niemniej zgodnie z art. 72 ust. 1 Konstytucji ochrona dziecka przed 
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją jest wartością konstytucyjną i kaŜdy 
moŜe Ŝądać od organów władzy zapewniania dziecku takiej ochrony. Ponadto art. 95 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego stanowi, Ŝe „władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak 
tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny”. To co jest naduŜyciem władzy rodzicielskiej, 
musi kaŜdorazowo ustalać sąd, przy czym w razie stwierdzenia naruszenia dobra dziecka sąd 
podejmuje odpowiednie działania z urzędu. Przy tych ustaleniach najwaŜniejszy jest wzgląd na 
dobro dziecka. Ochronie dziecka przed złym traktowaniem - nie tylko przez członków rodziny 
– słuŜą określone przepisy kk, w tym art. 200 - wykorzystanie seksualne osoby małoletniej, art. 
201 kk – kazirodztwo oraz 207 kk – znęcanie się.  

Na dzień dzisiejszy, wiele przepisów normujących sytuację dziecka w rodzinie jest 
anachronicznych, i dlatego sądy powinny interpretować je w zgodzie z Konstytucją, a ta 
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zapewnia wszystkim nietykalność osobistą i zakazuje okrutnego lub poniŜającego traktowania 
oraz nakazuje rodzicom uwzględniać w wychowaniu wolność sumienia dziecka i jego 
przekonania. 

Zgodnie z prawem dziecko moŜe – samo, jeśli skończyło 13 lat, lub za pośrednictwem 
prokuratora, organizacji broniącej praw dziecka czy np. członka rodziny – zwrócić się do sądu 
o ograniczenie rodzicom ich władzy, jeśli uwaŜa, Ŝe ich metody wychowawcze robią mu 
krzywdę. W praktyce to się nie zdarza. Do sądu trafiają sprawy drastycznych naduŜyć władzy 
rodzicielskiej: bicie, głodzenie, wykorzystywanie seksualne. 

186) W wyniku zmian ustrojowych, w tym reformy samorządowej, do zadań samorządów 
przeszły problemy pomocy dziecku i rodzinie, opieki nad dzieckiem oraz ochrony dziecka 
przed przemocą. Szczególna rola w budowie zintegrowanego systemu pomocy na poziomie 
powiatu przypadła Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie. Do zadań powiatów naleŜy: 
opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, prowadzenie 
ośrodka interwencji kryzysowej, podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 
Jednak powiaty, borykając się z wieloma problemami natury organizacyjnej, brakiem 
dostatecznych środków finansowych, wykwalifikowanych specjalistów oraz brakiem 
programów działania, jeszcze nie zbudowały pełnych struktur powiatowych centrów pomocy 
rodzinie: ośrodki interwencji kryzysowej działają na razie w ok. 20% powiatów, zaś powiatowe 
strategie rozwiązywania problemów społecznych są jeszcze w większości powiatów na etapie 
projektów o róŜnym stopniu zaawansowania. 

187) Rzecznik Praw Dziecka przygotował systemowy plan przeciwdziałania przemocy 
wobec dzieci, w tym takŜe przemocy o charakterze seksualnym, zawierający propozycje 
stosownych zmian legislacyjnych i organizacyjnych oraz zakładający wdroŜenie rozwiązania 
systemowego w skali kraju opartego o struktury samorządowe powiatu. Projekt ten został 
pozytywnie zaopiniowany w toku konsultacji społecznych, przy czym zwrócono uwagę na 
konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych oraz etatowego i finansowego wzmocnienia 
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Rzecznik Praw Dziecka przekazał projekt na 
początku 2002r. Prezydentowi RP oraz Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

188) Rzecznik Praw Dziecka wystąpił w 2002r. do Sejmu RP o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej polegającej na zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za przestępstwo znęcania 
się nad osobą małoletnią i nieporadną, i w tej mierze na poziomie bardzo zaawansowanym 
toczą się prace w parlamencie. Jedną ze zmian miałoby być wprowadzenie zasady, Ŝe 
odpowiedzialność za przestępstwo wobec dzieci jest traktowana tak, jak za takie samo 
przestępstwo wobec dorosłych dokonane ze szczególnym okrucieństwem. 

W opinii Rzecznika Praw Dziecka konieczna jest równieŜ zmiana Kodeksu karnego, w 
celu objęcia małoletnich między 15 a 18 rokiem Ŝycia pełną ochroną przed wykorzystywaniem 
seksualnym. Obecnie Kodeks karny (art. 200 § 1) zapewnia ochronę przed wykorzystywaniem 
seksualnym wyłącznie małoletnim przed ukończeniem 15 roku Ŝycia. 

189) Na początku 2001r. Centrum Szkolenia Policji rozpoczęło współpracę ze specjalistami z 
fundacji „Dzieci Niczyje”. Dla policjantów zajmujących się problematyką nieletnich w Polsce 
opracowano trwający 30 godzin program szkolenia warsztatowego „Przemoc wobec dziecka”. 
Celem tego programu było rozszerzenie umiejętności i wiedzy w zakresie diagnozy i 
interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci oraz pracy z dziećmi, ofiarami krzywdzenia, jak 
równieŜ rozwijanie umiejętności współpracy z instytucjami uczestniczącymi w procesie 
pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. 

Wykorzystując doświadczenia specjalistów z Fundacji „Dzieci Niczyje” oraz 
policjantów opracowano projekt adaptacji jednej z sal wykładowych CSP w Legionowie na 
potrzeby szkolenia. Polega on na stworzeniu pokoju przesłuchania przyjaznego dziecku. 
Oprócz szczególnego wystroju (jasnoniebieskie kolory ścian, meble dostosowane do wieku 
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dzieci, wyposaŜenie w zabawki) pokój został wyposaŜony w „lustro weneckie” oraz sprzęt do 
rejestrowania przebiegu przesłuchania. Wraz z nabywaniem przez policjantów wiedzy na temat 
przesłuchania małoletnich ofiar przestępstw, idea tzw. niebieskich pokoi uległa 
upowszechnieniu. Obecnie w Polsce działa ich około 90. Nie wszystkie z nich są 
zlokalizowane w pomieszczeniach policyjnych. Część „niebieskich pokoi” udostępnianych 
policjantom na potrzeby przesłuchania znajduje się na terenach poradni wychowawczo-
zawodowych, ośrodków opieki społecznej, czy ośrodków zdrowia. Lokalizacja pokoi oraz ich 
wyposaŜenie w duŜej mierze zaleŜy od dobrej współpracy, jaką jednostki terenowe prowadzą z 
samorządem lokalnym oraz lokalnymi organizacjami działającymi na rzecz zwalczania 
przemocy w rodzinie. 
 
Przestępstwa na tle seksualnym 

190) Na terenie Polski stwierdzono w roku 2001 ogółem 4 716 przestępstw przeciwko 
obyczajności dokonanych przez 2 719 sprawców wobec 4 234 pokrzywdzonych, w tym 1 987 
małoletnich. W roku 2002 stwierdzono 4 652 przestępstw przeciwko wolności seksualnej i 
obyczajności na szkodę 4 227 pokrzywdzonych, w tym 2 070 małoletnich. Przestępstwa 
godzące w wolność seksualną i obyczajność po ich ujawnieniu charakteryzują się bardzo 
wysokim wskaźnikiem wykrycia sprawcy (od 85% do 100%). Wynika to w znacznej mierze z 
faktu, Ŝe sprawcami tego rodzaju przestępstw są najczęściej osoby pochodzące z najbliŜszego 
otoczenia ofiary, zwłaszcza małoletniego. 
191) Mając na względzie potrzeby ofiar zgwałceń do wprowadzonego niedawno 
„Policyjnego Programu Wspomagania Ofiar Przestępstw” wprowadzono standard zachowań, 
do przestrzegania którego zobowiązana jest Policja wobec ofiar tych przestępstw. Wydano 
takŜe pisemne polecenie bezwzględnego respektowania przez policjantów potrzeb i postulatów 
ofiar zgwałceń w zakresie: płci osoby prowadzącej przesłuchania oraz dokonywania czynności 
okazania osoby podejrzewanej przy uŜyciu „lustra fenickiego”. 

Ponadto programy szkoleń policyjnych obejmują m.in. zasady postępowania z ofiarami 
zgwałceń. W tym celu, wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ogólnopolskim Forum 
na Rzecz Ofiar Przestępstw wydana została ksiąŜka pt. ”Poszanowanie godności ofiar 
przestępstw”. Została ona przekazana do dyspozycji wszystkich jednostek i szkół Policji. 

Problematyka ofiar zgwałceń stanowiła ponadto, na wniosek strony polskiej, jeden z 
głównych elementów programu twinningowego Phare 99 komponent 5 – „Pomoc ofiarom 
przestępstw”. Specjaliści z Komendy Głównej Policji, wszystkich komend wojewódzkich oraz 
szkół policji uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu, podczas którego zapoznali się z 
holenderskim modelem i rozwiązaniami praktycznymi z zakresu pomocy pokrzywdzonym. 
192) W 1999r. Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało Kartę Praw Ofiary, która zmierza 
do promowania praw ofiar w postępowaniu sądowym oraz wyszło z inicjatywą powołania 
organizacji działającej na rzecz ofiar przestępstw, m.in. stworzenia Funduszu 
Kompensacyjnego dla Ofiar Przestępstw. Wokół inicjatywy skupiły się zaproszone przez 
ministerstwo wybrane organizacje pozarządowe, specjaliści w dziedzinie prawa karnego oraz 
przedstawiciele instytucji stosujących prawo. 

Artykuł 10 – Prawo osób pozbawionych wolności do godnego traktowania 
 
 

193) W poprzednim sprawozdaniu omówione zostały zmiany jakie miały miejsce w okresie 
transformacji ustrojowej w sytuacji osób pozbawionych wolności. Proces dostosowywania 
zasad polskiego systemu penitencjarnego do postanowień MPPOiP oraz wymogów 
Europejskich Reguł Penitencjarnych był kontynuowany. 
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194) Nowy Kodeks karny stanowi, Ŝe kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie 
stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem 
godności człowieka. 
195) Kodeks karny przewiduje kary za przejawy okrucieństwa popełnione wobec osób 
pozbawionych wolności. Zgodnie z art. 247 kk: 

 „§ 1 Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą prawnie pozbawioną wolności, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. JeŜeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Funkcjonariusz publiczny, który wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu 
określonego w § 1 lub 2, podlega karze określonej w tych przepisach.” 

196) Kodeks karny wykonawczy stanowi, iŜ kary, środki karne, zabezpieczające i 
zapobiegawcze wykonuje się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej 
skazanego oraz zakazuje stosowania tortur lub nieludzkiego albo poniŜającego traktowania i 
karania skazanego.  

Nowy Kodeks karny wykonawczy zmienił sposób podejścia do zagadnienia 
resocjalizacji, która przestała być obowiązkiem skazanego a stała się jego prawem, chyba Ŝe 
jest on młodocianym. W systemie programowanego oddziaływania obligatoryjnie odbywają 
karę skazani młodociani a takŜe dorośli, którzy po przedstawieniu im projektu programu 
oddziaływania wyraŜą zgodę na współudział w jego opracowaniu i wykonaniu oraz skazani 
przeniesieni z systemu terapeutycznego. W systemie zwykłym skazany moŜe korzystać z 
dostępnego w zakładzie karnym zatrudnienia, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych i 
sportowych. Prawo do resocjalizacji realizowane jest poprzez dokonywanie przez skazanego 
wyboru czy chce podjąć aktywne działania słuŜące readaptacji społecznej, czy teŜ 
reprezentować postawę bierną. 

197) Kodeks karny wykonawczy poszerzył uprawnienia skazanych w zakresie: 

- prawa do komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem, właściwym kuratorem sądowym 
oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, 

- prawa do komunikowania się ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz 
instytucjami, których celem jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych, jak równieŜ 
kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania, 

- prawa do zapoznawania się z opiniami, sporządzonymi przez administrację zakładu 
karnego, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec niego decyzji, 

- prawa gwarantującego minimum warunków bytowych, 

- moŜliwości kontaktów z rodziną oraz ich realizacji w bardziej humanitarny sposób, 

- korzystania z zajęć kulturalno-oświatowych oraz moŜliwości posiadania przez skazanego 
urządzeń do realizacji swoich zainteresowań (sprzęt audio i rtv), 

- składania wniosków, skarg i próśb do organów właściwych do ich rozpoznania oraz 
prowadzenia korespondencji bez cenzurowania z kompetentnymi organami. 

 
Nadzór penitencjarny i monitoring 

198) Nadzór nad legalnością i przebiegiem wykonywania kary pozbawienia wolności, kary 
aresztu, tymczasowego aresztowania a takŜe wykonywaniem środka zabezpieczającego 
związanego z umieszczeniem w zakładzie karnym, umieszczeniem w zamkniętym zakładzie 
psychiatrycznym lub leczenia odwykowego, kar porządkowych i środków przymusu 
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skutkujących pozbawieniem wolności sprawują sędziowie penitencjarni sądu wojewódzkiego, 
w którego okręgu wykonywane są te kary lub środki. 

199) Sędzia penitencjarny sprawuje nadzór penitencjarny: 

� przeprowadzając okresowe wizytacje jednostek kontrolowanych lub wizytacje doraźne 
obejmujące całokształt spraw podlegających kontroli i ocenie albo wybrane 
zagadnienia, 

� wydając zalecenia powizytacyjne oraz kontrolując prawidłowość i terminowość ich 
realizacji, 

� wydając decyzje i zarządzenia w przypadkach przewidzianych w ustawie, 

� podejmując inne niezbędne czynności. 

W razie stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru penitencjarnego istotnych uchybień 
w działaniu organu orzekającego lub wykonującego orzeczenie, sędzia penitencjarny 
podejmuje niezwłocznie, w granicach swoich uprawnień, stosowne czynności zmierzające do 
usunięcia tych uchybień. 

Po zakończeniu wizytacji sędzia penitencjarny zapoznaje dyrektora jednostki 
kontrolowanej z wynikami wizytacji, umoŜliwiając mu ustosunkowanie się do dokonanych 
ustaleń i zaleceń powizytacyjnych, a takŜe - w miarę potrzeby, zwłaszcza jeŜeli w toku 
wizytacji stwierdzono istotne uchybienia w działalności kontrolowanej jednostki lub 
zastrzeŜenia co do realizowanych przez nią zaleceń - zawiadamia się właściwy organ 
nadrzędny nad kontrolowaną jednostką. Ponadto sędzia penitencjarny sporządza sprawozdanie 
z przebiegu wizytacji. Powinno ono zawierać w szczególności: dane dotyczące zakresu 
wizytacji, ocenę sposobu wykonania zaleceń związanych z poprzednią wizytacją, ustalenie 
wyników przeprowadzonej wizytacji wraz z zaleceniami powizytacyjnymi, zmierzającymi do 
usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieŜenia ich powstawaniu. W miarę potrzeby sędzia 
penitencjarny moŜe wyznaczyć termin do poinformowania go o zakresie i sposobie wykonania 
zaleceń powizytacyjnych. 
200) W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem pozbawienia wolności, sędzia 
penitencjarny niezwłocznie zawiadamia o tym organ, do którego dyspozycji osoba pozbawiona 
wolności pozostaje, a w przypadku odbywania przez nią kary lub wykonywania wobec niej 
środka - organ, który skierował orzeczenie do wykonania, a takŜe podejmuje inne czynności 
niezbędne do natychmiastowego zwolnienia. Sędzia penitencjarny ma prawo do zawieszenia 
lub uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy właściwemu sądowi penitencjarnemu do 
rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie sądu penitencjarnego jest w takiej sytuacji ostateczne i nie 
podlega zaskarŜeniu. Ponadto, w ramach nadzoru sędziowie penitencjarni oprócz rozmów z 
osadzonymi, systematycznie przeprowadzają lustracje jednostek penitencjarnych połoŜonych 
na obszarze właściwości miejscowej danego sądu. Kontroli takich mogą dokonywać bez 
zapowiedzi o kaŜdej porze i w kaŜdym miejscu zakładu karnego lub aresztu śledczego. 
201) Przepisy nie określają częstotliwości przeprowadzania wizytacji, jednak zakres i waga 
zadań wynikających z istoty nadzoru penitencjarnego spowodowały przyjęcie w większości 
sądów penitencjarnych praktyki przeprowadzania tych czynności raz w roku. 

W latach 1999-2002 Sądy Okręgowe przeprowadziły łącznie 471 wizytacji tj. 252 w 
Zakładach Karnych i 219 w Aresztach Śledczych. Ich wyniki były pozytywne. Nie ujawniono, 
aby łamane były międzynarodowe akty prawne w zakresie ochrony praw człowieka bądź 
przepisy prawa krajowego. Przeciwnie, w jednostkach penitencjarnych generalnie 
respektowano prawa osób pozbawionych wolności, m. in. stwarzając właściwe warunki do 
wykonywania róŜnych praktyk religijnych, umoŜliwiając obcokrajowcom kontakt z 
placówkami dyplomatycznymi. 
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Ujawniane niedociągnięcia były omawiane z dyrektorami wizytowanych jednostek 
penitencjarnych, a nadto stanowiły element zaleceń powizytacyjnych, które następnie były 
przez nich realizowane.  

W latach 1999-2002 w związku ze zwróceniem się sądów penitencjarnych do jednostek 
organizacyjnych więziennictwa o udzielenie wyjaśnień i informacji w związku z zarzutami na 
niewłaściwe traktowanie osadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników SłuŜby Więziennej, 
takich informacji i wyjaśnień udzielono w 1999r. w 193 sprawach, w 2000r. - w 205, w 2001r. 
- w 261, a w 2002r. - w 283. 

202) Bezpośredni nadzór nad działalnością zakładów karnych i aresztów śledczych sprawują 
dyrektorzy okręgowi SłuŜby Więziennej, a realizację zadań wykonywanych przez jednostki 
organizacyjne więziennictwa nadzoruje Dyrektor Generalny SłuŜby Więziennej. Zarówno 
Centralny Zarząd SłuŜby Więziennej, jak i okręgowe inspektoraty SłuŜby Więziennej dokonują 
inspekcji jednostek penitencjarnych w ramach kontroli kompleksowych, problemowych i 
doraźnych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w międzynarodowych dokumentach dotyczących 
postępowania z więźniami. 

203) Intensywny monitoring jednostek penitencjarnych, zwłaszcza pod kątem przestrzegania 
praw osób w nich przebywających, prowadzi Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Pracownicy Biura przeprowadzili wizytację prawie wszystkich jednostek penitencjarnych, 
mając prawo wejścia do nich o kaŜdej porze i rozmów ze wszystkimi przebywającymi w nich 
osadzonymi, bez uczestnictwa zatrudnionych funkcjonariuszy i pracowników. Zalecenia 
pokontrolne wynikające z tych wizyt zawsze są wnikliwie rozpatrywane i często miały znaczny 
wpływ na kształtowanie praktyki penitencjarnej. 

204) Od początku lat dziewięćdziesiątych systematycznego monitoringu jednostek 
penitencjarnych dokonują organizacje pozarządowe. Największą aktywność w sferze 
przestrzegania praw człowieka w instytucjach izolacyjnych wykazuje Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka. Pracownicy i osoby wskazane przez Fundację mogą wchodzić do wszystkich 
aresztów śledczych i zakładów karnych na podstawie przepustki stałej, pisemnego 
upowaŜnienia lub zgodnie z innymi wymogami określonymi dla osób nie będących 
funkcjonariuszami lub pracownikami SłuŜby Więziennej ubiegających się o prawo wstępu na 
teren jednostek organizacyjnych SłuŜby Więziennej, przeprowadzać rozmowy z 
przebywającymi w nich osadzonymi bez udziału innych osób, a takŜe zgłaszać uwagi i 
postulaty pod adresem władz więziennych. 
Prawo badania rzeczywistości więziennej w szerokim zakresie uzyskują takŜe przedstawiciele 
innych organizacji pozarządowych, w tym zwłaszcza: 
- charytatywnych, takich jak: Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”, Towarzystwo 

Pomocy im. Św. Brata Alberta, Caritas, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym 
na Wolność „Emaus”, 

- edukacyjnych, np. Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Stowarzyszenie Centrum 
Informacji Społecznej prowadzące Biura Porad Obywatelskich, 

- samopomocowych, szczególnie abstynenckich takich jak np.: członkowie Wspólnot 
Anonimowych Alkoholików, Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii „Monar", 

- przedstawiciele świata nauki i studenci wyŜszych uczelni, 

- przedstawiciele samorządów i społeczności lokalnych, 
- przedstawiciele prasy, radia, telewizji. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe podmioty te oprócz realizacji statutowych zadań często 
podejmują się interwencji w sprawach poszczególnych osadzonych. 

205) DuŜe znaczenie dla ochrony praw osadzonych mają kapłani, czy osoby świeckie, 
zwłaszcza z kościoła rzymsko-katolickiego, ale teŜ reprezentujący inne kościoły lub związki 
wyznaniowe. Oprócz posługi religijnej, słuŜą oni pomocą osadzonym i ich rodzinom w 
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rozwiązywaniu problemów, wynikających z faktu izolacji więziennej, niekiedy pełniąc rolę 
mediatorów pomiędzy nimi a władzami więziennymi. 

206) Więziennictwo polskie było i jest przedmiotem monitoringu i kontroli ze strony 
międzynarodowych instytucji i organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, takich 
jak: Komitet przeciwko Torturom, Międzynarodowy Czerwony KrzyŜ, Europejski Trybunał 
Praw Człowieka, Europejski Komitet Przeciwdziałania Torturom oraz Nieludzkiemu lub 
PoniŜającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) itp. 
207) Ponadto w ostatnich dziesięciu latach polskie jednostki penitencjarne odwiedzali: 
Ojciec Święty Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, KsięŜniczka Anna, przedstawiciele 
rządów, placówek dyplomatycznych mających siedzibę na terenie Polski, międzynarodowych 
organizacji pozarządowych, międzynarodowych instytucji i organizacji naukowych, 
funkcjonariusze i pracownicy więziennictwa innych krajów. Wprawdzie wizyty te nie miały na 
celu przeprowadzania lustracji, ale ich częstotliwość (kilkadziesiąt wizyt tego typu rocznie) 
świadczy o otwartości polskiego systemu penitencjarnego, co ma wpływ na jego ocenę 
dokonywaną przez społeczność międzynarodową. 
 
Prawo do składania wniosków, skarg i próśb 

208) WaŜnym elementem tego monitoringu jest rozpatrywanie skarg osadzonych na warunki 
czy sposób wykonywania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności przez 
organy, instytucje i organizacje krajowe i zagraniczne. 
209) Osobom tymczasowo aresztowanym i skazanym na karę pozbawienia wolności 
przysługuje prawo do składania wniosków, skarg i próśb organowi właściwemu do ich 
rozpatrzenia oraz przedstawiania ich w nieobecności innych osób, administracji zakładu 
karnego, kierownikom jednostek organizacyjnych SłuŜby Więziennej, sędziemu 
penitencjarnemu, prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz do prowadzenia 
korespondencji bez jej cenzurowania, z organami państwowymi i samorządowymi oraz 
Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Skazani, ich obrońcy i pełnomocnicy oraz właściwe 
organizacje pozarządowe mają prawo kierować skargi do organów powołanych na podstawie 
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony 
praw człowieka. Korespondencja osób pozbawionych wolności w tych sprawach, powinna być 
bezzwłocznie przekazywana do adresata i nie podlega cenzurze. 

Osadzony dokonując wyboru adresata skargi decyduje o trybie i podmiocie, który ją 
rozpatrzy. 
210) Instytucja skarg, próśb i wniosków jest bardzo często wykorzystywana przez osoby 
osadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich rodziny do sygnalizowania 
kierownikom jednostek organizacyjnych SłuŜby Więziennej, a takŜe innym organom 
pozawięziennym, nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów penitencjarnych oraz 
przestrzeganiu w nich przepisów prawa, normujących wykonywanie kary pozbawienia 
wolności i tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących 
pozbawieniem wolności. Jest ona równieŜ źródłem informacji o respektowaniu przez 
administrację więzienną praw osób pozbawionych wolności oraz dostępną formą ochrony 
indywidualnych praw więźniów. 
 
Kwestia naruszeń prawa przez funkcjonariuszy SłuŜby Więziennej, Policji i inne słuŜby 

211) W latach 1999 - 2002 we wszystkich skargach dotyczących niezgodnego z prawem 
traktowania osób pozbawionych wolności przez funkcjonariuszy i pracowników SłuŜby 
Więziennej, w tym m.in. pobicia, bezpodstawnego wymierzenia kary dyscyplinarnej, uŜycia 
siły fizycznej i umieszczenia w celi zabezpieczającej, prowokacyjnego zachowania 
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funkcjonariuszy, zastraszania, poniŜania, kradzieŜy, podawania nieprawdy o faktycznym stanie 
zdrowia przez lekarzy więziennych, osoby skarŜące wniosły następującą ilość zarzutów: 

- w 1999r. wniesiono łącznie 1887 zarzutów na niewłaściwy stosunek funkcjonariuszy i 
pracowników SłuŜby Więziennej do osadzonych. Z 1534 zarzutów rozpatrywanych przez 
jednostki organizacyjne więziennictwa 12 uznano za zasadne, z czego jeden dotyczył 
naruszenia nietykalności cielesnej osadzonego, 

- w 2000r. ogółem wniesiono 2140 zarzutów na niewłaściwe traktowanie osób 
pozbawionych wolności przez funkcjonariuszy i pracowników SłuŜby Więziennej, w tym 
94 na pobicie oraz 48 na uŜycie środków przymusu bezpośredniego. Pozostałe dotyczyły 
innych form nieprawidłowego w ocenie skarŜących - traktowania. Spośród 1761 zarzutów 
rozpatrywanych przez jednostki organizacyjne więziennictwa 21 uznano za zasadne. 
Zarzuty zasadne nie dotyczyły pobicia oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego, 

- w 2001r. ogółem wniesiono 2486 zarzutów, w tym 123 na pobicie i 114 na uŜycie środków 
przymusu bezpośredniego. Spośród 2034 zarzutów rozpatrywanych przez jednostki 
organizacyjne więziennictwa za zasadne uznano 10. W grupie tej nie odnotowano zarzutów 
zasadnych na pobicie oraz niepraworządne uŜycie środków przymusu bezpośredniego, 

- w 2002r. ogółem wniesiono 2671 zarzutów, w tym 131 na pobicie oraz 46 na uŜycie 
środków przymusu bezpośredniego. Spośród 2214 zarzutów rozpatrywanych przez 
jednostki organizacyjne więziennictwa za zasadne uznano 16, w tym 1 dotyczył 
niepraworządnego uŜycia środka przymusu bezpośredniego. 

PowyŜsze dane uwzględniają sprawy podlegające rozpatrzeniu i merytorycznemu 
załatwieniu przez jednostki organizacyjne więziennictwa oraz przekazane więziennictwu w 
celu udzielenia wyjaśnień i informacji innym uprawnionym organom (sądom penitencjarnym, 
prokuratorom, Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich). 

212) W latach 1999-2002 nastąpił znaczny wzrost liczby osadzonych. Nie przełoŜyło się to 
na wzrost liczby wynikających ze skarg przypadków nieprawidłowego stosunku 
funkcjonariuszy do osadzonych. W 1999r. odnotowano 2 takie przypadki, w 2000r. - 4, 
natomiast w 2001r. nie odnotowano ani jednego. 

W 2002r. ujawniono 3 przypadki nieprawidłowego stosunku funkcjonariuszy do 
osadzonych. Winnym wymierzono kary dyscyplinarne. Przewinienia te miały miejsce w 
następujących jednostkach: 
- Areszt Śledczy w Krasnymstawie: Dowódca zmiany pełniąc słuŜbę, bezpodstawnie podjął 

decyzję o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego w postaci umieszczenia 
osadzonego w celi zabezpieczającej. Funkcjonariusz został ukarany karą nagany; 

- Zakład Karny w Warszawie-Białołęce: Oddziałowy działu ochrony pełniąc słuŜbę w 
oddziale mieszkalnym uczestniczył w pobiciu skazanego. Ukarany został karą wydalenia 
ze słuŜby; 

- Zakład Karny w Rzeszowie-ZałęŜu: Zastępca dowódcy zmiany zastosował wobec 
osadzonego umieszczenie w celi zabezpieczającej. Środki przymusu bezpośredniego 
zostały uŜyte niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Funkcjonariusz został ukarany karą 
upomnienia. 

 
Powierzchnia cel  

213) Ustosunkowując się do zaniepokojenia Komitetu nieadekwatnością powierzchni cel 
przypadającą na 1 więźnia oraz postulatu poprawienia warunków w więzieniach tak, by 
pozostawały w zgodzie z „Regułami minimalnymi postępowania z więźniami”, naleŜy 
stwierdzić, iŜ Wzorcowe Reguły Minimalne ONZ Postępowania z Więźniami z 1955r. nie 
określają minimalnej powierzchni celi mieszkalnej, jaka powinna przypadać na jednego 
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więźnia, ograniczając się do stwierdzenia zawartego w pkt 10, Ŝe „wszystkie pomieszczenia 
przeznaczone do uŜytku więźniów, a szczególnie sypialnie, odpowiadają wszelkim wymogom 
zdrowotnym, stosownie do warunków klimatycznych, a zwłaszcza jeśli chodzi o wielkość 
powierzchni kubicznej, minimum powierzchni uŜytkowej, oświetlenie, ogrzewanie i 
wentylację”. 
214) Jednocześnie Reguły w pkt. 9 (1) zalecają jednoosobowe przebywanie osadzonych w 
celach mieszkalnych w porze nocnej. RównieŜ Europejskie Reguły Więzienne z 1987r. 
akcentując w pkt. 14.1 powyŜszą zasadę nie określają minimalnej powierzchni celi 
mieszkalnej. Rekomendują w pkt. 15 „udostępnianie więźniom w szczególności pomieszczeń 
do spania odpowiadających wymogom zdrowotnym i higienicznym, ze stosownym 
uwzględnieniem warunków klimatycznych, a zwłaszcza powierzchni kubicznej powietrza, 
rozsądnej powierzchni metrycznej, oświetlenia, ogrzewania i wentylacji". 
215) Aktualnie obowiązujący Kodeks karny wykonawczy stanowi, Ŝe powierzchnia celi 
mieszkalnej, przypadająca na skazanego wynosi nie mniej niŜ 3 m2. W szczególnie 
uzasadnionych wypadkach dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego moŜe umieścić 
osadzonych, na czas określony, w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę 
wynosi mniej niŜ 3 m2. O takim umieszczeniu naleŜy bezzwłocznie powiadomić sędziego 
penitencjarnego. 
216) W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych średniomiesięczna liczba osadzonych 
wahała się od niespełna 46 tys. w 1990r. do ponad 65 tys. W roku 1995. Zmiany w liczebności 
nie stanowiły w tym okresie istotnego problemu z punktu widzenia pojemności jednostek 
penitencjarnych, która ukształtowała się na poziomie 63–65 tys. miejsc. W ciągu kolejnych 
trzech lat (1996–1998) średniomiesięczna liczba osadzonych oscylowała wokół   58 tys. osób. 

Od stycznia 1999 roku do 3 lutego 2003r. liczba osadzonych wzrosła z 54 373 do      81 
918. Liczba miejsc, którymi dysponowało więziennictwo dla osadzonych w tym samym 
okresie wzrosła zaledwie z 64 747 do 69 376. Zaludnienie zakładów karnych i aresztów 
śledczych wynosi obecnie 118,1%, zaś przy wyłączeniu z rachuby szpitali więziennych – 
118,9%. 
217) W związku ze znacznym wzrostem w latach 1999-2002 populacji osadzonych, co było 
konsekwencją zaostrzenia polityki karnej państwa i zwiększenia efektywności ścigania, 
więziennictwo podejmowało działania mające na celu pozyskanie nowych miejsc 
zakwaterowania. Polegały one na zmianie przeznaczenia niektórych pomieszczeń takich jak 
świetlice, siłownie, sale odpraw itp. na cele mieszkalne lub teŜ na działaniach inwestycyjno-
remontowych. W wyniku prac inwestycyjno-remontowych pozyskano w 1999r. - 627 miejsc, w 
2000r. - 974, w 2001r. - 1115 oraz w 2002r. - 335. Ponadto w 1999r. została zakończona 
budowa Aresztu Śledczego w Radomiu, co dało dodatkowo 789 miejsc. W 2003r. będzie 
zakończona budowa nowego aresztu w Piotrkowie Trybunalskim (600 miejsc), nadbudowa 
jednej kondygnacji w Areszcie Śledczym w Wejherowie (40 miejsc) oraz budowa 3 oddziałów 
dla osadzonych niebezpiecznych w Areszcie Śledczym w Białymstoku, Zakładzie Karnym w 
Rzeszowie, Areszcie Śledczym Warszawie-Mokotowie o łącznej pojemności 94 miejsc. 
218) Obecnie w jednostkach penitencjarnych brakuje ok. 13 tys. miejsc. W związku z tym 
więziennictwo przygotowało program powiększenia aktualnej bazy zakwaterowania o          20 
tysięcy miejsc polegający na budowie nowych pawilonów penitencjarnych na terenie 
istniejących jednostek oraz odtworzeniu i wyremontowaniu pawilonów penitencjarnych 
zniszczonych w czasie buntów (z lat 80. i z przełomu lat 80/90), powodzi bądź wyłączonych z 
powodu bardzo złego stanu technicznego. W 2003r. pomimo ograniczonych środków w 
budŜecie więziennictwa rozpoczęto budowę 2 pawilonów penitencjarnych (w zakładzie 
Karnym w Wojkowicach, Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze), których realizację przewiduje 
się zakończyć w 2005r. (docelowa pojemność tych pawilonów wyniesie ok. 550 miejsc). 

Koszt realizacji programu budowy 20 tysięcy miejsc oszacowano na 1 533,5 mln zł wg 
cen z przełomu lat 2001/2002, co jest porównywalne z rocznym budŜetem więziennictwa. 
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219) We wszystkich jednostkach penitencjarnych w chwili obecnej znajduje się łącznie 
16501 cel, w tym 935 jednoosobowych, 4 416 dwuosobowych i 2592 trzyosobowych. 
Pozostałe cele przeznaczone są dla czterech i więcej osób, w tym np. 289 to cele ponad 
jedenastoosobowe. Więziennictwo podejmuje dalsze działania mające na celu zmniejszenie 
liczby cel mieszkalnych wieloosobowych w ogólnej liczbie cel mieszkalnych. 
220) W następnych latach SłuŜba Więzienna planuje rozpocząć, o ile pozwoli na to sytuacja 
finansowa więziennictwa, nowe zadania inwestycyjne, które wpłyną w sposób znaczący na 
zwiększenie liczby miejsc zakwaterowania. NaleŜą do nich: 

- budowa 3 pawilonów penitencjarnych  na terenie istniejących jednostek (w Zakładzie 
Karnym w Wojkowicach, Areszcie Śledczym w Lublinie, Zakładzie Karnym w 
Krzywańcu), o łącznej pojemności ok. 1000 miejsc, 

- budowa nowej jednostki penitencjarnej na 600 miejsc, 

- rozbudowa Zakładu Karnego w Garbalinie i zwiększenie pojemności o 366 miejsc, 

- kontynuacja rozpoczętej w 2001r. adaptacji jednostki wojskowej na Zakład Karny w 
Czerwonym Borze o pojemności docelowej na 600 miejsc, 

- odtworzenie pawilonu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Goleniowie oraz 
Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu o łącznej pojemności ok. 300 miejsc. 

Obecnie jedynie radykalne zmniejszenie liczby osadzonych w jednostkach 
penitencjarnych bądź teŜ rozbudowa istniejących lub budowa nowych zakładów karnych i 
aresztów śledczych pozwoliłaby na zwiększenie normy powierzchni przypadającej na jedną 
osobę. 
 
Ogólne warunki pobytu osadzonych 

221) W celach mieszkalnych zapewnia się odpowiedni sprzęt kwaterunkowy, w tym łóŜko 
dla kaŜdego osadzonego, odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i 
odpowiednią do pory roku temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń 
mieszkalnych, a takŜe oświetlenie odpowiednie do czytania i wykonywania pracy. W 
zaleŜności od typu zakładu karnego osadzeni korzystają z sanitariatów mieszczących się w 
celach mieszkalnych lub znajdujących się na korytarzach poszczególnych oddziałów. Obecnie 
w zakładach karnych typu zamkniętego istnieją 14 182 cele posiadające sanitariaty o róŜnym 
standardzie zabudowy, w tym w 6172 celach jest to zabudowa pełna a w 7 503 celach - 
nietrwała. 507 cel nie wymaga zabudowy sanitariatów (np. cele jednoosobowe). Jedynie w 
dwóch jednostkach penitencjarnych występują 83 cele wyposaŜone w kubły sanitarne. Obecnie 
prowadzone są prace remontowe mające na celu załoŜenie instalacji sanitarnej w jednej z tych 
jednostek, a druga zostanie zlikwidowana w związku z oddaniem do uŜytku nowego obiektu 
we wrześniu br. Problem cel wyposaŜonych w kubły sanitarne pod koniec 2003r. przestanie 
istnieć. 

222) Dzienna norma Ŝywieniowa podstawowa zawiera nie mniej niŜ 2600 kcal a dla 
osadzonego, który nie ukończył 24 roku Ŝycia, nie mniej niŜ 3200 kcal. Decyzje o przyznaniu 
osadzonemu stosownej normy leczniczej podejmuje lekarz, określając liczbę i godziny 
wydawania posiłków w ciągu doby, rodzaj produktów oraz sposób ich przyrządzania. 

223) Skazanemu zapewnia się bezpłatną opiekę lekarską i bezpłatne zaopatrzenie w leki, 
środki opatrunkowe, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach – w niezbędne protezy. 
MoŜna mu takŜe zezwolić na leczenie na jego koszt, przez wybranego przez niego lekarza. W 
kaŜdej jednostce penitencjarnej powołany jest zakład opieki zdrowotnej zapewniający 
podstawowy zakres świadczeń zdrowotnych, który stanowi integralną część jednostki. 
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Wymagania stawiane tym zakładom i pomieszczeniom wchodzącym w ich skład są identyczne 
z wymaganiami stawianymi wszystkim zakładom opieki zdrowotnej w Polsce. 

Więzienna słuŜba zdrowia dysponuje 14 szpitalami, w których w 2002r. przebywało 10 
690 pacjentów. Regulacje prawne umoŜliwiają osadzonym korzystanie ze świadczeń 
zdrowotnych udzielanych równieŜ przez pozawięzienne zakłady opieki zdrowotnej. W 2002r. z 
moŜliwości tej skorzystano 16 526 razy. 

224) Więziennictwo prowadzi 58 szkół róŜnego typu. Szkoły te, zorganizowane w 23 
zespoły szkół, funkcjonują w 28 jednostkach penitencjarnych. Istniejąca sieć szkół zapewnia 
moŜliwość kształcenia zarówno skazanym objętym obowiązkowym kształceniem, jak i tym, 
którzy z własnej inicjatywy chcą się dalej uczyć. Obowiązkowym nauczaniem w zakresie 
szkoły podstawowej i gimnazjum obejmowani są skazani oraz tymczasowo aresztowani, którzy 
nie ukończyli 18-tego roku Ŝycia. Dla skazanych dorosłych organizowane jest kształcenie w 
zakresie wszystkich typów szkół funkcjonujących w systemie oświaty publicznej. 

W roku szkolnym 2001/2002 spośród średniorocznej liczby 80502 osób 
przebywających w jednostkach penitencjarnych 4011 (4,98%) uczęszczało do szkół 
przywięziennych. Najliczniejszą grupę uczniów, liczącą 1861 osób, stanowili skazani 
młodociani (46% wszystkich uczących się w szkołach). Ponadto uczyło się 1278 recydywistów 
i 872 odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. W zakresie szkoły 
podstawowej i gimnazjum nauką objęto 500 skazanych, którzy stanowili 12,5% wszystkich 
uczących się, a w zakresie szkół zawodowych i średnich 3504 osoby (87,5%). 

Kształcenie skazanych w prezentowanych wyŜej formach nie wyczerpuje w całości 
oferty edukacyjnej przewidzianej dla skazanych. Dla osób wymagających przekwalifikowania 
zawodowego organizowane jest równieŜ szkolenie kursowe. W roku szkolnym 2002/2003 
zorganizowano 27 kursów. Objęto nim 412 skazanych wymagających przekwalifikowania 
zawodowego. Szkolenia kończące się uzyskaniem pełnych kwalifikacji zawodowych stanowiły 
55% wszystkich szkoleń kursowych. Pozostałe miały na celu przysposobienie skazanych do 
wykonywania określonych prac. Organizację kursów powierzano przywięziennym szkołom 
zawodowym oraz instytucjom wyspecjalizowanym w doskonaleniu osób dorosłych. 

Działania, jakie podjęto w 1999r. w celu dostosowania oświaty przywięziennej do 
załoŜeń reformy systemu oświaty, spowodowały istotną poprawę warunków kształcenia we 
wszystkich typach szkół przywięziennych. Szkoły uzyskały dodatkowe wyposaŜenie 
dydaktyczne, w tym: 
- pracownie komputerowe, 
- pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, 
- podręczniki i lektury szkolne. 

Przeprowadzone zmiany organizacyjne skutkowały utworzeniem 4 dobrze 
wyposaŜonych jednostek edukacyjnych tzw. Centr Kształcenia Ustawicznego, które 
zapewniają skazanym kompleksową ofertę edukacyjną. 

 
Warunki w policyjnych pomieszczeniach dla zatrzymanych  

225) Warunki pobytu osób w policyjnych pomieszczeniach dla zatrzymanych są stale 
monitorowane przez uprawnione komórki kontrolne Policji, przedstawicieli Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ujawnione w trakcie działań 
kontrolnych nieprawidłowości są usuwane stosownie do moŜliwości finansowych Policji.  
226) W 2002 inspektorzy komendantów wojewódzkich Policji przeprowadzili kontrolę stanu 
techniczno-sanitarnego oraz wyposaŜenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych w 188 
komendach miejskich i powiatowych Policji.  
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Zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich – Placówki dla nieletnich 

227) Zwierzchni nadzór nad zakładami dla nieletnich jest sprawowany poprzez prezesów 
sądów okręgowych oraz wyznaczone osoby. Obejmuje on: nadzór nad działalnością 
administracyjną zakładów i schronisk, kontrolę działania zakładów i schronisk, kontrolę 
przestrzegania praw i obowiązków nieletnich, analizę stosowania przepisów prawa i 
prowadzenia dokumentacji, wizytacje obejmujące całokształt działalności zakładu lub 
schroniska i lustracje obejmujących wybrane dziedziny działalności, inicjowanie wszczęcia 
postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych oraz rozpoznawanie skarg i wniosków. 

228) Nadzór pedagogiczny w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich 
sprawowany jest poprzez wizytatorów Ministra Sprawiedliwości, wizytatorów okręgowych 
zespołów nadzoru pedagogicznego i dyrektorów zakładów lub schronisk. W 2000r. rozpoczęto 
prace nad stworzeniem spójnego systemu mierzenia jakości pracy w zakładach dla nieletnich. 
Opracowano „Księgę jakości zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”, w której 
ustalono obszary pracy tych placówek podlegające kontroli nadzoru pedagogicznego oraz 
badaniu jakościowemu. Są to: organizacja i kierowanie zakładem dla nieletnich, system 
zarządzania kadrami, bezpieczeństwo zakładu dla nieletnich, prawa nieletniego, obowiązki 
nieletniego, oferta resocjalizacyjna, kultura organizacyjna, współpraca ze środowiskiem. W 
obszarze „prawa nieletniego” wyróŜniono następujące podobszary: znajomość praw nieletnich, 
przestrzeganie praw nieletnich, spójność uregulowań wewnętrznych z prawami nieletnich, 
zapobieganie, rozpoznawanie i reagowanie na nieprzestrzeganie praw nieletnich. 
229) Wizytacje i lustracje w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, 
przeprowadzone w latach 1999 – 2002 dotyczyły róŜnych obszarów działalności zakładów. W 
niektórych placówkach zbadano wszystkie obszary przewidziane w planach mierzenia jakości 
pracy. Szczególną uwagę poświęcono przestrzeganiu praw nieletnich. Dzięki temu przypadki 
naruszania praw wychowanków umieszczonych w zakładach dla nieletnich mogły być 
natychmiast ujawnione, co w konsekwencji prowadziło do niezwłocznego podejmowania 
odpowiednich czynności korekcyjnych oraz zapobiegawczych. W koniecznych przypadkach 
dokonano zmian na stanowiskach kierowniczych w zakładach dla nieletnich. 
230) Wyniki kontroli wskazują na pozytywne zmiany zarówno w pracy merytorycznej, jak 
teŜ w zarządzaniu zakładami dla nieletnich. W pracy z młodzieŜą doskonalono metody 
resocjalizacji uwzględniając wyniki badań osobopoznawczych nieletnich, rozszerzano formy 
zajęć pozwalających pełniej realizować indywidualne zainteresowania wychowanków, dbano o 
warunki pobytu nieletnich w zakładzie oraz zapewnienie bezpieczeństwa, realizowano 
indywidualne programy resocjalizacji. Skutecznie i prawidłowo funkcjonował system 
stosowanych nagród i środków dyscyplinarnych. Nadal utrzymywała się pozytywna tendencja 
wzrostu ilości nagród udzielanych wychowankom. Wynikało to z coraz powszechniejszego 
przekonania pracowników pedagogicznych, Ŝe wychowanek częściej i umiejętnie nagradzany 
czuje się bardziej bezpieczny i szybciej moŜe uwierzyć w swoje moŜliwości bycia lepszym. 
Nie budziło zastrzeŜeń nadzoru przestrzeganie praw wychowanków m.in. do zapewnienia im 
właściwego Ŝywienia i opieki zdrowotnej. Stwierdzono znaczną poprawę w zakresie realizacji 
przez kadrę kierowniczą placówek zadań w zakresie sprawowania nadzoru wewnętrznego i 
dokonywania oceny pracy nauczycieli. Polepszyła się takŜe organizacja oraz przebieg procesu 
dydaktyczno-wychowawczego w szkołach. Działania kierownictwa szkół i nauczycieli 
ukierunkowane były na tworzenie coraz lepszych warunków pracy i uatrakcyjnianie 
prowadzonych zajęć celem eliminowania u wychowanków negatywizmu szkolnego. Efekty 
tych działań przejawiły się w wynikach klasyfikacji i promocji wychowanków. SpostrzeŜenia 
dotyczące organizacji nauki i pracy w warsztatach szkolnych wskazywały, Ŝe nauczyciele 
zawodu starali się zapewnić dobre przygotowanie wychowanków do zawodu, jednak nauka 
odbywała się w oparciu o wyeksploatowane i przestarzałe maszyny i urządzenia. Odnotowano 
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konieczność dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb na rynku pracy poprzez 
róŜne formy kursów. 

231) W analizowanym okresie działalność zakładów dla nieletnich była kontrolowana przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich. W 1999r. w wyniku kontroli pracy kilkunastu zakładów dla 
nieletnich w zakresie warunków Ŝycia umieszczonych w nich wychowanków Rzecznik 
stwierdził, Ŝe w placówkach zapewnia się nieletnim odpowiednie standardy Ŝycia w zakresie 
warunków socjalno – bytowych. Z kolei w 2001r. Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził 
wizytacje 6 schronisk i 6 zakładów poprawczych. Ich celem była ocena stanu przestrzegania 
praw nieletnich ze szczególnym zwróceniem uwagi na poziom realizowanego procesu 
resocjalizacji oraz stosowanie w jego ramach środków wychowawczych. Wizytacja dotyczyła 
znajomości praw nieletnich, przestrzegania ich praw, zapobiegania, rozpoznawania i 
reagowania na nieprzestrzeganie praw nieletnich przez pracowników placówek oraz 
realizowanych z nieletnimi programów wychowawczych. Stwierdzono duŜe rozbieŜności 
występujące pomiędzy poszczególnymi placówkami w zakresie stanu przestrzegania praw 
nieletnich i poziomu realizowanego procesu resocjalizacji. Uwagi i wnioski sformułowane 
przez Rzecznika zostały szczegółowo przeanalizowane i wyjaśnione w trybie nadzoru. W 
konsekwencji resort sprawiedliwości podjął działania zmierzające do wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości takich jak: zatrudnianie młodocianych z naruszeniem 
obowiązujących przepisów, nieuregulowana procedura przechowywania leków, takŜe 
psychotropowych, i podawania ich wychowankom, karne stosowanie izby przejściowej, 
ujawnianie treści korespondencji wychowanków, brak przeciwdziałania przejawom tzw. 
drugiego Ŝycia. 

232) W 2002r. NajwyŜsza Izba Kontroli sprawdziła warunki sprawowania nadzoru oraz 
oddziaływania wychowawczego, resocjalizacyjnego i  terapeutycznego wobec nieletnich 
w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, łącznie w 16 placówkach. Zbadano 
następujące zagadnienia: zapewnienie nieletnim warunków bytowych i sanitarnych, opieki 
zdrowotnej, moŜliwości udziału w zajęciach kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych oraz 
rozwijanie ich aktywności społecznej, zorganizowanie warunków do kontynuowania nauki i 
wykonywania praktyk religijnych, przestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny, w tym 
udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych, udzielanie pomocy opuszczającym 
placówkę, prawidłowość prowadzenia dokumentacji nieletnich oraz dokonywania okresowych 
analiz i ocen postępów w procesie resocjalizacji. W wyniku ustaleń podczas przeprowadzonej 
kontroli sformułowano wnioski odnośnie poprawy jakości sprawowanego nadzoru, 
zmniejszenia kosztów funkcjonowania placówek oraz zwiększenia ich efektywności, podjęcia 
monitorowania dalszych losów i sytuacji Ŝyciowej wychowanków, analizy zasadności 
przydzielania godzin ponadwymiarowych, poprawy efektywności gospodarstw pomocniczych. 
Uznano jednak, Ŝe nieletnim przebywającym w zakładach poprawczych i schroniskach dla 
nieletnich stworzono dobre, a niekiedy bardzo dobre warunki pobytu i resocjalizacji. Wszystkie 
kwestie, na które zwrócono uwagę zostały poddane wnikliwej analizie i szczegółowo zbadane, 
a nieprawidłowości niezwłocznie zlikwidowane. 

233) Ponadto nadzór nad placówkami dla nieletnich wykonują sędziowie rodzinni 
wyznaczani przez prezesów sądów okręgowych, w których okręgach znajdują się dane 
placówki. Wykonywanie nadzoru polega m. in. na kontroli i ocenie legalności umieszczenia i 
pobytu nieletnich w placówce oraz zwalniania ich z placówki, przestrzegania praw i 
obowiązków nieletnich, zwłaszcza w zakresie, w jakim naruszenie tych praw i obowiązków 
moŜe pociągać za sobą odpowiedzialność karną i dyscyplinarną, prawidłowości stosowanych w 
placówce metod i środków oddziaływania na nieletnich, zwłaszcza w zakresie ich zgodności z 
prawem i skuteczności, prawidłowości dokumentacji dotyczącej nieletniego oraz dokonywania 
okresowych analiz i ocen postępów w procesie resocjalizacji, zapewnienia nieletniemu 
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warunków bytowych i sanitarnych, opieki zdrowotnej oraz moŜliwości udziału w zajęciach 
kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych oraz rozwijania jego aktywności społecznej, 
udzielania nieletnim opuszczającym placówkę odpowiedniej pomocy określonej odrębnymi 
przepisami, prawidłowości i terminowości załatwiania próśb, skarg i wniosków nieletnich. Z 
przebiegu kontroli placówek znajdujących się w okręgu danego sądu sędziowie rodzinni 
sporządzają sprawozdania obejmujące dane dotyczące zakresu kontroli, wraz zaleceniami 
pokontrolnymi zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieŜenia ich 
powstawaniu. W terminie 14 dni od zakończenia kontroli prezes sądu okręgowego przesyła 
odpis sprawozdania kierownikowi placówki oraz organowi prowadzącemu placówkę, tj. 
Ministerstwu Sprawiedliwości w przypadku zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, 
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej odnośnie placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu co do specjalnych ośrodków szkolno – 
wychowawczych. W celu zapewnienia prawidłowego sprawowania nadzoru oraz właściwego 
wykonywania zaleceń pokontrolnych prezesi sadów okręgowych organizują narady z udziałem 
sędziów rodzinnych sprawujących nadzór, kierowników nadzorowanych placówek oraz 
przedstawicieli organów prowadzących te placówki. 
 
 
 

Artykuł 11 – Zakaz więzienia za długi 
 
 
234) Polski system prawny nie zawiera norm prawnych pozwalających na pozbawienie 
wolności jedynie z powodu niemoŜności wywiązania się z zobowiązań umownych. 
 
 
 

Artykuł 12 – Wolność poruszania się 
 
 
235) Od dnia 1 września 2003r. zasady i warunki wjazdu na terytorium Polski (w tym m.in. 
zasady i warunki udzielania cudzoziemcom wiz uprawniający do przekraczania granicy RP), 
przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzoziemców z terytorium RP, tryb 
postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. 
o cudzoziemcach, która zastąpiła dotychczasową Ustawę o cudzoziemcach z              25 
czerwca 1997r. W zakresie dotyczącym zasad, warunków i trybu udzielania cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wskazania właściwych w tych sprawach 
organów omówione powyŜej regulacje uzupełnia Ustawa z 13 czerwca 2003r. o udzielaniu  
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która równieŜ weszła w Ŝycie 
z dniem 1 września 2003r. Przyjęto bowiem koncepcję wyodrębnienia z ustawy, która odnosi 
się do wszystkich cudzoziemców, przepisów dotyczących tych osób, które wymagają 
szczególnego traktowania, określonego przede wszystkim normami prawa międzynarodowego. 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach 

236) Zgodnie z postanowieniami nowej ustawy cudzoziemiec, przebywający legalnie na 
terytorium RP, korzysta z prawa do swobody poruszania się i wyboru miejsca pobytu. 

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, 
zezwolenie na osiedlenie się, status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany wydaje się kartę 
pobytu. Karta ta w okresie swej waŜności potwierdza toŜsamość cudzoziemca podczas jego 
pobytu na terytorium RP oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróŜy, do wielokrotnego 
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przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Na wniosek cudzoziemca, który 
posiada zezwolenie na osiedlenie się, a który utracił dokument podróŜy bądź teŜ uległ on 
zniszczeniu lub utracił waŜność, a uzyskanie nowego nie jest moŜliwe, wydaje się mu polski 
dokument podróŜy, waŜny przez okres 2 lat. Dokumenty te mają w praktyce umoŜliwić prawo 
cudzoziemców do korzystania ze swobody poruszania się. 

Ograniczenie swobody poruszania się i wolności, moŜe mieć miejsce jedynie w 
przypadkach przewidzianych ustawą. Rozdział 9 i 10 ustawy o cudzoziemcach szczegółowo 
reguluje postępowanie w sprawie zatrzymania cudzoziemca, umieszczenia go w strzeŜonym 
ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu w celu wydalenia, jak równieŜ szczegółowe 
kwestie dotyczące jego pobytu w tych miejscach. 
237) Cudzoziemiec, wobec którego zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o 
wydaleniu albo który uchyla się od wykonania obowiązków określonych w decyzji o 
wydaleniu, moŜe być zatrzymany na okres nie dłuŜszy niŜ 48 godzin. Zatrzymanemu 
cudzoziemcowi przysługują uprawnienia przewidziane w kpk dla osoby zatrzymanej. Policja 
lub StraŜ Graniczną, która dokonuje zatrzymania jest obowiązana: 

- wystąpić niezwłocznie do sądu z wnioskiem o: 

- umieszczenie cudzoziemca w strzeŜonym ośrodku (jeŜeli jest to niezbędne do 
sprawnego  przeprowadzenia postępowania, bądź teŜ zachodzi uzasadniona obawa, 
Ŝe będzie on się uchylał od wykonania decyzji o wydaleniu lub decyzji o cofnięciu 
zezwolenia na osiedlenie się, bądź tez przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę 
niezgodnie z przepisami, jeŜeli nie został niezwłocznie doprowadzony do granicy); 
lub 

- zastosowanie wobec niego aresztu w celu wydalenia (gdy zachodzi którakolwiek z 
okoliczności przemawiających za umieszczeniem cudzoziemca w strzeŜonym 
ośrodku a ponadto istnieje obawa, Ŝe dana osoba nie podporządkuje się zasadom 
pobytu obowiązującym w strzeŜonym ośrodku); 

- albo wystąpić niezwłocznie do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji o cofnięciu 
zezwolenia na osiedlenie się lub decyzji o wydaleniu cudzoziemca, 

- albo wykonać niezwłocznie decyzję o wydaleniu, w szczególności przez doprowadzenie 
cudzoziemca do granicy albo do granicy państwa, do którego zostaje on wydalony, lub do 
portu lotniczego albo morskiego tego państwa. 

238) Na postanowienie o umieszczeniu cudzoziemca w strzeŜonym ośrodku lub o 
zastosowaniu wobec niego aresztu wydanego przez sąd rejonowy właściwy ze względu na 
siedzibę organu składającego wniosek, tj. wojewody, organu StraŜy Granicznej lub Policji, 
przysługuje zaŜalenie do sądu okręgowego. W postanowieniu określa się okres pobytu w takim 
ośrodku lub areszcie na okres nie dłuŜszy niŜ 90. Okres ten moŜe w wyjątkowych sytuacjach 
zostać przedłuŜony na czas określony niezbędny do wykonania decyzji o wydaleniu, jeŜeli nie 
została ona wykonana z winy cudzoziemca. Łączny okres pobytu w strzeŜonym ośrodku lub 
areszcie nie moŜe przekroczyć roku. 
239) Ustawa przewiduje takŜe moŜliwość uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę 
oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w przypadku niewątpliwie niesłusznego 
umieszczenia w strzeŜonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu w celu wydalenia. 
Sprawy takie są prowadzone na podstawie przepisów kpk, dotyczących odszkodowania za 
niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. 
240) Przewiduje się wizy pobytowe krótkoterminowe i długoterminowe. Wiza 
krótkoterminowa uprawnia do wjazdu i nieprzerwanego pobytu na terytorium RP lub kilku 
pobytów następujących po sobie, trwających przez okres nieprzekraczający łącznie 3 miesięcy 
w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu. W przypadku długoterminowej 
wizy pobytowej okres ten wynosi rok w okresie waŜności wizy, przy czym ten typ wizy jest 
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wydawany tylko w celu prowadzenia działalności gospodarczej; prowadzenia działalności 
kulturalnej lub udziału w konferencjach międzynarodowych; wykonywania zadań słuŜbowych 
przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej; udziału w 
postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu; wykonywania pracy; naukowym, szkoleniowym, 
dydaktycznym – z wyłączeniem wykonywania pracy; korzystania z ochrony czasowej; jeŜeli 
okoliczności tego pobytu wymagają, aby trwał on dłuŜej niŜ 3 miesiące. 

Ustawa przewiduje takŜe instytucję wizy lotniskowej, która uprawnia do wjazdu do strefy 
tranzytowej lotniska międzynarodowego i pobytu w tej strefie, przez okres nie dłuŜszy niŜ 2 
dni. Wizę tę moŜna wydać cudzoziemcowi, który wykaŜe, Ŝe pobyt w strefie tranzytowej 
lotniska międzynarodowego jest niezbędny do odbycia planowanej przez niego podróŜy 
lotniczej. 

Ponadto, na okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące, wiza pobytowa moŜe być wydana 
cudzoziemcowi, mimo Ŝe zachodzą okoliczności na podstawie których naleŜałoby mu 
odmówić jej wydania, jeŜeli: 

- przepisy praw polskiego wymagają od niego osobistego stawiennictwa przed 
polskim organem władzy publicznej, 

- wjazd na terytorium RP jest niezbędne ze względu na konieczność poddania się 
zabiegom lekarskim słuŜącym bezpośrednio ratowaniu Ŝycia, którym nie moŜe on 
zostać poddany w innym państwie, 

- zachodzi wyjątkowa sytuacja osobista wymagająca jego obecności na terytorium 
RP, 

- wymaga tego interes RP. 

241) Cudzoziemcowi będącemu małŜonkiem obywatela polskiego nie moŜna odmówić 
udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wyłącznie z uwagi na moŜliwość 
spowodowania obciąŜenia dla pomocy społecznej lub niewywiązywanie się cudzoziemca z 
zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa lub z uwagi na konieczność ochrony zdrowia 
publicznego lub ze względu na istnienie okoliczności wskazujących, Ŝe cel wjazdu lub pobytu 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie inny niŜ deklarowany (art. 
57). 

W przypadku zezwoleń na osiedlenie się, znacznie skrócono okres nieprzerwanego 
legalnego pobytu wymaganego do udzielenia przedmiotowego zezwolenia. Osoby te mogą się 
o nie ubiegać, jeŜeli bezpośrednio przed złoŜeniem wniosku przebywały nieprzerwanie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony i od dnia zawarcia związku małŜeńskiego upłynęły co 
najmniej 3 lata. 

242) Obecnie zezwolenia na osiedlenie się moŜna udzielić takŜe: 

- małoletnim dzieciom cudzoziemców, urodzonych na terytorium RP, jeŜeli co 
najmniej jedne z jego przedstawicieli ustawowych posiadała w dniu jego urodzenia 
zezwolenie na osiedlenie się, 

- cudzoziemcom, którzy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
nieprzerwanie na podstawie wiz lub zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony 
lub zgody na pobyt tolerowany przez okres nie krótszy niŜ 10 lat, a posiadając status 
uchodźcy 8 lat, niezaleŜnie od wykazania istnienia w ich przypadku trwałych 
więzów rodzinnych lub ekonomicznych z Polską. 

Oprócz krótszego okresu nieprzerwanego pobytu, cudzoziemcom, którzy uzyskali w 
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy – zalicza się do tego okresu takŜe okres pobytu na 
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podstawie tymczasowego zaświadczenia toŜsamości cudzoziemca, choćby cudzoziemiec był w 
tym czasie umieszczony w strzeŜonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia. 

243) Ustawa przewiduje, wprowadzoną do polskiego ustawodawstwa juŜ w 2001r. instytucję 
łączenia rodzin, w ramach której przewidziano wydawanie zezwoleń na zamieszkanie na czas 
oznaczony w celu połączenia z rodziną. Zezwolenie moŜna wydać cudzoziemcom znajdującym 
się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będącym członkami najbliŜszej rodziny 
cudzoziemców zamieszkujących w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się albo 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony przez co najmniej 3 lata albo posiadanego 
statusu uchodźcy.  

Łączenie rodzin dotyczy małŜonków oraz małoletnich dzieci (w tym przysposobionych) 
wnioskodawcy lub jego współmałŜonka. 

244) Ponadto w ustawie: 

- zamieszczono przesłankę uzasadniającą uznanie, w trakcie postępowania o udzielnie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, Ŝe małŜeństwo zostało zawarte dla pozoru 
(przyjęcie korzyści majątkowej przez jednego z małŜonków za wyraŜenie zgody na zawarcie 
małŜeństwa, niewypełnienie prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małŜeństwa, 
brak wspólnego zamieszkiwania małŜonków, fakt, iŜ małŜonkowie nie spotkali się nigdy przed 
zawarciem małŜeństwa, fakt, iŜ małŜonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga, 
fakt, iŜ małŜonkowie nie są zgodni co do danych osobowych, dotyczących drugiego 
współmałŜonka i innych okoliczności, które ich dotyczą; 

- sprecyzowano długości okresów, na jakie wpisuje się dane osobowe cudzoziemców do 
wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepoŜądany 
(od 1 roku do 5 lat, z moŜliwością przedłuŜenia na kolejne określone okresy); 

- uregulowano moŜliwości poddania cudzoziemców przebywających w Polsce kontroli 
legalności pobytu. 

 
Ustawa z 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 

245) Zgodnie z ustawą na terytorium RP cudzoziemcowi spełniającemu odpowiednie 
kryteria, udziela się ochrony poprzez nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, udzielenie 
zgody na pobyt tolerowany bądź udzielenie ochrony czasowej. 
Do wszystkich postępowań w kwestiach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 
 
Status uchodźcy 
246) Status uchodźcy w RP nadaje się cudzoziemcowi, który spełnia warunki do uznania za 
uchodźcę określone w Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców (1951) i Protokole 
Nowojorskim dotyczącym statusu uchodźców (1967). 
247) Cudzoziemiec moŜe złoŜyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy do Prezesa Urzędu do 
Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, za pośrednictwem organów przyjmujących wniosek tj. 
komendanta oddziału StraŜy Granicznej obejmującego terytorialnym zasięgiem działania m.st. 
Warszawę lub komendant granicznej placówki kontrolnej StraŜy Graniczne. JeŜeli 
cudzoziemiec nie posiada prawa wjazdu na terytorium RP, wówczas składa wniosek za 
pośrednictwem komendanta granicznej placówki kontrolnej StraŜy Granicznej podczas kontroli 
granicznej przy wjeździe na terytorium RP. Organy przyjmujące wniosek są obowiązane do 
niezwłocznego przekazania wniosków Prezesowi Urzędu. Przekazanie musi nastąpić nie 
później niŜ 48 godzin od chwili złoŜenia wniosku przez cudzoziemca. 
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Tym samym uproszczono postępowanie o nadanie statusu uchodźcy poprzez rezygnację 
z pierwszej fazy tego postępowania, toczącej się przed organami uprawnionymi do przyjęcia 
wniosku, a zakończonej postanowieniem w sprawie wszczęcia lub decyzją o odmowie 
wszczęcia postępowania, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla cudzoziemców, dającym 
im jednocześnie moŜliwość szybszego, a zarazem wnikliwszego rozpatrzenia sprawy. 

248) Decyzje w sprawie o nadanie statusu uchodźcy wydaje Prezes Urzędu do Spraw 
Repatriacji i Cudzoziemców zaś odwołania rozpatruje Rada do Spraw Uchodźców, która jest 
organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji i zaŜalenia na 
postanowienia wydane przez Prezesa Urzędu w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu 
uchodźcy. Na decyzję organu drugiej instancji przysługuje skarga do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 

249) Inne waŜniejsze zmiany to: 

� ustalenie terminu wydania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy w 
pierwszej instancji na okres 6 miesięcy od złoŜenia wniosku. Odstępstwem od tej zasady 
jest termin wydania decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy z powodu oczywistej 
bezzasadności wniosku – wynosi on 30 dni od dnia złoŜenia wniosku; 

� wprowadzenie do ustawy przepisów dotyczących postępowania wobec małoletnich 
pozbawionych opieki oraz wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy, w stosunku do których zachodzi domniemanie, iŜ byli ofiarami przestępstw lub 
przemocy albo będących niepełnosprawnymi, przyznając w ten sposób gwarancje 
ustawowe realizacji przysługujących im uprawnień. Zagadnienia te, choć dotyczą praw 
cudzoziemców lub stanowią uzupełnienie kodeksowych zasad postępowania 
administracyjnego, znajdowały się dotychczas w aktach wykonawczych. Pewnym novum 
jest wprowadzenie do ustawy instytucji opiekuna faktycznego, ustanawianego dla 
małoletniego ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy, który sprawuje pieczę nad osobą 
i majątkiem małoletniego w „Ŝyciu codziennym”. Instytucja ta uzupełnia instytucję 
kuratora, który jest ustanawiany do reprezentowania małoletniego w postępowaniu o 
nadanie statusu uchodźcy; 

� przepisy określające zasady udzielania i wstrzymywania pomocy w postaci świadczeń w 
ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub w postaci 
stałego świadczenia pienięŜnego, jak równieŜ zasady świadczenia pomocy w organizacji 
dobrowolnych wyjazdów cudzoziemców, którzy zrezygnowali z ubiegania się o nadanie 
statusu uchodźcy. Kwestie te dotychczas regulowało rozporządzenie. Wprowadzone do 
ustawy przepisy w tym zakresie uległy znacznym modyfikacjom. Określono okres 
przyznawania pomocy na czas trwania postępowania oraz dodatkowo na 14 dni po dniu 
otrzymania ostatecznej decyzji o nadaniu statusu uchodźcy, podczas gdy decyzje w sprawie 
przyznania świadczeń wydawane na podstawie dotychczasowych przepisów odnosiły się 
jedynie do okresu trwania postępowania, przy czym okres ten, w uzasadnionych 
wypadkach moŜna było przedłuŜyć o 3 miesiące. ZawęŜony został równieŜ katalog 
przesłanek uprawniających do wstrzymania świadczeń. Obecnie cudzoziemiec będzie 
otrzymywał, z niewielkimi wyjątkami, świadczenia wyłącznie w jednej formie, wskazanej 
w ustawie, co ograniczy uznaniowość organu w tym zakresie, zapewniając przez to 
skuteczniejszą kontrolę wydatków ze środków publicznych; 

� zapis wskazujący Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców jako organ 
zapewniający i organizujący prowadzenie ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o 
nadanie statusu uchodźcy i upowaŜniający go do przekazania ośrodków do prowadzenia 
organizacjom społecznym, fundacjom, stowarzyszeniom lub osobom fizycznym i prawnym 
na podstawie umowy zlecenia; 
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� rezygnacja z zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielanego cudzoziemcom, 
którym nadano status uchodźcy. Obecnie sama decyzja o nadaniu statusu uchodźcy jest 
podstawą przyznania tej kategorii cudzoziemców uprawnień związanych z posiadaniem 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Cudzoziemcom tym wydawana jest karta pobytu, jako dokument potwierdzający fakt, iŜ 
przysługują im uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie 
na czas oznaczony oraz dokument podróŜy przewidziany w Konwencji Genewskiej; 

� moŜliwość poddania cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy badaniom 
medycznym za jego zgodą, jeŜeli cudzoziemiec podaje się za małoletniego, a istnieją 
wątpliwości odnośnie jego wieku. JeŜeli osoba ta nie wyrazi zgody na przeprowadzenie 
badań medycznych, traktuje się ją jak osobę pełnoletnią; 

� wprowadzenie moŜliwości umieszczenia nielegalnych imigrantów, jak wykazuje praktyka 
niejednokrotnie wykorzystujących ułatwienia wynikające z wszczęcia postępowania o 
nadanie statusu uchodźcy do przedostania się na terytorium innych krajów, w strzeŜonym 
ośrodku lub areszcie w celu wydalenia czy teŜ w określonym w decyzji Prezesa Urzędu 
miejscu pobytu lub miejscowości. 

250) W 2002r. z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy wystąpiło 5.153 cudzoziemców 
(liczba wniosków – 3.189), w tym: 

-  678 osób, które złoŜyły wnioski po przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom, 

-  232 osoby, które przebywają na terytorium RP bez wymaganego zezwolenia, 

- 461 osób zatrzymanych za usiłowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom 
do Niemiec i Republiki Czeskiej, bądź przekazanych stronie polskiej przez stronę sąsiednią 
na podstawie umów o readmisji. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002r. w pierwszej instancji status uchodźcy 
otrzymało 282 cudzoziemców (250 - w pierwszej instancji, 32 - w postępowaniach 
prowadzonych na skutek złoŜenia odwołania), 4.677 cudzoziemcom odmówiono nadania 
statusu uchodźcy w pierwszej instancji, 2.267 cudzoziemców złoŜyło odwołania od 
negatywnych decyzji. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe dane odnoszące się do wydanych decyzji w 
przedmiocie nadania lub odmowy nadania statusu uchodźcy oraz złoŜonych odwołań, dotyczą 
równieŜ postępowań wszczętych przed 2002r., a zatem nie naleŜy ich analizować w kontekście 
liczby wniosków o nadanie statusu uchodźcy w 2002r. 

 Najwięcej wniosków złoŜyli obywatele Federacji Rosyjskiej (3048), Afganistanu (595), 
Armenii (223), Indii (196), Mołdowy (169), Mongolii (156), Iraku (137) oraz Ukrainy (102). 
 
Azyl  
251) Cudzoziemcowi moŜna – na jego wniosek – udzielić azylu w Rzeczpospolitej Polskiej, 
gdy jest to niezbędne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym waŜny interes 
RP. Jednocześnie cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, udziela się zezwolenia na 
osiedlenie się. Cudzoziemca, któremu udzielono azylu nie moŜna zobowiązać do opuszczenia 
terytorium RP, jak równieŜ nie moŜna go wydalić – chyba Ŝe uprzednio pozbawi się go azylu. 
 Decyzje w sprawach udzielania i pozbawiania azylu wydaje Prezes Urzędu ds. 
Repatriacji i Cudzoziemców za uprzednią zgodą Ministra właściwego do spraw zagranicznych. 
252) W 2002r. wniosek o udzielenie azylu złoŜyło 25 cudzoziemców. Nie wydano ani jednej 
pozytywnej decyzji. Struktura narodowościowa aplikantów o azyl w 2002r. przedstawia się 
następująco: obywatele Kazachstanu - 5, Ukrainy – 4, Federacji Rosyjskiej – 3, Armenii – 3, 
Gruzji – 2, Iraku – 2, AzerbejdŜanu, Białorusi, Niemiec, Nigerii, TadŜykistanu – po 1, 
bezpaństwowcy – 1. 
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Pobyt tolerowany  
253) Po raz pierwszy uregulowana została instytucja pobytu tolerowanego. Dzięki uzyskaniu 
zgody na taki pobyt cudzoziemiec moŜe legalnie przebywać na terytorium RP, jeŜeli jego 
wydalenie: 

- mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagroŜone byłoby jego prawo do Ŝycia, 
wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany torturom albo 
nieludzkiemu lub poniŜającemu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do pracy lub 
pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej w 
rozumieniu EKPC; 

- jest niewykonalne z przyczyn niezaleŜnych od organu wykonującego decyzję o 
wydaleniu lub od cudzoziemca; 

- mogłoby nastąpić jedynie do kraju, do którego wydanie cudzoziemca jest 
niedopuszczalne na podstawie orzeczenia sądu o niedopuszczalności wydania cudzoziemca 
albo na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sprawiedliwości o odmowie jego wydania; 

- miałoby nastąpić z innych przyczyn niŜ zagroŜenie dla obronności lub bezpieczeństwa 
Państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego, a cudzoziemiec jest małŜonkiem 
obywatela polskiego lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się. 

Cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany, przysługują 
uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 
o ile przepisy ustawy o cudzoziemcach lub innych ustaw nie stanowią inaczej. Nie moŜna teŜ w 
stosunku do niego wydać decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP ani decyzji o 
wydaleniu.  
254) Zgodę na pobyt tolerowany cofa się, jeśli: ustanie przyczyna, dla której została ona 
udzielona; cudzoziemiec dobrowolnie zwrócił się o ochronę do władz kraju pochodzenia; 
opuścił na stałe terytorium RP; dalsze jej obowiązywanie mogłoby spowodować powaŜne 
zagroŜenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 
 
Ochrona czasowa 
255) Znacznie rozwinięto i doprecyzowano regulacje dotyczące ochrony czasowej, co 
pozwoliło dostosować przepisy prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, które w sposób 
szczegółowy określa obowiązki państw członkowskich w przypadku masowego napływu 
cudzoziemców. 

Ustawa przewiduje moŜliwość udzielania ochrony czasowej cudzoziemcom masowo 
przybywającym do RP, którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar 
geograficzny, z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub 
raŜących naruszeń praw człowieka, bez względu na to, czy ich przyjęcie miało charakter 
spontaniczny, czy tez było wynikiem pomocy udzielonej im przez RP lub społeczność 
międzynarodową. Ochrony tej udziela się do chwili, gdy moŜliwy stanie się powrót 
cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszkania, jednakŜe nie dłuŜej niŜ na okres 
roku. Okres ten moŜna przedłuŜyć o dalsze 6 miesięcy (nie więcej jednak niŜ dwa razy), jeŜeli 
po upływie roku nie ustaną przeszkody do bezpiecznego powrotu.  
256) Ochrony czasowej do czasu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej 
udziela kaŜdorazowo Rada Ministrów w rozporządzeniu. Gdy to nastąpi, wówczas ochrona 
czasowa będzie udzielana na podstawie i w granicach określonych w decyzji Rady Unii 
Europejskiej, przez okres określony kaŜdorazowo w tej decyzji; jak równieŜ - w przypadku 
cudzoziemców nieobjętych decyzją Rady Unii Europejskiej - w drodze rozporządzenia Rady 
Ministrów.  
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Repatriacja  

257) W dniu 1 stycznia 2001r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji. 
Ustawa określa zasady nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, 
a takŜe zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin. Ustawa stanowi, 
iŜ osoba przybywająca do Polski na podstawie wizy w celu repatriacji nabywa obywatelstwo 
polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa ta jest 
wyrazem uznania przez Polskę za swą powinność umoŜliwienia repatriacji Polakom, którzy 
pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich, i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych 
lub politycznych nie mogli się w Polsce nigdy osiedlić.  
258) Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o repatriacji. NajwaŜniejszą zmianą 
będzie moŜliwość udzielania małŜonkom repatriantów zezwolenia na osiedlenie się, a nie jak 
dotychczas – na zamieszkanie na czas oznaczony, z jednoczesnym prawem do pracy. Inne 
planowane zmiany dotyczą aktywizacji zawodowej repatriantów. 
 
Dane statystyczne  

259) W latach 2000 – 2001 migracja zagraniczna ludności w Polsce (zmiana pobytu stałego) 
przedstawiała się następująco: 

a) imigracja w 2000r. wyniosła 7 331osób zaś w 2001r. 6 625; 

b) emigracja w 2000r. wyniosła 26 999 zaś w 2001r. 23 368; 

Ogólne saldo migracji wyniosło zatem: w 2000r. – 19 668 zaś w 2001r. – 16 743. 

W 1995r. granice RP przekroczyło ogółem 234 871 000 osób, w 2000r. 278 409 000 
osób, w 2001r. 225 848 000 osób zaś w 2002r. 189 064 000 osób (ok. 16,23% w stosunku do 
2001r.). Z tego przyjazdy cudzoziemców stanowiły odpowiednio: 82 244 000; 84 515 000, 61 
431 000 oraz 50 734 623, zaś wyjazdy obywateli polskich 36 387 000, 56 677 000, 53 122 000 
oraz 45 042 684 osób. 

W 1995r. paszporty uprawniające do przekraczania granicy otrzymało 1 737 920 osób, 
w 1999r. - 1 459 440 osób, a w 2002r. aŜ 2 476 794 osób. Ruch graniczny odbywał się wg 
stanu na dzień 31. grudnia 2002r. w 254 przejściach granicznych w tym: 178 drogowych, 33 
kolejowych, 19 morskich, 5 rzecznych i 19 lotniczych. 

SłuŜby kontroli ruchu granicznego nie zezwoliły na wjazd do Polski 51 814 
cudzoziemcom (spadek o 5,4%), w tym na granicy z Rosją – 8 103 (w 2001r. – 5 259), z Litwą 
- 578 (725), z Białorusią – 17 499 (17 049), z Ukrainą – 14 552 (18 149). Ogółem na granicy 
wschodniej nie zezwolono na wjazd do RP 40 732 cudzoziemcom (spadek o 1,1%). 

W wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP StraŜ Graniczna 
(samodzielnie oraz we współdziałaniu z Policją, Urzędem Pracy, Urzędem Celnym, Urzędem 
Kontroli Skarbowej, StraŜą Miejską, StraŜą Rybacką, SłuŜbą Ochrony Kolei i innymi 
instytucjami) zatrzymała 5 116 cudzoziemców, z czego 1 606 wydalono, a      1 848 
zobowiązano do opuszczenia terytorium RP. 

SłuŜby śledcze StraŜy Granicznej wszczęły 10 379 dochodzeń wobec 5 625 
podejrzanych, w tym 2 289 cudzoziemców (w 2001r. – 11 573 dochodzenia wobec 6 744 
podejrzanych, w tym 2 840 cudzoziemców). Najwięcej postępowań wszczęto w sprawach o 
przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom – 2 892 (3 521), w sprawach dotyczących 
wyrobów oznaczanych znakami skarbowymi akcyzy – 2 533 (3 058) oraz o uszczuplenie cła 
lub uchylanie się od obowiązku celnego – 2 275 (1 796). 
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Artykuł 13 – Ochrona obcokrajowców i bezpaństwowców przed arbitralnym wydaleniem 
 
 
260) Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moŜe być 
wydalony jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w ustawie o 
cudzoziemcach, tzn. jeŜeli: 

 1) przebywa na terytorium RP bez wymaganej wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas na 
oznaczony lub na osiedlenie się; 

2) wykonywał pracę niezgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, albo 
podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w RP; 

3) nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium 
RP i nie moŜe wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania; 

4) jego dane są wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest 
niepoŜądany, jeŜeli wjazd cudzoziemca na to terytorium nastąpi w okresie obowiązywaniu 
wpisu; 

5) jego dalszy pobyt stanowiłby zagroŜenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, albo naruszałby interes RP; 

6) niezgodnie z przepisami przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę; 

7) dobrowolnie nie opuścił terytorium RP w terminie określonym w decyzji: 

- o zobowiązaniu do opuszczenia tego terytorium, 

- o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 

- o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony; 

8) nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa; 

9) zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w RP za umyślne 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.  

261) W przeciwieństwie do dotychczasowych regulacji, wobec cudzoziemca, który posiada 
zezwolenie na osiedlenie się, nie wydaje się decyzji o wydaleniu. 

Decyzji o wydaleniu, a takŜe decyzji o zobowiązaniu do opuszczeniu terytorium RP nie 
moŜna wydać równieŜ wobec: 

- cudzoziemca posiadającego zgodę na pobyt tolerowany lub jeŜeli zachodzą przesłanki 
do udzielania takiej zgodny, 

- cudzoziemca posiadającego status uchodźcy, bez uprzedniego pozbawienia go tego 
statusu, (pozbawieniu statusu uchodźcy jest moŜliwe jeŜeli zachodzi którakolwiek z 
okoliczności, o których mowa w art. 1C Konwencji Genewskiej), chyba Ŝe zachodzą 
okoliczności, o których mowa w art. 32 i 33 Konwencji Genewskiej. 

Szczególną ochroną objęci są takŜe małoletni. W ich przypadku decyzja o wydaleniu 
jest wykonywana tylko wtedy, gdy małoletni w kraju, do którego zostanie wydalony, będzie 
miał zapewnioną opiekę rodziców, innych osób pełnoletnich lub instytucji opiekuńczych, 
zgodnie ze standardami określonymi przez Konwencję o prawach dziecka. Ponadto 
małoletniego cudzoziemca moŜna wydalić jedynie pod opieką przedstawiciela ustawowego, 
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chyba Ŝe decyzja o wydaleniu jest wykonywana w taki sposób, Ŝe małoletniego przekazuje się 
przedstawicielowi ustawowemu albo przedstawicielowi właściwych władz państwa, do którego 
następuje wydalenie. 

Decyzję o wydaleniu cudzoziemca wydaje z urzędu lub na wniosek Ministra Obrony 
Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, 
Komendanta Głównego StraŜy Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta 
oddziału StraŜy Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta granicznej 
placówki kontrolnej StraŜy Granicznej lub organu SłuŜby Celnej, wojewoda właściwy ze 
względu na miejsce pobytu cudzoziemca lub miejsce ujawnienia faktu albo zdarzenia będącego 
podstawą wystąpienia z wnioskiem o wydalenie cudzoziemca. Od decyzji tej przysługuje 
prawo złoŜenia odwołania do Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Na 
decyzję organu drugiej instancji przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
262) Ponadto w przypadkach określonych ustawą (brak wymaganych dokumentów, 
wykonywanie pracy bez zezwolenia, brak środków finansowych) przewiduje się moŜliwość 
zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP w terminie 7 dni, gdy z okoliczności 
sprawy wynika, Ŝe dobrowolnie wykona on ten obowiązek.7 UpowaŜnionym do wydania takiej 
decyzji jest komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, 
komendant oddziału StraŜy Granicznej lub komendant granicznej placówki kontrolnej StraŜy 
Granicznej. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do wojewody, właściwego ze względu na 
siedzibę organu, który wydał decyzję. 

263) W 2002r. StraŜ Graniczna zatrzymała 8 204 cudzoziemców. Najliczniejszą grupę 
stanowili obywatele Ukrainy – 2 368 osób, Bułgarii – 1 073, Afganistanu – 973, Rosji – 588, 
Wietnamu – 561, Białorusi – 523 oraz Armenii – 385. 

Najczęstszymi powodami zatrzymania cudzoziemców były: 

- brak wymaganych dokumentów – 3.942 osoby, 

- wykonywanie pracy bez zezwolenia – 1.321 osób, 

- prowadzenie działalności handlowej bez zezwolenia – 1.424 osoby, 

- z innych przyczyn – 1.517 osób. 

Wobec 5 811 zatrzymanych cudzoziemców wystąpiono z wnioskiem o wydalenie. 
Wydano 5 796 decyzji o wydaleniu; w 15 przypadkach odmówiono wydania takiej decyzji.   Z 
ogólnej liczby 5 811 cudzoziemców, wobec których wystąpiono z wnioskiem o wydalenie, 1 
616 osób wydalono, 632 umieszczono w ośrodku strzeŜonym, 739 umieszczono w areszcie w 
celu wydalenia, 2 735 osób zwolniono oraz 89 cudzoziemców przekazano innym organom do 
postępowania. Ponadto wobec 2 4338 cudzoziemców wydano decyzje zobowiązujące do 
opuszczenia terytorium RP oraz 204 osoby zwolniono. 
 
 
 

Artykuł 14 – Prawo do sądu 
 
 

                                                 
7 Instytucję zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako odrębną od 
instytucji wydalenia, wprowadzono do polskiego ustawodawstwa w 2001r. 
8 Dane obejmują równieŜ osoby, wobec których wystąpiono z wnioskiem o wydalenie oraz wydano decyzję 
zobowiązującą do opuszczenia terytorium RP, a które nie były zatrzymane 
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264) Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP „kaŜdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego 
rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezaleŜny, bezstronny i 
niezawisły sąd”. Dopełnieniem tej normy jest zapis zawarty w art. 77 ust. 2 Konstytucji 
zakazujący ustawowego zamykania drogi sądowej dochodzenia swoich praw. 
265) Postępowanie sądowe jest jawne co do zasady. Wyłączenie jawności następuje tylko 
wtedy, gdy jawność mogłaby wywołać zakłócenie spokoju publicznego, obraŜać dobre 
obyczaje, ujawnić okoliczności, które ze względu na waŜny interes państwa powinny pozostać 
w tajemnicy lub naruszyć waŜny interes prywatny. Wyrok zawsze ogłaszany jest publicznie. 
266) Zgodnie z art. 176 Konstytucji postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne, 
zaś art. 178, 179, 180 i 181 gwarantują niezawisłość sędziów. 
267) Zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji, kaŜdy przeciwko komu prowadzone jest 
postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. MoŜe on w 
szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z 
urzędu. KaŜdego uwaŜa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona 
prawomocnym wyrokiem sądu. 
268) Prawo do sądu zostało zagwarantowane takŜe w pojedynczych przepisach 
konstytucyjnych odnoszących się do poszczególnych typów spraw. Dotyczy to sądowej 
kontroli pozbawienia wolności (art. 41 ust. 2), prawa do obrony (art. 42 ust. 2), przepadku 
rzeczy (art. 46), władzy rodzicielskiej (art. 48 ust. 2), ekstradycji (art. 55 ust. 3), pozbawienia 
udziału w referendum oraz prawa wybierania (art. 62 ust. 2) i skargi konstytucyjnej (art. 79 ust. 
1). Prawa róŜnych podmiotów do ochrony sądowej wynikają takŜe z poszczególnych ustaw. 
 
Skarga konstytucyjna 

269) Zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji, kaŜdy czyje konstytucyjne wolności lub prawa 
zostały naruszone, ma prawo wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub 
organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach, prawach albo o 
obowiązkach określonych w Konstytucji. Skarga przysługuje po uprzednim wyczerpaniu 
wszystkich środków odwoławczych. 

W okresie od wejścia w Ŝycie Konstytucji RP tj. od 2 kwietnia 1997r. do 18 lutego 
2003r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał na skutek wniesienia skargi konstytucyjnej 57 spraw 
(liczba ta obejmuje wyroki rozstrzygające skargi konstytucyjne merytorycznie; nie obejmuje 
postanowień umarzających postępowanie) dotyczących wolności, praw i obowiązków 
człowieka i obywatela, o których mowa w rozdziale II Konstytucji RP. 
 
Realizacja prawa do sądu w praktyce 

270) Rzeczpospolita Polska napotyka pewne trudności w związku z faktyczną realizacją 
prawa do sądu. O ile bowiem od strony przepisów jest ono zagwarantowane na poziomie 
standardów międzynarodowych, to kryzys jaki przeŜywa polskie sądownictwo powoduje, Ŝe 
korzystanie z tego prawa jest w niektórych sytuacjach utrudnione, przede wszystkim ze 
względu na przewlekłość postępowania sądowego, a w dalszej kolejności wobec 
przekazywania przez ustawodawcę do kompetencji sądów powszechnych coraz to nowych 
zadań oraz spraw dotychczas rozpoznawanych przez inne organy, nieskuteczności 
postępowania egzekucyjnego oraz braku w dostatecznym stopniu zinstytucjonalizowanej 
pomocy prawnej dla najuboŜszych, których nie stać na poniesienie kosztów zastępstwa 
procesowego z wyboru. 

Przyczyn tych zjawisk naleŜy upatrywać przede wszystkim w trudnych warunkach 
pracy sądów i niewystarczającym finansowaniu ich działalności oraz braku zaspakajania ich 
potrzeb organizacyjnych i materiałowych w stopniu odpowiadającym ilości napływających 
skarg. 
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271) W roku 2002 w sądach powszechnych zarejestrowano 8 697 tys. spraw, tj. o 305 tys. 
(3,6%) więcej od zarejestrowanych w roku 2001. Liczba spraw niezałatwionych w 2001r. 
wynosiła 2 245 tys., wobec czego w 2002r. sądy musiały rozpoznać łącznie 10 942 tys. spraw, 
czyli o 726 tys. więcej niŜ w 2001r. 
 
Rozszerzenie właściwości sądów powszechnych 

272) Wpływ na taki stan rzeczy ma m.in. poszerzenie właściwości sądów. Na mocy art. 237 
Konstytucji RP z dniem 17 października 2001r. utracił moc dotychczasowy Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia z 1971r. oraz ustawa o ustroju kolegiów do spraw 
wykroczeń z 1971r. Wskutek tego likwidacji uległy kolegia do spraw wykroczeń. Kompetencje 
tych organów na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia (Dz. U. z dnia 29 września 2001r. nr 106 poz. 1148) przekazane zostały sądom 
powszechnym. W drugiej instancji rozpatrywanie zaŜaleń – za wyjątkiem apelacji i zaŜaleń na 
postanowienia i zarządzenia zamykające drogę do wydania wyroku, które zarezerwowano dla 
sądów okręgowych - powierzono sądom rejonowym w innym równorzędnym składzie. 

Wyjątkiem są sprawy o wykroczenia popełnione przez Ŝołnierzy w czynnej słuŜbie 
wojskowej, Ŝołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, członków ich personelu cywilnego, jeŜeli pozostają w związku z 
pełnieniem obowiązków słuŜbowych, o ile ustawa lub umowa międzynarodowa, której 
Rzeczpospolita Polska jest stroną, nie stanowi inaczej. W sprawach o wykroczenia popełnione 
przez te osoby w pierwszej instancji orzekają wojskowe sądy garnizonowe, zaś w drugiej 
wojskowy sąd okręgowy. Sądy okręgowe i wojskowe sądy okręgowe rozpoznają ponadto 
sprawy przekazane im do właściwości w drodze ustawy. 

Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydawanych w 
pierwszej instancji przez sąd okręgowy oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę, 
natomiast kasacje i inne sprawy przekazane mu przez ustawę rozpoznaje Sąd NajwyŜszy. 

273) Ponadto jednostki sądownictwa powszechnego obciąŜono takimi zadaniami jak: 

- prowadzenie rejestrów, 

- zadania z zakresu nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym, 

- prowadzenie spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 

- rozpoznawanie spraw przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień umownych za 
niedozwolone, 

- rozpoznawanie spraw wnoszonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji, 
Prawa energetycznego, Prawa telekomunikacyjnego oraz przepisów o transporcie 
kolejowym. 

 
Rozszerzenie kognicji NSA 

274) W ramach reformy samorządu terytorialnego sądowej kontroli NSA poddano sprawy z 
zakresu nadzoru organów państwowych nad działalnością komunalną. Wprowadzono 
instytucję skargi. Przewidziano skargę w sprawach komunalizacji mienia państwowego oraz 
powierzono NSA rozpatrywanie sporów kompetencyjnych między organami administracji 
samorządowej i administracji rządowej. KaŜda decyzja administracyjna, której nie wyłącza 
expressis verbis ustawa, moŜe być zaskarŜona do sądu administracyjnego z powodu jej 
niezgodności z prawem. Skarga na decyzję organu administracji państwowej przysługuje 
kaŜdemu, kto ma w tym interes prawny po wyczerpaniu toku instancji w postępowaniu 
administracyjnym. NSA rozpoznając skargę nie jest związany jej granicami i w razie jej 
uwzględnienia uchyla zaskarŜoną decyzję w całości lub w części, albo stwierdza niewaŜność 
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bądź niezgodność decyzji z prawem. Postępowanie przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym ma charakter kasacyjny. 

275) Zmiany te same w sobie stanowiące element wysoce pozytywny, mający istotne 
znaczenie dla utrwalania mechanizmów właściwych demokratycznemu państwu prawa, 
spowodowały jednak powaŜny wzrost liczby spraw, które muszą być rozpatrzone przez sądy. 

Utrzymujący się wzrost wpływu spraw do sądów, przy stosunkowo niewielkim 
wzroście liczby sędziów (w ostatnich czterech latach zwiększono o 1 180 ilość etatów 
sędziowskich tj. w 2000r. - o 100, w 2001r. – o 400, w 2002r. – o 230, zaś w 2003r. – o 450), 
spowodował wzrost liczby spraw niezałatwionych i przewlekłość postępowań. 
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Reforma sądownictwa 

276) Rząd Polski, dostrzegając wagę problemu podjął szereg działań mających na celu 
poprawę sytuacji m.in. poprzez zmianę struktury sądowej, zmierzającej do usprawnienia i 
przyśpieszenia postępowania sądowego. 
277) 1 października 2001r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie 
sądów powszechnych oraz wykonywanie zawodu sędziego w Polsce. Jest to akt prawny 
regulujący w sposób całościowy działalność sądownictwa w Polsce, wzmacnia niezawisłość 
sędziowską, a takŜe wprowadza szereg nowych rozwiązań zapewniających poprawę 
sprawności orzekania sądów oraz administrowania nimi. 

Ustawa zastąpiła wcześniejszą, wielokrotnie nowelizowaną ustawę o ustroju sądów 
powszechnych z 1985r. 
278) NajwaŜniejsze zmiany w polskim sądownictwie wprowadzone przez nowy akt prawny: 

� Utworzenie samorządu sędziowskiego. Organami samorządu sędziowskiego są 
zgromadzenie ogólne sędziów okręgu oraz zgromadzenie ogólne sędziów apelacji. 
Przyznane im zostały między innymi kompetencje związane z procesem nominacji sędziów 
oraz w zakresie wyboru organów sądów i opiniowania ich pracy. 

� Jawność postępowań dyscyplinarnych sędziów. Immunitet sędziowski jest gwarancją 
niezawisłości sędziów. WyraŜa się w ponoszeniu przez sędziów odpowiedzialności karnej 
lub administracyjnej wyłącznie za zgodą sądu dyscyplinarnego. Sądy dyscyplinarne 
orzekają ponadto w sprawach przewinień słuŜbowych sędziów. Wyłączenie jawności 
postępowania dyscyplinarnego moŜe obecnie nastąpić tylko ze względu na moralność, 
bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę Ŝycia 
prywatnego stron lub inny waŜny interes prywatny. Wyroki sądów dyscyplinarnych zawsze 
ogłaszane są publicznie. 

� Zmiany w procedurze powoływania sędziów. Do najistotniejszych naleŜy zwiększenie 
przejrzystości procedury prowadzącej do nominacji, w szczególności poprzez 
wprowadzenie obowiązku publikacji informacji o wolnych stanowiskach sędziowskich. 
Rozwiązanie takie ma na celu poszerzenie dostępu do zawodu sędziego, zwiększenie 
konkurencyjności oraz zapewnienie doboru do kadry sędziowskiej najlepszych 
kandydatów. Ponadto wprowadzono moŜliwość ubiegania się o stanowisko sędziego - 
referendarzom sądowym9 oraz asystentom sędziów po odpowiednio - 5 i 6 latach pracy na 
tych stanowiskach oraz zdaniu egzaminu sędziowskiego. 

� Nadzór nad działalnością sądów. Zapewnieniu efektywności w pracy wymiaru 
sprawiedliwości słuŜyć mają rozwiązania w zakresie nadzoru nad działalnością sądów, w 
tym zarówno nad działalnością administracyjną, jak teŜ nad sprawnością przebiegu 
postępowań sądowych. Wykonywanie nadzoru powierzone zostaje przede wszystkim 
prezesom sądów oraz Ministrowi Sprawiedliwości. Określając środki nadzoru ustawa 
przyjmuje jednocześnie regulacje mające chronić niezawisłość sędziowską. Czynności z 
zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów nie mogą wkraczać w dziedzinę, 
w której sędziowie są niezawiśli. Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad 
działalnością administracyjną sądów powierzono wyłącznie sędziom. Minister 

                                                 
9 Instytucja referendarza sądowego zatrudnionego w sądzie do wykonywania określonych czynności naleŜących 
do sądów w zakresie postępowania w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych i rejestrów 
sądowych istnieje od 1 stycznia 1998r. Jej wprowadzenie było realizacją Rekomendacji WR/86/12 Komitetu 
Ministrów Rady Europy z dnia 16 września 1986r. w sprawie niektórych środków przeciwdziałania nadmiernemu 
obciąŜeniu sądów. Instytucja ta została udoskonalona w 2001r., a zadania powierzone referendarzom sądowym 
określone zostały jako zadania z zakresu ochrony prawnej wykonywane w sądach rejonowych. 
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Sprawiedliwości realizuje zadania z zakresu zwierzchniego nadzoru nad działalnością 
administracyjną sądów bezpośrednio związaną z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwości 
przez sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości. 

� Utworzenie nowych organów sądowych do spraw administracyjnych. Sprawy finansowe i 
gospodarcze poszczególnych sądów powierzono dyrektorom sądów (w sądach 
apelacyjnych i okręgowych) oraz kierownikom finansowym sądów (w sądach rejonowych). 
Osoby powoływane na te stanowiska nie są sędziami, lecz specjalistami z zakresu 
zarządzania i administracji. Celem takiego rozwiązania jest prócz zapewnienia lepszego 
administrowania sądami, przede wszystkim uwolnienie sędziów od czynności 
nieorzeczniczych, co wpłynąć ma na przyspieszenie postępowań sądowych. 

� Utworzenie sądów grodzkich. Ustawa nie zmieniła podstawowej, trójstopniowej struktury 
organizacyjnej sądów powszechnych z podziałem na sądy rejonowe, okręgowe i 
apelacyjne. Niemniej, kierując się względami efektywności w działaniu wymiaru 
sprawiedliwości oraz potrzebą przyspieszenia postępowań sądowych w najprostszych i 
zarazem najliczniejszych sprawach, utworzone zostały sądy grodzkie. Są one wydziałami 
lub wydziałami zamiejscowymi sądów rejonowych i rozstrzygają w uproszczonej 
procedurze w pewnej grupie spraw cywilnych i karnych oraz w sprawach o wykroczenia. 

279) Inne działania mające na celu poprawę sytuacji w sądownictwie dotyczą: 

- udoskonalenia instytucji mediacji, jako skutecznej formy łagodzenia konfliktów między 
pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa, która moŜe zmniejszyć obciąŜenie sądownictwa; 

- zwiększenia kadry sędziowskiej (obecnie stan osobowy sędziów zatrudnionych w 
sądach powszechnych na 31 grudnia 2002r. to: sądy apelacyjne – ogółem 380, w tym 215 
kobiet; sądy okręgowe – 2 307, w tym 1 401 kobiet; sądy rejonowe – 5 150 osób, w tym 3 416 
kobiet. Ponadto w sądach rejonowych pracuje 1 192 asesorów); 

- zwiększenia środków budŜetowych; 

- zmian organizacyjnych polegających na dzieleniu duŜych wydziałów na mniejsze, co 
umoŜliwia usprawnienie postępowań, polepszenie obsługi interesantów, udroŜnienie systemu 
obiegu dokumentów oraz wzmoŜenie wykonywania nadzoru. Specjalne działania podjęto w 
Warszawie, gdzie warunki pracy sędziów były szczególnie złe. Zmierzają one do nabycia 
odpowiedniej liczby budynków, a następnie dokonania podziału Sądu Okręgowego i 
niektórych sądów rejonowych w Warszawie; 

- utworzenia z dniem 1 stycznia 2001r. Krajowego Rejestru Sądowego działającego w 
systemie informatycznym, co doprowadziło do usprawnienia postępowań rejestrowych i 
zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie obrotu; 

- uproszczenia postępowania wieczystoksięgowego, w tym częściowego odciąŜenia 
sądów od pobierania opłat sądowych, co doprowadziło do istotnego usprawnienia 
postępowania i zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami (aktualny wskaźnik 
postępowania w skali kraju wynosi 2,0 (I połowa 2003r.), podczas gdy za 1995r. wynosił 5,8 
miesiąca), wprowadzenia moŜliwości zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie 
informatycznym. WdroŜenie programu Informatycznej Księgi Wieczystej rozpocznie się z 
dniem 1 października 2003r. w 5 wybranych wydziałach ksiąg wieczystych, a następnie 
przewidziane jest wdraŜanie systemu w dalszych 25 wydziałach (od 1 stycznia 2004r.). 

280) Podjęto działania takŜe w innych obszarach, które miały negatywny wpływ na realizację 
prawa do sądu. Policja podjęła działania zmierzające do skrócenia czasu oczekiwania na opinie 
biegłych, zwłaszcza z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Czas ten ma bezpośredni 
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wpływ na długość postępowań. Oczekuje się, Ŝe do końca 2003r. czas oczekiwania na 
wykonanie ekspertyzy nie powinien przekraczać 3 miesięcy. 

281) Podjęto takŜe działania legislacyjne zmierzające do zmiany dotychczasowych 
przepisów w celu wyeliminowania rozwiązań proceduralnych nadmiernie formalizujących i 
przedłuŜających postępowanie. W tym celu wprowadzono zmiany do Kodeksu postępowania 
karnego, które weszły w Ŝycie z dniem 1 lipca 2003r. NajwaŜniejsze to: 

- poszerzenie katalogu spraw, rozpatrywanych w trybie uproszczonym; 

- wprowadzenie tzw. właściwości ruchomej sądów polegającej na moŜliwości przekazania do 
rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawy o kaŜde 
przestępstwo ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy; 

- rozszerzenie zakresu spraw, w których dopuszczalne jest postępowanie mediacyjne z 
inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarŜonego. Sprawę do postępowania 
mediacyjnego moŜe skierować sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator; 

- powierzenie policji prowadzenia większości śledztw – dotychczas czynił to prokurator; 

- rozszerzenie katalogu przestępstw, w których prowadzone jest dochodzenie; 

- przedłuŜenie czasu trwania dochodzenia do 2 miesięcy (dotychczas 1 miesiąc); 

- rozszerzenie moŜliwości skorzystania przez oskarŜonego z instytucji dobrowolnego 
poddania się karze: tzw. rozprawa skrócona, poprzez dopuszczenie moŜliwości złoŜenia 
przez oskarŜonego, któremu zarzucono występek, wniosku o wydanie wyroku skazującego 
i wymierzanie mu określonej kary. W miejsce zgody prokuratora i pokrzywdzonego 
warunkującej rozprawę skróconą wprowadzony został warunek braku sprzeciwu 
prokuratora i pokrzywdzonego dla takiego zakończenia postępowania; 

- przyznanie sądom moŜliwości oddalenia wniosku dowodowego mającego na celu 
„oczywiste przedłuŜenie procesu”; 

- dopuszczenie moŜliwości przesłuchania świadka na odległość przy uŜyciu odpowiednich 
urządzeń technicznych; 

- dopuszczenie moŜliwości doręczenia pisma procesowego za pomocą telefaksu lub poczty 
elektronicznej; 

- rozszerzenie na systemy informatyczne, nośniki danych informatycznych i wiadomości 
przesłane pocztą elektroniczną zakresu stosowania przepisów dotyczących wydania rzeczy, 
przeszukania i kontroli rozmów. 

282) Zmieniono takŜe zasady dotyczące doręczania pism w postępowaniu karnym. Pismo 
przesłane pocztą, niedoręczone adresatowi lub dorosłemu domownikowi przechowywane było 
w urzędzie pocztowym jedynie przez 7 dni, o czym adresat był powiadamiany jednostkowo. 
Obecnie, w razie bezskutecznego upływu tego terminu odbioru pisma wskazanego w 
zawiadomieniu, naleŜy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz. Tak samo naleŜy 
postąpić w razie doręczenia pisma administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi. 

Problem doręczania pism dostrzegł wcześniej Trybunał Konstytucyjny w związku z 
prowadzonym postępowaniem w odniesieniu do zasad doręczania przesyłek w postępowaniu 
cywilnym (wyroki SK 35/01 z 17 września 2002r. oraz SK 6/02 z 15 października 2002r.). 

283) Ponadto, od 1 lipca 2003r. Weszła w Ŝycie nowela Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia. Podobnie jak w przypadku kpk, zmiany koncentrują się na kwestiach 
związanych z uproszczeniem i przyspieszeniem rozpoznawania spraw. 
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284) Dostępne dane statystyczne dotyczące przewlekłości postępowań sądowych wskazują 
na powolną, ale systematyczną poprawę. Średni czas trwania postępowań w najpowaŜniejszych 
sprawach karnych rozpoznawanych w pierwszej instancji przed sądami okręgowymi wynosił w 
2002r. 5,8 miesiąca i był krótszy niŜ w 2001r. – 6,1 miesiąca czy w 2000r. - 6,5 miesiąca. W 
odniesieniu do sądów rejonowych analogiczny wskaźnik w 2002r. wyniósł 6,0, i był nieco 
wyŜszy niŜ w 2001r. - 5,4 miesiąca czy nawet w 2000r. - 5,8 miesiąca. Jedynie sytuacja w 
Warszawie odbiega znacznie od przeciętnej - średni czas postępowania w sądzie pierwszej 
instancji w sprawach karnych wynosił w sądzie rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w 
2001r. aŜ 28,6 miesiąca, a w 2002r. - 29,1 miesiąca. 

W sprawach cywilnych procesowych średni czas trwania postępowania dla sądów 
rejonowych wynosił w 2001r. - 5,3 miesiąca, natomiast w 2002r. - 5,6 miesiąca. W sądach 
okręgowych w sprawach cywilnych procesowych po wyłączeniu spraw rodzinnych (spraw o 
rozwód i separację) średni czas trwania postępowania w 2002r. wyniósł 9,0 miesiąca, a w 
2001r. 8,9 miesiąca. 
 
„Skarga na przewlekłość” 

285) Prawo polskie nie zna skutecznego środka prawnego, zgłaszanego na drodze sądowej, 
który gwarantowałby stronie moŜliwość podnoszenia zarzutu, Ŝe w konkretnym przypadku 
doszło do naruszenia jej prawa do sądu poprzez dopuszczenie do nieuzasadnionej zwłoki w 
toczącym się postępowaniu. Jedynym środkiem, z jakiego strona moŜe obecnie skorzystać, jest 
skarga wnoszona w trybie przepisów działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego 
(kpa) do organów administracji w strukturze wymiaru sprawiedliwości, której przedmiotem 
moŜe być m.in. przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa). Kpa 
przewiduje takŜe, Ŝe pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu 
organizacji społecznej, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, 
podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności 
przewidzianej w przepisach prawa. 
286) W następstwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kudła 
przeciwko Polsce podjęto prace, których celem jest wprowadzenie do polskiego systemu 
prawnego skutecznego środka odwoławczego w przypadku przewlekłości postępowania. 
Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa 
strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie w postępowaniu sądowym. Projekt 
definiuje pojęcie przewlekłości oraz reguluje zasady i tryb rozpoznania skargi strony, której 
prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zostało naruszone na skutek działania lub 
bezczynności sądu. Projektowane regulacje mają równieŜ zastosowanie do przewlekłości w 
postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z projektem, uwzględniając skargę sąd stwierdza, Ŝe 
nastąpiło naruszenie prawa strony  i na Ŝądanie skarŜącego zaleca podjęcie przez sąd 
rozpoznający sprawę odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie. Zalecenia te nie 
mogą naruszać obszaru niezawisłości sędziowskiej. Ponadto sąd moŜe na Ŝądanie skarŜącego 
przyznać odpowiednią sumę pienięŜną w wysokości nie przekraczającej 10 tyś złotych. Projekt 
został zaakceptowany przez Radę Ministrów we wrześniu 2003r. i w najbliŜszym czasie 
zostanie skierowany do Parlamentu. 
 
Bezpłatna pomoc prawna 

287) Odpowiadając na pytanie Komitetu dotyczące liczby adwokatów mogących udzielać 
bezpłatnej pomocy prawnej i systemów umoŜliwiających sprawdzanie jakości świadczonej 
przez nich pracy wskazać naleŜy, Ŝe kaŜdy z 5 429 czynnych zawodowo adwokatów (w  tym 1 
658 kobiet, co stanowi 30,54% ogólnej liczby adwokatów - stan na 30.04.2003r.) moŜe 
świadczyć bezpłatną pomoc prawną. Nie istnieje wyodrębniona grupa adwokatów uprawniona 
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wyłącznie do takiej pomocy. Bezpłatną pomoc prawną świadczą oni niekiedy w ramach 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Sprawy „z urzędu” przyjęte przez adwokatów: 

Rok Karne Cywilne inne razem 
1995 35584 4726 647 40957 
1996 35190 5225 793 41208 
1997 37449 5766 1000 44215 
1998 40335 6188 937 47460 
1999 46229 6946 1119 54294 
2000 52053 6822 6108 64983 
2001 75858 10870 1358 88086 
2002 77174 9916 522 87612 

288) Systemem pozwalającym sprawdzać jakość świadczonej przez adwokatów pracy jest 
dwuinstancyjne postępowanie dyscyplinarne wdraŜane przez rzeczników dyscyplinarnych 
okręgowych rad adwokackich. Zarówno sądy, które dostrzegają nieprawidłowości w pracy 
adwokata, jak teŜ strony korzystające z pomocy obrońców lub pełnomocników i 
niezadowolone z poziomu świadczonych usług, mogą złoŜyć skargę do sądu dyscyplinarnego 
izby adwokackiej, na której terenie adwokat wykonuje zawód. Zgodnie z ustawą Prawo o 
adwokaturze sąd ten rozpoznaje wszystkie sprawy jako sąd I instancji, a od jego orzeczeń 
przysługuje odwołanie do WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego. Jednak Rzecznik Praw 
Obywatelskich stwierdził, Ŝe w izbach adwokackich rozpowszechniona jest praktyka 
traktowania jako orzeczenia pierwszej instancji - orzeczenia rzecznika dyscyplinarnego, zaś 
jako orzeczenia drugiej instancji - orzeczenia sądu dyscyplinarnego, od którego nie przysługuje 
juŜ odwołanie do WyŜszego Sądu Dyscyplinarnego. Rząd przyznał, Ŝe regulacje w tym 
zakresie nie są całkowicie jednoznaczne i zobowiązał się do ich jednoznacznego wyjaśnienia 
przy najbliŜszej nowelizacji stosownego rozporządzenia. 

289) W pierwszej połowie marca 2003r. adwokaci polscy włączyli się w zainicjowany przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ofiar 
Przestępstw tydzień pomocy prawnej dla ofiar przestępstw. W dniach 24 do 28 lutego 2003r. w 
sądach i prokuraturach przeprowadzono akcję informacyjną na temat praw ofiary przestępstwa, 
w szczególności uprawnień procesowych osób pokrzywdzonych. Udzielano bezpłatnych porad 
prawnych ofiarom przestępstw, przede wszystkim odnośnie tego jak sporządzić pozew, gdzie 
go złoŜyć, jakie prawa przysługują pokrzywdzonym podczas procesu, kiedy przysługuje 
odszkodowanie. Akcja ta cieszyła się duŜym zainteresowaniem. Świadczy to o duŜym 
zapotrzebowaniu na bezpłatne porady prawne oraz o potrzebie systematycznego podnoszenia 
kultury prawnej społeczeństwa m.in. poprzez powtarzanie podobnych akcji oraz organizowanie 
otwartych wykładów. W 2003r. istniała szczególna okoliczność ku zorganizowaniu takiej akcji 
– uchwalenie przez Sejm ustawy o ustanowieniu Dnia Ofiar Przestępstw, którego obchody 
mają słuŜyć podejmowaniu wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy połoŜenia osób 
pokrzywdzonych na skutek przestępstw. 

290) Jednostkom organizacyjnym bezpłatnej pomocy prawnej mogą udzielać wszyscy 
radcowie prawni wykonujący zawód, tj. 18 500 osób (ogólna ilość radców uprawnionych do 
występowania przed sądami – stan na kwiecień 2003r. – 20 580 osób, w tym 10 352 kobiet), a 
osobom fizycznym – radcowie prawni wykonujący zawód w kancelariach radcowskich lub 
spółkach radcowskich i radcowsko-adwokackich tj. 9 033 osoby. W razie potrzeby 
skorzystania przez klienta z bezpłatnej pomocy prawnej właściwy sąd występuje do Rady 
Okręgowej Izby Radców Prawnych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedziby klienta. 
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Ocena pracy radców prawnych sprawowana jest przez Okręgowy i Krajowy Zespół 
Wizytatorów, a w razie stwierdzenia powaŜnych uchybień podlegają oni postępowaniu 
dyscyplinarnemu. 

291) Ponadto osoba fizyczna, która złoŜy oświadczenie, Ŝe nie jest w stanie ponieść bez 
uszczerbku dla siebie i rodziny kosztów procesowych moŜe zostać od nich zwolniona. 
Oświadczenie winno obejmować dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Jeśli 
oświadczenie takie nie jest wystarczające, sąd moŜe zaŜądać dodatkowych wyjaśnień lub 
zaświadczeń. W sytuacji gdy sąd na podstawie okoliczności sprawy lub oświadczeń strony 
poweźmie wątpliwości, co do istotnego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia 
z kosztów sądowych, moŜe zarządzić stosowne dochodzenie. 

 Obecnie toczą się prace nad projektem ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych. Projektowana ustawa ma przyczynić się do usprawnienia i przyspieszenia 
postępowania cywilnego. Najistotniejsze zmiany w zakresie rozpoznawania wniosków o 
zwolnienie od kosztów sądowych sprowadzają się do sformalizowania oświadczenia strony o 
sytuacji rodzinnej, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, co pozwoli na ujednolicenie 
praktyki sądowej w zakresie udzielania zwolnień od kosztów. Pozostałe zmiany dotyczą m.in. 
ustalania wysokości i pobierania od stron opłat sądowych, pobierania zaliczek na wydatki, 
umarzania naleŜności Skarbu Państwa. Powierzenie czynności dotyczących kosztów sądowych 
referendarzom sądowym ma w załoŜeniu odciąŜyć sądy i sędziów od niektórych czynności 
dotyczących kosztów sądowych, co powinno wpływać na usprawnienie postępowania. 
Planowane jest takŜe obniŜenie wysokości kosztów ponoszonych przez strony poprzez 
obniŜenie opłaty stosunkowej z 8% do 5% w sprawach o roszczenia pienięŜne oraz 
wprowadzenie w szerokim zakresie opłat stałych, które w sprawach o prawa majątkowe 
powinny być – per saldo – niŜsze od opłat stosunkowych. 
 
Zakres jurysdykcyjny sądów wojskowych 

292) Odnośnie obaw i zaleceń Komitetu dotyczących zbyt szerokiego zakresu jurysdykcji 
sądów wojskowych, zalecających nowelizację lub uchylenie postanowień kpk wskazać naleŜy, 
iŜ Komitet nie wskazał konkretnych przepisów kpk, które winny być znowelizowane lub 
uchylone. Przyjęto zatem, Ŝe Komitet kwestionuje właściwość sądów wojskowych w sprawach 
osób cywilnych nie będących pracownikami wojska o podŜeganie i pomocnictwo do 
przestępstw wojskowych oraz poplecznictwo i paserstwo w sytuacji gdy czyn pozostaje w 
związku z przestępstwem wojskowym (np. nabycie materiałów wybuchowych 
przywłaszczonych przez Ŝołnierza) tj. art. 648 pkt 1 i 2 kpk. 
293) Wprowadzenie właściwości sądów wojskowych dla prowadzenia powyŜszych spraw 
uzasadnione było wyłącznie wymogami praktyki, która, jak stwierdzono w uzasadnieniu 
rządowego projektu kpk „musiała sobie radzić sięganiem po właściwość z łącznością spraw, co 
ze szkodą dla zdrowia wymiaru sprawiedliwości wielokroć nie było moŜliwe”. Obwiązująca 
regulacja nie wynika zatem z „dogodności sądu wojskowego” lecz jest uzasadniona dobrem 
wymiaru sprawiedliwości, o które dba się w kaŜdym demokratycznym systemie prawnym. 

Za pozostawieniem we właściwości sądów wojskowych spraw osób cywilnych o 
podŜeganie i pomocnictwo do przestępstw wojskowych przemawia ponadto racja natury 
merytorycznej jaką jest specyfika wojskowa. Zasadą jest, Ŝe sprawy o przestępstwa wojskowe 
rozpoznaje sąd wojskowy. W myśl art. 21 § 2 kk za podŜeganie i pomocnictwo do 
przestępstwa indywidualnego (a jest nim kaŜde przestępstwo wojskowe) odpowiedzialności 
karnej podlega takŜe ten, kto nie ma cech podmiotu tego przestępstwa, jeŜeli wiedział, Ŝe 
osoba, z którą współdziałał taką cechę posiadała. 
294) NaleŜy podkreślić, Ŝe Kodeks postępowania karnego z 1997r. w sposób bardzo istotny 
ograniczył podmiotową właściwość sądów wojskowych. Sądy wojskowe przybliŜono 
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ustrojowo do sądownictwa powszechnego, pozostawiając odrębność tylko w zakresie 
niezbędnym uzasadnionym specyfiką wojska, a Minister Sprawiedliwości sprawuje 
kompleksowy nadzór administracyjno - organizacyjny nad ich działalnością. 
 
 

Artykuł 15 – Zasada nieretroaktywności w prawie karnym 
 
 
295) Zasady odpowiedzialności określone w tym artykule nie uległy zmianie w stosunku do 
stanu przedstawionego w poprzednim sprawozdaniu. 
296) W wyroku z dnia 26 lipca 1991r. Sąd NajwyŜszy wskazał, Ŝe standardy 
demokratycznego państwa prawnego wymagają, by do wszelkich norm represyjnych (nie tylko 
prawa karnego) była stosowana zasada nullum crimen sine lege, wynikająca z art. 15 Paktu. 
Obecnie stanowi ona jedną z gwarancji konstytucyjnych, zgodnie z którą „odpowiedzialności 
karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę 
obowiązującą w czasie jego popełnienia”. Zasadę tę zawiera takŜe art. 1 § 1 Kodeksu karnego. 
Konstytucja stanowi, analogicznie do art. 15.2 MPPOiP, Ŝe zasada powyŜsza nie stoi na 
przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl 
prawa międzynarodowego. Zagwarantowano takŜe, iŜ zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko 
ludzkości nie podlegają przedawnieniu. Zapis podobnej treści zawarty został ponadto w 
ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu. Ściganie zbrodni komunistycznych popełnionych w Polsce w latach 1944-1989 na 
mocy tej ustawy odbywa się z poszanowaniem zasady lex retro non agit w tym sensie, Ŝe 
współcześnie ściganiu podlegają tylko te czyny funkcjonariuszy państwa komunistycznego, 
które stanowiły przestępstwa według prawa karnego obowiązującego w czasie ich popełnienia. 
 
 
 

Artykuł 16 – Prawo do podmiotowości prawnej 
 
 
297) Przepisy gwarantujące uznanie podmiotowości prawnej człowieka, zostały szczegółowo 
omówione w poprzednich sprawozdaniach i nie uległy Ŝadnym zmianom. 
 
 
 

Artykuł 17 – Prawo do prywatności 
 
 
298)  Konstytucja gwarantuje kaŜdemu prawo do ochrony Ŝycia prywatnego, rodzinnego, 
czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim Ŝyciu osobistym. Zapewnia wolność i 
ochronę tajemnicy komunikowania się, której ograniczenie moŜe nastąpić jedynie w 
przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony oraz stanowi, Ŝe nikt nie moŜe 
być obowiązany inaczej niŜ na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego 
osoby. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać informacji o 
obywatelach, innych niŜ niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. KaŜdy ma prawo 
dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych oraz do Ŝądania 
sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób 
sprzeczny z ustawą.  
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299) Zasady postępowania przy przetwarzaniu10 danych osobowych oraz prawa osób 
fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych określa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 
926, z późn. zmianami). Stanowi ona, iŜ kaŜdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych 
osobowych, zaś przetwarzanie danych osobowych moŜe mieć miejsce tylko ze względu na 
dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie 
określonym ustawą.  

Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych 
oraz w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych, a 
w ograniczonym zakresie takŜe w odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządzanych 
doraźnie, wyłącznie ze względów technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w 
szkołach wyŜszych, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych 
anonimizacji. 
300) Zakazane jest przetwarzanie tzw. „wraŜliwych” danych osobowych tzn. danych 
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
filozoficzne, przynaleŜność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak równieŜ danych o stanie 
zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub Ŝyciu seksualnym oraz danych dotyczących 
skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a takŜe innych orzeczeń wydanych w 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Nieliczne wyjątki od powyŜszego zakazu 
przetwarzania wraŜliwych danych są sprecyzowane w ustawie. 

301)  Według załoŜeń ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, realizacją praw człowieka jest równieŜ udostępnianie 
pokrzywdzonym obywatelom, dotyczących ich dokumentów wytworzonych do roku 1989 
przez organy bezpieczeństwa państwa m.in. z pogwałceniem prawa do prywatności. Do dnia 18 
lipca 2003r. wnioski o uznanie za pokrzywdzonego złoŜyło 13 537 osób. 
 Do dnia 30 czerwca 2003r.: 1241 osobom przyznano – na podstawie dokumentów 
znajdujących się w zasobie Instytutu Pamięci – status pokrzywdzonego i udostępniono im 
materiały, które organa bezpieczeństwa zgromadziły na nie; 1612 osób otrzymało informację, 
Ŝe w archiwach IPN nie ma Ŝadnych dokumentów świadczących o fakcie represjonowania 
przez organa bezpieczeństwa; 229 osoby nie zostały uznane za pokrzywdzone, bowiem w 
archiwach IPN znajdują się dokumenty świadczące o tym, iŜ osoby te były funkcjonariuszami 
organów bezpieczeństwa bądź tajnymi współpracownikami tychŜe organów, co wyklucza 
moŜliwość wglądu w dokumenty zgromadzone w IPN. 
 W sumie zakończono realizację 3 079 wniosków o przyznanie statusu pokrzywdzonego 
i uzyskanie wglądu do akt organów bezpieczeństwa. 

302) 1 września 2002r. weszła w Ŝycie w stosunku do Polski ratyfikowana w kwietniu 2002r. 
Konwencja o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych 
(Strasburg 28/01/1981). W dniu 21 listopada 2002r. podpisano takŜe Protokół dodatkowy do tej 
konwencji. 
 
Stosowanie podsłuchu 

Policja 
303) Odnośnie uwag Komitetu co do faktu, iŜ prokurator moŜe bez zgody sądu zezwolić na 
załoŜenie podsłuchu telefonicznego oraz konieczności wprowadzenia systemu niezaleŜnego 

                                                 
10 Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych, przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje 
wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 
zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 
Wystarczy, Ŝe realizowana jest którakolwiek z operacji mająca za przedmiot dane osobowe (a więc takŜe operacje 
nie wymienione w tym przepisie), aby moŜna mówić o przetwarzaniu danych. 
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monitorowania wskazać naleŜy, iŜ w świetle przepisów zawartych w nowelizacji ustawy o 
Policji z 19 marca 2002r. (Dz. U. z 2001r., Nr 100, poz. 1084) kontrola operacyjna (w tym 
równieŜ podsłuch telefoniczny) poddawana jest ścisłemu nadzorowi sprawowanemu przez 
niezawisłe sądy. Ostateczną decyzję o zarządzeniu kontroli podejmuje właściwy miejscowo sąd 
okręgowy na wniosek Policji, który składany jest po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo 
prokuratora okręgowego. Jedynie w przypadkach nie cierpiących zwłoki, jeŜeli mogłoby to 
spowodować utratę informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, organ 
Policji moŜe – po uzyskaniu zgody właściwego prokuratora – zarządzić kontrolę operacyjną, 
zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o 
wydanie postanowienia w tej sprawie. JeŜeli sąd w ciągu 5 dni od daty złoŜenia wniosku (które 
musi nastąpić w ciągu 3 dni od zarządzenia kontroli przez prokuratora) nie udzieli zgody na 
stosowanie kontroli operacyjnej, organ stosujący kontrolę wstrzymuje działania kontrolne oraz 
dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów, które zostały zgromadzone 
podczas dotychczasowej kontroli. 

Prokurator Generalny – w ramach niezaleŜnego monitoringu stosowania wszelkich 
form podsłuchu telefonicznego – jest zobowiązany do przedstawienia Sejmowi i Senatowi RP 
corocznej informacji o działaniach związanych z kontrolą operacyjną. 
 
StraŜ Graniczna 
304) Funkcjonariusze StraŜy Granicznej wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze i 
stosują środki kontroli operacyjnej w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 
przestępstw i wykroczeń, do których ścigania są obowiązani. StraŜ Graniczna moŜe korzystać z 
informacji o osobie, w tym danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, słuŜby i 
instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub 
prowadzenia kontroli operacyjnej oraz przetwarzać je bez wiedzy i zgody osoby, której dane 
dotyczą. Udzielanie informacji o osobie, uzyskanych w czasie wykonywania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych dozwolone jest wyłącznie na Ŝądanie sądu lub prokuratora, a 
takŜe Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; wykorzystanie tych informacji 
moŜe nastąpić tylko w celu ścigania karnego. Wyjątkowo moŜna udzielić takich informacji, 
jeśli ustawa nakłada obowiązek udzielenie informacji określonemu organowi albo gdy 
obowiązek taki wynika z umów lub porozumień międzynarodowych, a takŜe w przypadkach, 
gdy zatajenie takiej informacji prowadziłoby do zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia innych osób. 
305) W listopadzie 2001r., StraŜ Graniczna uzyskała nowe uprawnienia w zakresie 
stosowania kontroli operacyjnej, tj. kontrolowania treści korespondencji i zawartości przesyłek 
oraz stosowania środków technicznych umoŜliwiających uzyskiwanie i utrwalanie w sposób 
niejawny informacji i dowodów w postaci obrazu, treści rozmów telefonicznych i innych 
przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Stosowanie kontroli operacyjnej 
poddane jest nadzorowi sprawowanemu przez niezawisłe sądy. Analogicznie jak w przypadku 
Policji - postanowienie o zarządzeniu kontroli wydaje sąd okręgowy, zaś przypadkach 
niecierpiących zwłoki kontrolę mogą zarządzić właściwi komendanci StraŜy Granicznej, po 
uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora. W razie braku zgody sądu w terminie 5 dni 
następuje wstrzymanie kontroli oraz protokolarne, komisyjne zniszczenie zgromadzonych 
materiałów. 
 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu 
306) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest centralnym urzędem administracji 
rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego 
porządku konstytucyjnego. ABW rozpoczęła działalność 29 czerwca 2002r. zastępując Urząd 
Ochrony Państwa. W granicach swoich uprawnień funkcjonariusze ABW wykonują m.in. 
czynności operacyjno-rozpoznawcze, w tym – za zgodą sądu – prowadzą kontrolę operacyjną. 
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Rozwiązania przyjęte w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu, w przeciwieństwie do regulacji normujących analogiczne uprawnienia byłego UOP 
nie pozwalają na prowadzenie kontroli korespondencji (w tym takŜe kontroli rozmów 
telefonicznych) bez zgody sądu. Kontrola zarządzana jest przez sąd, na pisemny wniosek Szefa 
Agencji, złoŜony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego. 

Art. 27 ustawy o ABW i AW wprowadził jednolite pojęcie kontroli operacyjnej, 
obejmującej kontrolowanie treści korespondencji, zawartości przesyłek oraz stosowanie 
środków technicznych umoŜliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji oraz ich 
utrwalanie (w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych 
za pomocą sieci telekomunikacyjnych), które nie występowało w unormowaniach dotyczących 
UOP. Sposób regulacji stosowania kontroli operacyjnej zbliŜył uprawnienia ABW w tym 
zakresie do uprawnień Policji i StraŜy Granicznej. Dzięki temu nastąpiło polepszenie spójności 
systemu prawnego w dziedzinie ochrony wolności obywatelskich i praw człowieka oraz 
dopuszczanych wyjątków od ich ochrony. 
 
Kontrola skarbowa 
307) Na mocy Ustawy o Kontroli Skarbowej czynności operacyjno-rozpoznawcze 
umoŜliwiające uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie śladów i dowodów w sposób tajny lub 
poufny mogą być dokonywane równieŜ w ramach wywiadu skarbowego. O zastosowaniu 
odpowiednich środków technicznych w tym celu postanawia sąd na wniosek Generalnego 
Inspektora Kontroli Skarbowej złoŜony po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego. W 
latach 2000-2002 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej występował z takim wnioskiem 
sześciokrotnie. 
 
 
 

Artykuł 18 – Wolność myśli, sumienia i religii 
 
 
308) Konstytucja gwarantuje kaŜdemu wolność sumienia i religii, w tym wolność 
wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania 
indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, 
modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Rodzice mają prawo do 
zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi 
przekonaniami. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji 
prawnej moŜe być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie moŜe być naruszona 
wolność sumienia i religii innych osób. Wolność uzewnętrzniania religii moŜe być ograniczona 
jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa 
państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. Nikt nie 
moŜe być zmuszany do uczestnictwa w praktykach religijnych, jak równieŜ nikt nie moŜe być 
obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań 
religijnych lub wyznania. 
309) RównieŜ skazanym zapewnia się moŜliwość uczestniczenia w naboŜeństwach i 
spotkaniach (takŜe indywidualnych) o charakterze religijnym. Odbywają się one w kaplicy lub 
innym odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu albo miejscu na terenie 
zakładu karnego, zgodnie z ustalonym porządkiem wewnętrznym zakładu. Praktyki i posługi 
religijne o charakterze indywidualnym mogą odbywać się równieŜ w celach mieszkalnych, 
szpitalnych i izbach chorych, jeŜeli nie zakłócają obowiązujących w zakładzie zasad porządku i 
bezpieczeństwa oraz jeŜeli zapewnione są warunki prywatności wykonywania tych praktyk i 
posług. 
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310) Wolność religii obejmuje takŜe posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zaleŜności 
od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się 
znajdują. 
311) Prawo nie zezwala państwu na faworyzowanie jakiegokolwiek światopoglądu, religii 
czy teŜ filozofii. W Konstytucji została zawarta zasada równouprawnienia kościołów i 
związków wyznaniowych, bezstronności władz państwowych w sprawach przekonań 
religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, która jest jedną z fundamentalnych gwarancji 
i warunkiem wolności człowieka. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami 
wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej 
niezaleŜności kaŜdego w swoim zakresie, jak równieŜ współdziałania dla dobra człowieka i 
dobra wspólnego. Określone są one w umowach międzynarodowych (w przypadku Kościoła 
Katolickiego umowa ze Stolicą Apostolską) oraz w ustawach uchwalonych na podstawie umów 
zawartych przez Radę Ministrów ze związkami wyznaniowymi. 
312) W praktyce Kościół Katolicki w Polsce zajmuje specjalną pozycję, wynikającą z 
uwarunkowań historycznych. W związku z tym, iŜ ponad 90% społeczeństwa uwaŜa się za 
katolików, religia ta ma największy wpływ na Ŝycie społeczne. JednakŜe wpływ ten nie jest 
przywilejem prawnym a jedynie dowodem pozycji społecznej Kościoła Katolickiego. 

 
Rejestracja kościołów i związków religijnych 

313) Rejestracja kościołów i innych związków religijnych odbywa się w Polsce na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 
(tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 26 poz.319). Wspólnoty religijne uzyskują osobowość 
prawną na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. 
Podstawą wpisu jest decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
314) W Polsce działa obecnie 158 kościołów i związków wyznaniowych wywodzących swój 
status z róŜnych przepisów prawnych, a mianowicie: 

- Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonujący na podstawie umowy 
międzynarodowej tj. Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską 
podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. (Dz.U. z 1998r. nr 5 poz. 318) oraz ustawy 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 
1989r. (Dz.U. z 1989r. nr 29 poz. 154, z późn. zm.), 

- 14 kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw, 
określających ich stosunki z Państwem, 

- 143 kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do działu A Rejestru kościołów i innych 
związków wyznaniowych na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. (z chwilą wpisu do rejestru uzyskują one osobowość prawną i mogą 
wchodzić w stosunki z Państwem), 

- 5 organizacji międzykościelnych wpisanych do działu B Rejestru kościołów i innych 
związków wyznaniowych. Prawo do utworzenia takiej organizacji mają co najmniej dwa 
kościoły lub związki wyznaniowe posiadające osobowość prawną. 

315) Od 1999r. do Rejestru kościołów i związków wyznaniowych, prowadzonego przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wpisano 7 wspólnot wyznaniowych. W tym 
samym czasie 2 kościoły i związki wyznaniowe powiadomiły organ rejestrowy o zaprzestaniu 
swojej działalności. W konsekwencji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął 
decyzję o wykreśleniu ich z rejestru. 

W omawianym okresie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówił wpisu 
do Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych 7 wspólnotom wyznaniowym. We 
wszystkich przypadkach przyczyną odmowy było niespełnienie przez wnioskodawców 
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wymogów formalnych określonych ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 
Ponadto dwa z tych związków nie określiły doktryny i nie przedstawiły obrzędów religijnych 
dając tym samym dowód, Ŝe nie noszą cech, które wskazywałyby na ich religijny charakter. W 
przypadku dwóch decyzji odmawiających wpisu do Rejestru, związki złoŜyły wnioski o 
ponowne rozpatrzenie sprawy. PoniewaŜ organ rejestrowy podtrzymał swoje stanowisko, 
wnioskodawcy złoŜyli skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W obu przypadkach Sąd 
podzielił stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oddalając skargi. 
Wnioskodawcy pozostałych 5 wspólnot religijnych, którym odmówiono wpisu do Rejestru nie 
skorzystali z przysługujących im uprawnień i nie zaskarŜyli wydanych decyzji. 
 
Monitorowanie nowych ruchów religijnych 

316) Mechanizm monitorowania nowych ruchów religijnych, który wywołał zaniepokojenie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ rozpatrującego IV okresowe sprawozdanie Polski w 1999r., 
związany był z funkcjonowaniem Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów 
Religijnych. Zespół ten został powołany zarządzeniem nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 
sierpnia 1997r. (M.P. nr 54 poz. 513) jako organ opiniodawczo – doradczy Prezesa Rady 
Ministrów. W skład Zespołu wchodzili przedstawiciele Ministrów: Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, Sprawiedliwości, Zdrowia, Edukacji Narodowej, Obrony Narodowej i Spraw 
Zagranicznych. Celem Zespołu była diagnoza i analiza zagroŜeń ze strony niektórych nowych 
ruchów religijnych i ich wpływu na jednostkę, rodzinę i społeczeństwo, oraz wypracowanie 
metod skutecznego przeciwdziałania tym zagroŜeniom i sposobów niwelowania skutków 
działalności destrukcyjnych sekt. Zespół współpracował z organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się pomocą ofiarom sekt i ich rodzinom, oraz z wyspecjalizowanymi ośrodkami 
naukowymi. Nawiązał teŜ kontakty robocze z Sekretariatem Episkopatu Polski i Polską Radą 
Ekumeniczną. Działalność Zespołu w zakresie obserwacji nowych ruchów religijnych nie 
stwarzała zagroŜeń dla wolności religii. Przeciwnie, mechanizm ten stał na straŜy wolności 
religijnych, słuŜąc ujawnianiu przypadków naduŜywania i łamania tych wolności przez grupy i 
osoby wykorzystujące szyld religii do zupełnie innych celów niŜ deklarowane. 

Metody, jakimi posługiwał się Zespół (gromadzenie i analiza informacji, współpraca z 
wyspecjalizowanymi jednostkami naukowymi, udostępnianie zainteresowanym instytucjom 
informacji) były w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, jak równieŜ z 
międzynarodowymi standardami praw człowieka. SłuŜby państwowe obserwujące działalność 
nowych ruchów religijnych nie interesowały się w Ŝadnym przypadku przekonaniami 
religijnymi członków tych grup, lecz jedynie naduŜyciami i czynami karalnymi popełnianymi 
w imię wolności religijnych. W 2000r. Zespół opublikował „Raport o niektórych zjawiskach 
związanych z działalnością sekt w Polsce”. 
317) Działania władz polskich wobec nowych ruchów religijnych były w pełni spójne z 
rekomendacją Rady Europy z dnia 22 czerwca 1999r. na temat nielegalnej działalności sekt. 

318) Zarządzeniem nr 15 z dnia 16 marca 2001r. Prezes Rady Ministrów powołał 
Międzyresortowy Zespół do Spraw Grup Psychomanipulacyjnych, jako swój organ 
opiniodawczo-doradczy. Zespół ten został utworzony w miejsce Międzyresortowego Zespołu 
do Spraw Nowych Ruchów Religijnych, który uległ likwidacji. Zmiana ta była efektem 
dotychczasowych prac analitycznych, z których wynikało, Ŝe zagroŜenia i patologie, 
wynikające z działalności niektórych nowych ruchów religijnych mają charakter duŜo szerszy i 
wykraczający poza problematykę nowych ruchów religijnych. Celem działalności nowego 
Zespołu miało być opracowywanie analiz, formułowanie ocen i opinii o zjawiskach 
związanych z grupami psychomanipulacyjnymi w Polsce, istniejących zagroŜeń ze strony tych 
grup i ich wpływu na jednostkę, rodzinę, społeczeństwo i państwo oraz opracowywanie metod 
skutecznego przeciwdziałania tym zagroŜeniom jak równieŜ sposobów likwidowania przyczyn 
oraz negatywnych skutków działalności grup psychomanipulacyjnych. Mimo formalnego 
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powołania Zespół ten nie został personalnie ukonstytuowany i nie prowadził Ŝadnej 
działalności. Zarządzenie o jego powołaniu zostało uchylone i straciło moc z dniem 1 stycznia 
2002r. Obecnie nie ma Ŝadnego specjalnego trybu monitorowania nowych ruchów religijnych 
w Polsce. 
319) RównieŜ Policja nie prowadzi Ŝadnych działań, które moŜna określić mianem 
„mechanizmów” monitorowania nowych ruchów religijnych. Ustawa o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania przewiduje , Ŝe działalność związków wyznaniowych nie moŜe naruszać 
przepisów chroniących bezpieczeństwo publiczne, porządek, zdrowie lub moralność publiczną, 
władzę rodzicielską albo podstawowe prawa i wolności innych osób. Jedynie w przypadku 
naruszenia tych norm Policja – na ogólnych zasadach – podejmuje stosowne działania. 
Wszczynane postępowania przebiegają według tych samych procedur i nie preferują, ani nie 
dyskryminują nikogo ze względu na jego wyznanie. Informacje o tego rodzaju postępowaniach 
są przekazywane do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. TakŜe czynności 
prewencyjne prowadzone przez specjalistów ds. nieletnich w odniesieniu do nowych ruchów 
religijnych nie stwarzają Ŝadnego zagroŜenia dla wolności wyznania. Działania takie 
ograniczają się wyłącznie do współpracy z róŜnymi podmiotami rządowymi i pozarządowymi, 
które zajmują się tą problematyką w zakresie swojej statutowej działalności.  

320) PoniŜsza tabela przedstawia dane na temat aktów przemocy popełnionych na tle 
religijnym w latach 1999-2002. 

Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Kwalifikacja prawna 
1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 

Ograniczenie praw ze 
względu na 
przynaleŜność 
wyznaniową 
 (art. 194 kk) 

3 1 
 
1 2 1 2 1 1 1 1 

Złośliwe 
przeszkadzanie 
publicznemu 
wykonywaniu aktu 
religijnego 
(art. 195 § 1 kk) 

11 10 13 14 31 13 12 16 20 15 9 13 

Złośliwe 
przeszkadzanie 
obrzędom Ŝałobnym  
(art. 195 §2 kk) 

3 4 3 3 7 2 3 4 3 2 3 2 

Obraza uczuć 
religijnych  
(art. 196 kk) 
 

61 68 54 47 62 63 60 49 59 145 56 
44 

Niszczenie grup 
narodowych, 
etnicznych, 
wyznaniowych  
(art. 118 kk) 

5 11 3 4 1 3 4 3 1 1 

Przemoc lub groźba 
bezprawna wobec 
grupy lub osoby z 
powodu 
przynaleŜności 
narodowej, etnicznej, 
wyznaniowej, rasowej 
(art. 119 kk) 

3 7 8 3 10 7 7 8 9 9 5 8 

Propagowanie 
faszyzmu i 
totalitaryzmu. Rasizm, 
nietolerancja  
(art. 256 kk) 

10 25 17 13 12 28 24 9 12 28 11 8 

Publiczne zniewaŜanie 
grup ludności o 25 25 21 14 25 24 23 21 20 16 17 17 



 95 

róŜnych 
światopoglądach i 
przynaleŜności 
narodowej, rasowej 
(art. 257 kk) 

 
Z informacji przesłanych do Biura SłuŜby Prewencyjnej KGP przez jednostki terenowe 

Policji wynika, Ŝe zdarzenia związane z profanacją miejsc kultu (w przewaŜającej większości o 
charakterze wybryków chuligańskich) sprowadzają się na ogół do dewastacji cmentarzy. 
Kwalifikowane są zaś jako zdarzenia o charakterze chuligańskim. Są to wypadki incydentalne, 
mające charakter marginalny, oraz nie dające podstaw do twierdzenia, Ŝe ich podłoŜem jest 
przemoc na tle religijnym. 
 
Finansowanie publikacji dotyczących sekt 

321) W jednym z opracowań organizacji pozarządowych z 2002r. znalazł się zarzut 
dofinansowywania przez państwo publikacji, w których legalnie działające w Polsce kościoły i 
związki wyznaniowe określano mianem sekt. Tymczasem publikacje dofinansowywane przez 
MENiS w latach 1999-2000 miały charakter profilaktyczno-wychowawczy i nie były 
skierowane przeciwko mniejszościom religijnym w Polsce. Potrzeba wydania tych publikacji 
wynikała z konieczności przeciwdziałania konkretnym zagroŜeniom społecznym. W latach 90-
tych w krajach europejskich, w tym równieŜ w Polsce, zaobserwowano nasilenie destrukcyjnej 
aktywności ruchów kultowych. Na zjawisko to zwrócił uwagę Parlament Europejski, który w 
„Rezolucji w sprawie ruchów kultowych w Europie” z 28 lutego 1996r. wezwał do 
wprowadzenia kontroli i zwalczania nielegalnej działalności kultowej w krajach Wspólnoty 
Europejskiej (m.in. poprzez wypracowanie strategii podnoszenia świadomości społecznej na 
temat występujących zagroŜeń w poszczególnych krajach), a takŜe do współpracy 
międzynarodowej i wymiany doświadczeń na temat organizacji, metod pracy i zasad 
funkcjonowania grup, określonych w Rezolucji mianem sekt. 
322) Potrzeba podjęcia działań o charakterze profilaktyczno-interwencyjnym wynikała 
równieŜ z kierowanych do MENIS i kuratoriów oświaty postulatów rodziców, 
zaniepokojonych zjawiskami zagraŜającymi ich dzieciom (takimi jak psychomanipulacja, 
zaginięcia lub uprowadzenia dzieci do tzw. sekt). 
323) Stowarzyszenie Ruch Obrony Rodziny i Jednostki, utworzone przez rodziców, których 
dzieci zaginęły lub przyłączyły się do wspomnianych grup parareligijnych o charakterze 
destrukcyjnym, włączyło się w realizację programów profilaktycznych w środowiskach 
szkolnych gdzie notowano szczególne nasilenie działalności tych grup. W czasie spotkań z 
nauczycielami, pedagogami szkolnymi, rodzicami i młodzieŜą, a takŜe w przygotowanych 
publikacjach członkowie Stowarzyszenia, będąc osobami bezpośrednio poszkodowanymi, 
odnosili się do bolesnych doświadczeń własnych lub swoich najbliŜszych, jakich doznali ze 
strony niektórych grup kultowych. W wypowiedziach tych kierowali się zasadą, która znalazła 
równieŜ wyraz w p. 1 Rezolucji Parlamentu Europejskiego, głoszącą, Ŝe wolność 
uzewnętrzniania wyznania lub przekonań religijnych podlega ograniczeniom, jeśli jest to 
konieczne dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności 
publicznej albo podstawowych praw i wolności innych osób. Zasada powyŜsza zawarta jest 
równieŜ w art. 18 ust. 3 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych¸ art. 14 
ust. 3 Konwencji o Prawach Dziecka, a takŜe w art. 52 ust. 5 Konstytucji RP. Powołanie się na 
konkretne fakty zagroŜenia Ŝycia lub bezpieczeństwa dziecka ze strony niektórych grup 
kultowych nie powinno być – w świetle powyŜszej zasady – traktowane jako działanie 
dyskryminujące mniejszości religijne. 

324) Nie jest prawdą, jak stwierdzono w w/w raporcie organizacji pozarządowej, iŜ jedna z 
osób, będąca współautorem wymienionych w kontr-raporcie publikacji i zaangaŜowana w 
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prowadzenie programów profilaktycznych, przegrała proces o zniesławienie grupy religijnej. Z 
postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie, z kwietnia 2002r., wydanego w tej sprawie 
wynika, Ŝe powództwo złoŜone przez grupę religijną zostało wycofane, w związku z tym 
postępowanie sądowe umorzono. Pozwaną w tej sprawie była matka usiłująca odzyskać syna, 
który na skutek działań psychomanipulacyjnych owej grupy przyłączył się do niej. 
Przedstawienie jej w kontr-raporcie jako oskarŜonej o zniesławienie grupy religijnej i skazanej 
wyrokiem świadczy o braku zrozumienia istoty problemu przedstawionego w Rezolucji 
Parlamentu Europejskiego. Co więcej, zarzut powyŜszy został przez autora kontr-raportu 
uogólniony na szerszą grupę osób („ekspertów”) zaangaŜowanych w realizację szkolnych 
programów z zakresu profilaktyki społecznej, co wydaje się nieuzasadnione i krzywdzące. 
 
Nauka religii w szkole 

325) Zgodnie z Konstytucją religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o 
uregulowanej sytuacji prawnej moŜe być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie 
moŜe być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. 

Na mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, 
poz. 329 z póź. zm.) oraz stosownego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej nauczanie 
religii w systemie oświaty publicznej prowadzi kilkanaście kościołów, których stosunki z 
państwem określone są odrębnymi ustawami.  
326) Nauka religii określonego wyznania organizowana jest na Ŝyczenie rodziców uczniów 
(lub w przypadku starszej młodzieŜy – na Ŝyczenie samego ucznia). W przypadku małej liczby 
zainteresowanych nauczanie moŜe być prowadzone w grupie międzyszkolnej lub 
pozaszkolnym punkcie katechetycznym (działającym w ramach systemu oświaty publicznej). 
Podobne zasady dotyczą organizowania nauki etyki. 
327) Ministerstwo Edukacji Narodowej nie notowało w latach 1999-2002 skarg z tytułu 
odmowy przez szkołę zorganizowania – zgodnie z obowiązującymi przepisami - nauki religii 
kościoła lub związku wyznaniowego o uregulowanej w RP sytuacji prawnej lub nauki etyki. 
Rozpoznanie prowadzone przez nadzór pedagogiczny nie wykazało równieŜ skarg dotyczących 
przypadków faktycznego faworyzowania pewnych wyznań. 
 Jedynymi, znanymi resortowi edukacji i sportu przypadkami, które moŜna by 
zakwalifikować jako mające pewne znamiona dyskryminacji wyznań, są wymienione poniŜej 
sprawy, które nie miały charakteru skarg i których rozwiązanie było moŜliwe w oparciu o 
szczegółową interpretację obowiązujących przepisów: 

-  w 1999r. Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał pismo wiernych Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego w sprawie organizowania konkursów i olimpiad szkolnych w terminach 
kolidujących z dniami świątecznymi dla tej grupy wiernych (kaŜdy piątek od zachodu 
słońca do soboty do zachodu słońca). MENIS zaproponował, aby poszczególne komitety 
organizacyjne konkursów i olimpiad szkolnych ustalały – o ile zachodzi taka potrzeba – 
dodatkowe terminy odbywania takich zawodów. 

- w 2000r. za pośrednictwem MSWiA wpłynęło do MENiS wystąpienie przedstawicieli 
społeczności prawosławnej w Polsce dotyczące m.in. wprowadzenia dni wolnych od zajęć 
szkolnych w święta wg. kalendarza juliańskiego (z moŜliwością odpracowania). MENiS 
zasugerował moŜliwość wprowadzenia – o ile zachodzi taka konieczność - do statutów 
szkół odpowiednich zapisów regulujących kwestie dni wolnych w święta prawosławne. 

 
SłuŜba zastępcza 

328) W związku z tym, iŜ niektórym obywatelom przekonania religijne lub wyznawane 
zasady moralne nie pozwalają na odbycie słuŜby wojskowej, Konstytucja gwarantuje 
moŜliwość odbycia słuŜby zastępczej. Szczegółowe zasady przyznawania i pełnienia słuŜby 
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zastępczej określa ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002r. nr 21, poz. 205 z późn. zm.). Orzekanie o skierowaniu 
poborowego do słuŜby zastępczej naleŜy do zakresu działania powiatowej komisji poborowej. 
Postępowanie w sprawie przyznania słuŜby zastępczej poddane jest kontroli sądowej - 
orzeczenia komisji mogą być zaskarŜane do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Poborowych, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, dyrektor właściwego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy kieruje do odbycia słuŜby zastępczej. 
329) W czasie pokoju realizacja słuŜby zastępczej polega na wykonywaniu prac na rzecz 
ochrony środowiska, słuŜby zdrowia, opieki społecznej, gospodarki wodnej, ochrony 
przeciwpoŜarowej, budownictwa mieszkaniowego, łączności oraz innych zakładów 
uŜyteczności publicznej. Poborowi mogą równieŜ wykonywać na własną prośbę prace na rzecz 
kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej, samorządu 
terenowego i fundacji. SłuŜba zastępcza moŜe być odbywana u pracodawców wskazanych 
przez ministra właściwego do spraw pracy, z którymi podpisane zostały stosowne umowy. 
Wydaje on na wniosek pracodawców decyzje administracyjne w sprawie odbywania u 
wnioskodawców słuŜby zastępczej przez poborowych oraz rozpatruje odwołania od decyzji 
Wojewódzkich Komisji Poborowych dotyczących uchylania słuŜby zastępczej oraz wydaje 
decyzje administracyjne w sprawie zawieszenia słuŜby zastępczej. 

Minister właściwy do spraw pracy sprawuje nadzór nad słuŜbą zastępczą. Nadzór ten 
jest realizowany poprzez kontrole działalności Wojewódzkich Urzędów Pracy w zakresie 
kierowania do słuŜby zastępczej oraz sprawowania nadzoru nad jej przebiegiem. Wyniki 
kontroli omawiane są w trakcie corocznych szkoleń pracowników Wojewódzkich Urzędów 
Pracy zajmujących się problematyką słuŜby zastępczej. Z inicjatywy Ministra Gospodarki 
Pracy i Polityki Społecznej został przygotowany projekt ustawy o słuŜbie zastępczej, który 
został przyjęty przez Radę Ministrów i 21 marca 2003r. skierowany do Sejmu. Aktualnie w 
Ministerstwie przygotowywane są projekty aktów wykonawczych. 
330) Według danych uzyskanych z terenowych organów administracji wojskowej, liczba 
złoŜonych przez poborowych wniosków o przyznanie moŜliwości odbycia słuŜby zastępczej 
wynosiła: w 2000r. – 6 327; w 2001r. – 4 410; w 2002r. – 4 851. 
Pozytywnie rozpatrzono: 

- w 2000r. – 3 991 wniosków, w tym 90 uzasadnionych przekonaniami religijnymi i 3 901 w 
związku z wyznawanymi zasadami moralnymi; 

- w 2001r. – 2 848 wniosków, w tym 55 uzasadnionych przekonaniami religijnymi i 2 793 w 
związku z wyznawanymi zasadami moralnymi; 

- w 2002r. – 2 851 wniosków, w tym 27 uzasadnionych przekonaniami religijnymi i 2 824 w 
związku z wyznawanymi zasadami moralnymi. 

  Spośród pozytywnie rozpatrzonych wniosków, w tym równieŜ z lat ubiegłych, do 
odbycia słuŜby zastępczej skierowano: w 2000r. –1420 poborowych; w 2001r. – 1803 
poborowych; w 2002r. – 1780 poborowych. Pozostałe osoby, którym przyznano prawo odbycia 
słuŜby zastępczej i tym samym zwolniono z obowiązku odbycia słuŜby wojskowej, oczekują na 
skierowanie do obycia tej słuŜby lub przeniesienia do rezerwy. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2002r. – łączna liczba poborowych, którym 
przyznano prawo odbycia słuŜby zastępczej i oczekujących na skierowanie do jej odbycia 
wynosi 9 181 osób. Natomiast 3 161 poborowych pełni juŜ tę słuŜbę w zakładach pracy (1895), 
instytucjach kościelnych (417) i w innych instytucjach (849). 

331) Dla Ŝołnierzy zawodowych takŜe przewidziano moŜliwość wypowiedzenia stosunku 
słuŜbowego zawodowej słuŜby wojskowej bez podania przyczyny (a więc takŜe na skutek 
zmiany światopoglądu czy wyznania na nie pozwalające na słuŜbę wojskową) z zachowaniem 
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odpowiedniego okresu wypowiedzenia. W okresie pełnienia słuŜby obowiązkowej, skuteczność 
wypowiedzenia zaleŜy od zwrotu przydzielonej Ŝołnierzowi osobnej kwatery stałej oraz 
równowartości kosztów zakwaterowania, wyŜywienia i umundurowania otrzymanych w czasie 
studiów lub nauki, o ile Ŝołnierz nie został zwolniony z obowiązku zwrotu tych kosztów. 
332) W 1999r. Trybunał Konstytucyjny (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 
1999r. Dz.U. z 1998r. nr 20 poz.182) uwzględnił skargę konstytucyjną obywatela, który 
powołał się na niezgodność z art. 32 Konstytucji przepisu rozporządzenia mającego charakter 
dyskryminacyjny i orzekł, iŜ paragraf 132 ust. 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 
dnia 19 grudnia 1996r. w sprawie słuŜby wojskowej Ŝołnierzy zawodowych (Dz.U. z 1997r. nr 7 
poz. 38, z późn. zm.) jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, Ŝe 
narusza zasadę równego traktowania, uniemoŜliwiając Ŝołnierzom zawodowym, znajdującym 
się w takiej samej sytuacji, rozwiązanie stosunku słuŜbowego. Trybunał Konstytucyjny nie 
stwierdził jednak zarzucanej przez skarŜącego sprzeczności przepisu § 132 ust. 4 
rozporządzenia z art. 53 ust. 2 Konstytucji, regulującym między innymi wolność wyznawania 
lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania swojej religii przez 
uprawianie kultu, modlitwę i praktykowanie. Zdaniem skarŜącego przepis § 132 ust. 4 
rozporządzenia uniemoŜliwia Ŝołnierzowi zawodowemu - absolwentowi uczelni wojskowej 
odejście ze słuŜby przed upływem 12 lat od ukończenia studiów, gdyŜ uzaleŜnia skuteczność 
wypowiedzenia stosunku słuŜbowego od uprzedniego zwrócenia równowartości kosztów 
zakwaterowania, wyŜywienia i umundurowania otrzymanych w czasie studiów lub nauki. 
SkarŜący nie kwestionuje samego obowiązku zwrotu równowartości kosztów związanych ze 
studiami wojskowymi, ale brak moŜliwości rozłoŜenia na raty wyŜej wspomnianych kosztów w 
okresie przypadającym po rozwiązaniu stosunku słuŜbowego (podczas gdy moŜliwość taka 
istnieje np. wobec Ŝołnierza zwalnianego się z zawodowej słuŜby wojskowej wskutek utraty 
czy pozbawienia stopnia wojskowego czy ukarania karą usunięcia ze słuŜby). SkarŜący 
podnosił takŜe, iŜ §132 ust. 4 rozporządzenia narusza prawo do wolności sumienia i religii, 
poprzez uniemoŜliwienie opuszczenie szeregów armii osobie, której wyznawane zasady 
religijne stoją w sprzeczności ze słuŜbą wojskową. Tym samym Ŝołnierz zawodowy nie moŜe 
korzystać z zagwarantowanego konstytucyjne prawa wyboru, uzewnętrzniania i praktykowania 
religii. 

Trybunał Konstytucyjny orzekając o braku sprzeczności z art. 53 ust. 2 Konstytucji 
uzasadnił swe stanowisko następująco: „Nie moŜe budzić wątpliwości, Ŝe odejścia z armii 
Ŝołnierzy zawodowych, równieŜ motywowane istotnymi względami religijnymi, muszą być 
poddane - tak jak we wszystkich innych przypadkach - ścisłym rygorom, bo tego wymaga 
interes publiczny związany z funkcjonowaniem sił zbrojnych kaŜdego państwa. Nawet zatem w 
takiej sytuacji, jak skarŜącego, kiedy charakter wyznawanej religii wyklucza wykonywanie 
słuŜby wojskowej, poniewaŜ wartości tej religii stoją w wyraźnej opozycji w stosunku do samej 
istoty zadań Ŝołnierza zawodowego - nie moŜna oczekiwać, Ŝe obowiązujące regulacje stworzą 
automatyzm i swobodę opuszczenia słuŜby wojskowej. Takie rozwiązanie pozostawałoby 
bowiem z kolei w opozycji do waŜnego interesu publicznego związanego z bezpieczeństwem 
państwa. Problem występującej tu kolizji interesów powinien być jednak, jak to wcześniej 
wykazano, rozstrzygnięty w innej płaszczyźnie niŜ ochrona wolności religii. Na pierwszy plan 
wysuwa się tu bowiem zasada równego traktowania wszystkich Ŝołnierzy znajdujących się w 
tym samym połoŜeniu prawnym, a więc bez względu na konkretne motywy, które decydują o 
zamiarze opuszczenia wojska. Dopiero więc w takim kontekście, a nie w związku z pytaniem o 
granice wolności religijnej, moŜe być poprawnie poddany ocenie wchodzący tu w grę interes 
publiczny, jako podstawa ewentualnych ograniczeń i zróŜnicowań sytuacji poszczególnych 
kategorii Ŝołnierzy.” 
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Artykuł 19 – Wolność posiadania i wyraŜania poglądów 
 
 
333) Konstytucja RP kaŜdemu zapewnia wolność wyraŜania swoich poglądów oraz 
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Konstytucja gwarantuje takŜe wolność prasy i 
innych środków społecznego przekazu, zakazując jednocześnie wszelkiej cenzury 
prewencyjnej środków społecznego przekazu oraz koncesjonowania prasy. 

Ustawa wprowadza obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji 
radiowej lub telewizyjnej. Nie gwarantuje natomiast bezkarności prasy jeśli materiały przez nią 
rozpowszechniane naruszają prawo. Organ rejestracyjny danego czasopisma czyli sąd 
okręgowy właściwy miejscowo dla siedziby wydawcy, moŜe zawiesić wydawanie dziennika 
lub czasopisma na czas określony, nie dłuŜszy jednak niŜ rok, jeŜeli w ciągu roku co najmniej 
trzykrotnie w tym dzienniku lub czasopiśmie zostało popełnione przestępstwo. 
 
Dostęp do informacji publicznej 

334) Z dniem 1 stycznia 2002r. weszła w Ŝycie Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112 poz. 1198), która jest jedną z podstaw 
prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. SłuŜy ona zapewnieniu 
jawności i przejrzystości decyzji podejmowanych w Ŝyciu publicznym, co ma ułatwić kontrolę 
i zapobiegać naduŜyciom władzy. Wykonywaniu prawa do informacji słuŜyło takŜe 
wprowadzenie zasady jawności działania organów samorządu do ustaw samorządowych. 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej stanowi konkretyzację zagwarantowanego 
Konstytucją obywatelskiego prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy 
publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje równieŜ uzyskiwanie 
informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, w zakresie w 
jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub 
majątkiem Skarbu Państwa a takŜe dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia 
kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z 
moŜliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać 
stenogramy lub protokoły z obrad. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Od osoby 
występującej o informację publiczną nie wolno Ŝądać uzasadnienia wniosku. 

335) Tryb udzielania informacji określają poszczególne ustawy (Prawo bankowe, Prawo 
ochrony środowiska; Samorząd powiatowy; Samorząd gminny; Samorząd województwa; 
Ochrona informacji niejawnych; Ordynacja podatkowa; Statystyka publiczna) a w odniesieniu 
do Sejmu i Senatu - ich regulaminy. Ograniczenie tego prawa moŜe nastąpić wyłącznie ze 
względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów 
gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub waŜnego interesu 
gospodarczego państwa. 

336) Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez  ogłaszanie 
w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnianie na wniosek zainteresowanego 
lub wyłoŜenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne 
(infomaty). 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji 
Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego „bez zbędnej zwłoki”, nie później 
niŜ w terminie 14 dni od dnia złoŜenia wniosku. JeŜeli jest to niemoŜliwe, naleŜy w tym 
terminie powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o 
nowym terminie, nie dłuŜszym jednak niŜ 2 miesiące. 
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Jeśli informacja moŜe być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, 
osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca 
informację ma obowiązek umoŜliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub 
przeniesienie na powszechnie uŜywany nośnik informacji. Odmowa udzielenia informacji 
moŜe nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do 
prywatności, tajemnica państwowa, słuŜbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w 
formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni. 
Ustawa przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego 
kto, wbrew ciąŜącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej. 

337) Nad wdraŜaniem ustawy czuwa Rzecznik Praw Obywatelskich w ramach odrębnego  
programu. Na podstawie skarg dotyczących prawa do informacji, które napływały od roku 
2000, stwierdził on wzrost zainteresowania prawem do informacji, zwłaszcza w aspekcie 
sprawowania obywatelskiej kontroli nad organami administracji państwowej i samorządowej. 

338) Przykładowe orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego: 

• Wyrok z dnia 19 kwietnia 1999r., II SA 304/99 
Wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, prawo obywateli do uzyskiwania 
informacji o działalności organów władzy publicznej wraz z dostępem do dokumentów i 
gwarancje zawarte w art. 10 ust. 2 ratyfikowanej przez Polskę konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993r. Nr 61, poz. 284) łącznie wymagają 
kwalifikowania jako szczególnie wyjątkowe przypadków odmowy udzielenia środkami 
społecznego przekazu takich informacji i wglądu do łączących się z nimi dokumentów. Odnosi 
się to zwłaszcza do działalności organów samorządu terytorialnego, reprezentujących interesy 
mieszkańców (tworzących wspólnotę samorządową) przy ustawowej jawności gospodarki 
finansowej.  

• Wyrok z dnia 10 kwietnia 2002r., II SA 3126/01 
Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP, obywatel na prawo do uzyskiwania informacji o działalności 
organów władzy publicznej oraz osób pełniących słuŜbę publiczną. Prawo to obejmuje równieŜ 
uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a 
takŜe innych osób oraz jednostek organizacyjnych w jakim wykonują one zadania władzy 
publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 

• Wyrok z dnia 8 listopada 2000r., II SA 1077/00 
W uzasadnieniu orzeczenia w przedmiocie udostępnienia protokołu w części dotyczącej oceny 
działalności fundacji Sąd powołał art. 10 EKPC oraz dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich z 
7 czerwca 1990r. o swobodnym dostępie do informacji dotyczących ochrony środowiska. 
 
Dostęp do dokumentacji medycznej 

339) W maju 2003r. precedensowym wyrokiem siedmiu sędziów Izby 
Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego rozszerzony został dostęp 
pacjentów do dokumentacji medycznej. Art. 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowi 
m.in. Ŝe Zakład Opieki Zdrowotnej (ZOZ) jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną 
osób korzystających z jego świadczeń zdrowotnych, a pacjent, jego przedstawiciel ustawowy 
bądź osoba właściwie upowaŜniona mają prawo wglądu do niej. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia dokumentacja medyczna dzieli się na indywidualną – odnoszącą się do 
poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych – i zbiorczą – dotyczącą 
ogółu pacjentów lub ich określonych grup i prowadzoną w formie ksiąg, rejestrów, formularzy 
lub kartotek. W praktyce pacjentom udostępniano jedynie dokumentację indywidualną. NSA 
orzekł, Ŝe pacjent nabywa z mocy prawa uprawnienie do informacji ze zbiorczej dokumentacji 
medycznej dotyczącej jego osoby. Dokumentacja ta winna być udostępniana w formie 
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wypisów, odpisów i kopii pacjentowi jego przedstawicielowi ustawowemu bądź teŜ osobie 
właściwie upowaŜnionej. Odmowa udostępnienia dokumentacji jest bezskuteczna. Zdaniem 
NSA art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy o ZOZ nie zawiera Ŝadnych ograniczeń co do zakresu akt 
dostępnych dla pacjenta. Ich okazanie nie moŜe jedynie prowadzić do naruszenia praw innych 
pacjentów. 
 
 
 

Artykuł 20 – Zakaz propagandy wojennej i popierania nienawiści narodowej, rasowej lub 
religijnej 
 
 

340) W prawie polskim istnieje szereg przepisów zapewniających realizację art. 20 MPPOiP. 
Kodeks karny (art.117 § 3) zakazuje zarówno nawoływania do wojny, jak i nawoływania do 
nienawiści narodowej, rasowej i religijnej. Osoba publicznie nawołująca do wszczęcia wojny 
napastniczej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Taką samą karę 
przewidziano za publicznie nawoływanie do stosowania przemocy lub groźby bezprawnej 
wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynaleŜności narodowej, etnicznej, 
rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości (art. 119 § 2 kk). 
Przestępstwem jest równieŜ publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego 
ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle róŜnic narodowościowych, etnicznych, 
rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 kk). Przestępstwo to 
jest zagroŜone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
Kodeks wprowadza równieŜ penalizację publicznego zniewaŜania grupy ludności albo 
poszczególnych osób z powodu ich przynaleŜności narodowej, etnicznej, rasowej, 
wyznaniowej, albo z powodu ich bezwyznaniowości lub naruszania z takich powodów 
nietykalności cielesnej innych osób (art. 257 kk). Przestępstwo to zagroŜone jest karą 
pozbawienia wolności do trzech lat. 

 Najczęściej ujawniane naruszenia w/w przepisów dotyczą: 

- nanoszenia napisów o treściach nacjonalistycznych i faszystowskich na elewacjach 
budynków, pomnikach, obeliskach, znakach drogowych, 

- naklejania w miejscach publicznych ulotek nacjonalistycznych i rasistowskich, 

- propagowania haseł i symboli faszystowskich poprzez ich wykrzykiwanie, rozwijanie 
flag itp., 

- rozpowszechniania publikacji o charakterze antysemickim i faszystowskim.  

Opis czynu zawarty we wspomnianych powyŜej artykułach kk pozwala na ściganie sprawców 
równieŜ wówczas, gdy przestępstwo zostało dokonane przy pomocy Internetu. 

341) Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu karnego moŜna orzekać 
przepadek przedmiotów, które słuŜyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, 
zwłaszcza - ale nie tylko - w przypadku, gdy sprawca uzyskał korzyść majątkową z popełnienia 
przestępstwa. Planowana nowelizacja artykułu 256 kk wprowadzi moŜliwość orzeczenia 
przepadku materiałów nawołujących do dyskryminacji na tle róŜnic narodowościowych, 
etnicznych, rasowych, wyznaniowych, lub ze względu na bezwyznaniowość, jak równieŜ 
przedmiotów słuŜących do ich wytwarzania lub rozpowszechniania - nawet jeśli nie będą 
stanowiły one własności sprawcy oraz umoŜliwi ściganie czynności przygotowawczych 
podejmowanych w celu rozpowszechniania takich materiałów. 
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342) Odpowiedzialność karną za publikację treści niezgodnych z prawem ponosi równieŜ 
wydawca. Mają tu zastosowanie artykuły 256 i 257 kk – czyli przestępstwa publicznego 
nawoływanie do nienawiści i publicznego zniewaŜania ze względu na określoną przynaleŜność. 

Przykładem postępowań przeciwko wydawcom moŜe być tocząca się przed sądem 
warszawskim sprawa przeciwko właścicielowi spółki „Goldpol”, o to, Ŝe opublikował i 
rozpowszechnił ksiąŜkę „Polsko-Ŝydowska wojna o krzyŜe”, w której zamieścił sformułowania 
lŜące osoby narodowości Ŝydowskiej. W uzasadnieniu aktu oskarŜenia stwierdzono, Ŝe 
„ksiąŜka ta stanowi kompilację cytatów i jedynie niewielka jej partia napisana została przez 
oskarŜonego. Jednak oskarŜony jest jej wydawcą a zatem osobą, która publicznie 
rozpowszechniała zawarte w niej treści”. Kolejne postępowanie toczy się przed Sądem 
Rejonowym dla Wrocławia Śródmieście przeciwko właścicielowi wydawnictwa 
„WorldMedia”, któremu zarzuca się, iŜ działając w celu uzyskania korzyści majątkowej 
wprowadził do obrotu handlowego nie mniej niŜ 5000 egzemplarzy ksiąŜki autorstwa 
Władysława Bocqueta pt. „Przez morze czerwone ku gettom Europy” zniewaŜającej naród 
Ŝydowski poprzez rozpowszechnianie poglądów antysemickich. W dniu 3 lutego 2003r. 
wydano nakaz karny i wymierzono oskarŜonemu karę grzywny w wysokości 2.500 zł w 
wymiarze 50 stawek dziennych po 50 zł. Orzeczenie jest nieprawomocne. 

W Olsztynie dwie osoby zostały skazane prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego 
na karę po 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 
okres próby 3 lat oraz karę grzywny po 50 stawek dziennych w wysokości po 20 zł kaŜda, za 
to, Ŝe w okresie od kwietnia 1992r. do 1995r. w Olsztynie i innych miejscowościach działając 
wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w redagowanym, wydawanym i kolportowanym 
piśmie „Warmiak” publicznie zniewaŜyły grupy ludności z powodu przynaleŜności narodowej, 
etnicznej i rasowej oraz propagowały faszystowski i inne totalitarne ustroje państwowe, a nadto 
nawoływały do nienawiści na tle róŜnic narodowościowych, etnicznych i rasowych. 

343) W listopadzie 2003r. wejdzie w Ŝycie ustawa przewidująca odpowiedzialność karną 
podmiotów zbiorowych. Obecnie Kodeks karny przewiduje moŜliwość zobowiązania 
podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową w wyniku przestępstwa, do jej zwrotu w całości 
lub części na rzecz Skarbu Państwa, w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo 
popełnione przez sprawcę działającego w imieniu lub interesie tego podmiotu. Nie dotyczy to 
sytuacji gdy uzyskana korzyść majątkowa podlega zwrotowi innemu pomiotowi. 

344) Konstytucja w art. 13 wprowadza zakaz istnienia partii politycznych i innych 
organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania 
nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a takŜe tych, których program lub działalność zakłada lub 
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową (Zasady kontroli nad działalnością partii 
politycznych opisano w uwagach do artykułu 22). 

345) Ponadto Kodeks karny penalizuje udział w zorganizowanej grupie albo w związku 
mającym na celu popełnianie przestępstw (a więc równieŜ przestępstw, których podłoŜem jest 
nienawiść rasowa lub o innym podłoŜu), przewidując za taki udział karę pozbawienia wolności 
do lat 3. Kara jest surowsza w stosunku do załoŜyciela lub kierującego grupą albo związkiem 
lub jeŜeli grupa lub związek ma charakter zbrojny. 

346) Patrz takŜe informacje odnośnie artykułu 26. 
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Artykuł 21 – Wolność zgromadzeń 
 
 
347) Konstytucja zapewnia kaŜdemu wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i 
uczestniczenia w nich. Prawo to moŜe zostać ograniczone jedynie ustawą. Prawo do 
zgromadzeń moŜe zostać zawieszone w czasie trwania stanu nadzwyczajnego. Zgodnie z 
ustawą Prawo o zgromadzeniach, organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeŜeli jego 
cel lub odbycie sprzeciwia się tej ustawie lub narusza przepisy ustaw karnych lub teŜ, jeŜeli 
odbycie zgromadzenia moŜe zagraŜać Ŝyciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych 
rozmiarach. Od decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego wydanej przez organ gminy 
przysługuje  odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.  Natomiast skargi na decyzje w 
sprawach zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego (od 
chwili wejścia Polski do UE skargi będą wnoszone bezpośrednio do sądów administracyjnych). 
System odwołań pozwala na skuteczne dochodzenie swych praw. 

Jako przykład wskazać moŜna wyrok NSA, który uchylił decyzję prezydenta miasta 
Słupsk i wojewody pomorskiego o zakazie manifestacji i zgromadzeń przed miejskim ratuszem 
w 1999r. i 2000r. członkom Polskiej Partii Biednych. W następstwie tego wyroku Sądu 
Okręgowego w Koszalinie zobowiązał Urząd Wojewody Pomorskiego oraz prezydenta miasta 
Słupsk do zapłaty 4 000zł na rzecz członków Polskiej Partii Biednych tytułem 
zadośćuczynienia. Zdaniem sądu były prezydent miasta oraz wojewoda pomorski naruszyli 
konstytucyjne prawo do organizowania zgromadzeń. Według stanu prawnego na dzień 20 maja 
2003r. wyrok nie jest prawomocny. 

348) Dane statystyczne 

ROK ZGROMADZENIA, 
PIKIETY, WIECE 

BLOKADY, INNE 
FORMY PROTESTU 

do 03.2003 79 2200 

2002 600 116 

2001 315 51 

2000 527 121 

Dane z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Policji: Manifestacje 
 
 
 

Artykuł 22 – Wolność zrzeszania się 
 
 
349) Konstytucja gwarantuje wszystkim obywatelom swobodę zrzeszania się, włącznie z 
prawem do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony interesów 
pracowniczych. 
 
Wolność stowarzyszeń 

350) Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. 
nr 79 poz. 855) - obywatele polscy mają pełną swobodę zrzeszania się bez względu na 
przekonania, w ramach czynnego uczestnictwa w Ŝyciu publicznym i wyraŜania 
zróŜnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań. Prawo zrzeszania się 
w stowarzyszeniach moŜe podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie ustawą, w zakresie 
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niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa państwa bądź porządku publicznego, ochrony 
zdrowia lub moralności publicznej albo teŜ ochrony praw i wolności innych osób. 
351) Pierwszym etapem kontroli legalności stowarzyszenia jest uzyskanie wpisu do rejestru - 
Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd moŜe odmówić wpisu, a po zarejestrowaniu 
stowarzyszenia – wykreślić je z rejestru w sytuacji gdy organ nadzorujący lub prokurator 
stwierdzi, Ŝe działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia 
statutu. Organ nadzoru moŜe w zaleŜności od rodzaju i stopnia stwierdzonych 
nieprawidłowości wystąpić do stowarzyszenia o ich usunięcie, udzielić ostrzeŜenia jak i 
wystąpić do sądu o udzielenie upomnienia, uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem 
uchwały stowarzyszenia lub rozwiązanie stowarzyszenia, jeŜeli jego działalność wykazuje 
raŜące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do 
przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem. 
352) Od początku działalności Krajowego Rejestru Sądowego, wśród 129 wykreśleń jakie 
odnotowano od 1 stycznia 2001r. do 3 marca 2003r. nie było Ŝadnego, którego podstawą 
byłoby naruszanie prawa. 
 
Partie polityczne 
 
353) Wolność tworzenia i działania partii politycznych gwarantuje Konstytucja stanowiąc, Ŝe 
partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu 
wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. Jednocześnie 
Konstytucja zakazuje tworzenia i działania partii politycznych i innych organizacji 
odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk nazizmu, faszyzmu i 
komunizmu, a takŜe tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść 
rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na 
politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. 

Zasady tworzenia i funkcjonowania partii politycznych reguluje Ustawa z dnia 27 
czerwca 1997r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 857). 

354) Istnieją dwa niezaleŜne tryby kontroli działalności partii politycznej pod kątem jej 
zgodności z prawem. 

Po pierwsze - kontrola sądowa na poziomie rejestracji danej partii przez Sąd Okręgowy 
w Warszawie. Sąd ten bada dokumenty przedstawiane przez partię, która wnosi o wpisanie jej 
do rejestru partii politycznych pod kątem ich zgodności z konstytucją i ustawami. Z chwilą 
wpisu do ewidencji partia nabywa osobowość prawną i moŜe rozpocząć legalną działalność. W 
razie powstania wątpliwości co do zgodności z Konstytucją celów lub zasad działania danej 
partii, określonych w statucie lub w programie partii, sąd zawiesza postępowanie i zwraca się 
do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności celów partii politycznej z 
Konstytucją (na to postanowienie nie przysługuje zaŜalenie). W razie stwierdzenia przez 
Trybunał Konstytucyjny takiej niezgodności sąd odmawia wpisu partii do ewidencji. 
Postanowienie to nie podlega zaskarŜeniu. Podobne zasady obowiązują w przypadku wniosku 
partii o wpisanie do ewidencji zmian w statucie, przy czym dodać naleŜy, Ŝe partie polityczne 
mają obowiązek zgłaszania sądowi wszelkich zmian statutu pod groźbą wykreślenia z 
ewidencji. 

  Drugi tryb kontroli to postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym (art. 188 pkt. 4 
Konstytucji) wszczynane przez podmioty określone w art. 191 Konstytucji, w tym m.in. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Premiera czy RPO. Jeśli w konsekwencji takiego postępowania 
Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności 
partii, sąd wydaje niezwłocznie postanowienie o wykreśleniu partii politycznej z ewidencji. 
Postanowienie to nie podlega zaskarŜeniu. 
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Sąd Okręgowy w Warszawie skierował dotychczas dwa wnioski do Trybunału 
Konstytucyjnego o zbadanie zgodności celów partii politycznych z Konstytucją: 

- w 1999r. w sprawie wpisu do ewidencji partii politycznych zmian statutu partii 
Chrześcijańska Demokracja III RP – Trybunał Konstytucyjny stwierdził zgodność statutu z 
Konstytucją; 

- w 2002r. w sprawie wpisu do ewidencji partii politycznych zmian statutu partii 
Samoobrona RP - na razie nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy. 

W pierwszym przypadku chodziło o zgodność z Konstytucją zawartego w statucie prawa 
przewodniczącego do powołania i odwołania wiceprzewodniczącego i prezesów zarządu 
krajowego, przewodniczących zarządów regionów oraz rzecznika prasowego. W drugim – 
wątpliwość dotyczy zmian gwarantujących przewodniczącemu partii w zasadzie 
nieograniczona władzę oraz wprowadzających jawność wyborów. 
 
Związki zawodowe 

355) W polskim systemie prawnym prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, jak 
równieŜ w organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach 
pracodawców, jest chronione Konstytucją. Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich 
organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów 
zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. Konstytucja 
zapewnia takŜe prawo do strajku i innych form protestu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wobec pewnych 
kategorii pracowników lub sektorów gospodarki moŜe ono być ograniczone, lub Ŝe strajki będą 
całkowicie zakazane11. W 2000r. przeprowadzono 44 strajki, zaś w 2001r  - 11. 

Związki zawodowe są niezaleŜne od pracodawców, administracji państwowej i 
samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. 

356) Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych  moŜe podlegać tylko takim 
ograniczeniom, które są ustanowione ustawą, i to tylko wówczas, gdy są konieczne w 
demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo dla ochrony 
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, bądź wolności i praw innych osób oraz jeśli są 
dopuszczalne przez wiąŜące Polskę umowy międzynarodowe, w tym Międzynarodowy Pakt 
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencję nr 87 MOP dotyczącą wolności 
związkowej i ochrony praw związkowych, Konwencję nr 98 MOP dotyczącą stosowania zasad 
prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, Konwencję nr 151 MOP dotyczącą ochrony 
prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w słuŜbie publicznej, 
Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz Europejską Kartę Społeczną. 

Granicą wolności związkowej jest obowiązek przestrzegania prawa. 

357) Kodeks pracy zakazuje w art. 113  jakiejkolwiek dyskryminacji, bezpośredniej lub 
pośredniej, w zatrudnieniu ze względu na przynaleŜność związkową. 

TakŜe Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r. (Dz. U. z 2001r. nr 79, 
poz. 854 ze zm.) stanowi, Ŝe nikt nie moŜe ponosić ujemnych następstw z powodu 
przynaleŜności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania 
funkcji związkowej. W szczególności nie moŜe to być warunkiem nawiązania stosunku pracy i 
pozostawania w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika. Ustawa przewiduje 

                                                 
11 Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowej na stanowiskach pracy, urządzeniach i 
instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraŜałoby Ŝyciu lub zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. 
Niedopuszczalne jest teŜ organizowanie strajku w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych RP, SłuŜby Więziennej, 
StraŜy Granicznej oraz w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpoŜarowej. Prawo do strajku nie 
przysługuje takŜe pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i 
samorządowej, sądach oraz prokuraturze. 
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odpowiedzialność karną za naruszenie prawa do tworzenia i wstępowania do związku 
zawodowego. Zgodnie z art. 35 ust.1, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub 
pełnioną funkcją: 

- przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej, 

- utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami 
ustawy, 

- dyskryminuje pracownika z powodu przynaleŜności do związku zawodowego, 
pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej, 

- nie dopełnia obowiązków określonych w art. 261, 331 i 341 (m.in. informowanie o 
przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę, pobieranie z wynagrodzenia składek 
związkowych na wniosek pracownika), 

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
 
Dane statystyczne za rok 2001 - liczba popełnionych przestępstw z art. 35 ust. 1 ustawy o 
związkach zawodowych  

 Ogółem osądzeni ogółem skazani grzywna 
samoistna 

warunkowe 
umorzenie 

Ogółem  3  1  1  2 
art.35 ust.1 pkt.2  2  1  1  1 
art.35 ust.1 pkt.3  1  -  -  1 

 
Inspektorzy pracy w 2002r. skierowali do prokuratury 14 zawiadomień o popełnieniu 

przestępstwa z art. 35 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. W 2 przypadkach prokuratorzy 
skierowali do sądu akt oskarŜenia, w 5 przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia 
postępowania, w 5 przypadkach umorzono postępowanie, w 2 przypadkach brak odpowiedzi na 
złoŜone zawiadomienie. 

Inspekcja pracy nie prowadzi odrębnej statystyki dotyczącej skarg pracowników na 
utrudnienia ze strony pracodawców w tworzeniu związków zawodowych lub ze względu na 
przynaleŜność do nich. Przedmiotem skarg zgłaszanych do inspekcji pracy przez związki 
zawodowe (w 2002r. 5,2% z łącznej liczby 32 tys. skarg) są przede wszystkim 
nieprawidłowości z zakresu prawa pracy. 

358) Stan członkostwa w związkach zawodowych nie był w okresie sprawozdawczym objęty 
oficjalna statystyką. Szacuje się, Ŝe obecnie liczba członków związków zawodowych w Polsce 
wynosi 3 - 3,5 mln osób. W lipcu 2002r. członkostwo w związkach zawodowych stanowiło 
ogólnie 6% dorosłej populacji. 

Status reprezentatywnej organizacji związkowej - na podstawie ustawy z dnia 6 
lipca.2001r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich 
komisjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2001r. nr 100 poz. 1080), uzyskały: NSZZ 
„Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych, co oznacza, Ŝe kaŜda z tych 
organizacji zrzesza co najmniej 300 tys. członków. 

NSZZ „Solidarność” szacuje liczbę swoich członków na 1,2 mln a członkostwo w 
OPZZ kształtuje się na tym samym poziomie. 

359) Szczegółowe informacje dotyczące związków zawodowych zamieszczono w 
sprawozdaniu Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu 
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz jego uaktualnieniu, prezentowanych w 
listopadzie 2002r. przed właściwym Komitetem ONZ. 
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Artykuł 23 – Ochrona małŜeństwa i rodziny  
 
 
360) Zgodnie z Konstytucją małŜeństwo jako związek kobiety i męŜczyzny, rodzina, 
macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. 
Konstytucja chroni takŜe prawo dziedziczenia i stanowi, iŜ podstawą ustroju rolnego państwa 
jest gospodarstwo rodzinne. 
 
Zawarcie małŜeństwa 

361) Związek małŜeński zawrzeć mogą osoby, które ukończyły 18 lat. Nowelizacją z 24 
lipca 1998r. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustalono równy dla kobiet i męŜczyzn wiek 
uprawniający do zawarcia małŜeństwa. Dotychczasowe uregulowania w tym zakresie 
przewidywały 18 lat dla kobiet i 21 dla męŜczyzn. Z waŜnych powodów sąd opiekuńczy moŜe 
zezwolić na zawarcie małŜeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, gdy z okoliczności 
wynika, Ŝe zawarcie małŜeństwa będzie zgodne z dobrem załoŜonej rodziny. 
362) MałŜeństwo zostaje zawarte, gdy męŜczyzna i kobieta jednocześnie obecni złoŜą przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, Ŝe wstępują ze sobą w związek 
małŜeński. Prawo przewiduje takŜe moŜliwość zawarcia tzw. małŜeństwa konkordatowego. 
Zawarcie małŜeństwa w tej formie jest moŜliwe, jeŜeli ratyfikowana umowa międzynarodowa 
lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem/związkiem wyznaniowym 
przewiduje moŜliwość wywołania takich skutków zawarcia związku małŜeńskiego 
podlegającego prawu wewnętrznemu tego kościoła/związku wyznaniowego, jakie pociąga za 
sobą zawarcie małŜeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W takim przypadku 
małŜeństwo zostaje zawarte, gdy męŜczyzna i kobieta, zawierający związek małŜeński 
podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, w obecności 
duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małŜeństwa podlegającego prawu 
polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małŜeństwa. 
MałŜeństwo uwaŜa się za zawarte w chwili złoŜenia oświadczenia woli w obecności 
duchownego, o ile: 

- duchownemu przyjmującemu oświadczenia małŜeńskie przedstawione zostały 
zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa, 
sporządzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego,  

- duchowny niezwłocznie po złoŜeniu oświadczeń sporządził zaświadczenie 
stwierdzające, Ŝe oświadczenia zostały złoŜone w jego obecności przy zawarciu związku 
małŜeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku 
wyznaniowego, 

- duchowny przekaŜe sporządzone przez siebie zaświadczenie wraz z zaświadczeniem 
sporządzonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego do urzędu stanu cywilnego przed 
upływem pięciu dni od zawarcia małŜeństwa. 

363) Pozostałe przepisy dotyczące instytucji małŜeństwa nie uległy istotnym zmianom od 
czasu ostatniego sprawozdania. 
 
Rozwód i separacja 

364) JeŜeli między małŜonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład poŜycia, wówczas kaŜdy z 
małŜonków moŜe Ŝądać, aŜeby sąd rozwiązał małŜeństwo przez rozwód. JednakŜe rozwód nie 
jest dopuszczalny mimo zupełnego i trwałego rozkładu poŜycia, jeŜeli wskutek niego miałoby 
ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małŜonków albo jeŜeli z innych względów 
orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współŜycia społecznego, jak równieŜ wtedy, 
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gdy Ŝąda go małŜonek wyłącznie winny rozkładu poŜycia, chyba Ŝe drugi małŜonek wyrazi 
zgodę na rozwód albo, gdy odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach 
sprzeczna z zasadami współŜycia społecznego. 
365) JeŜeli między małŜonkami nastąpił zupełny rozkład poŜycia, a ze względów religijnych 
lub innych nie chcą lub nie mogą zdecydować się na rozwód, a jednocześnie chcą uregulować 
swe stosunki w świetle prawa, kaŜdy z małŜonków moŜe Ŝądać, aŜeby sąd orzekł separację. 
Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małŜeństwa przez rozwód, chyba Ŝe 
ustawa stanowi inaczej. Orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeŜeli wskutek niej miałoby 
ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małŜonków albo jeŜeli z innych względów 
orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współŜycia społecznego. 

366) Dane statystyczne dotyczące uwzględnionych spraw o rozwód i separację  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 pierwsze 
półrocze2003 

Rozwody  41 044 42 995 45 216 47 151 46 908 46 426 49647 49 695 27 197 
Separacje - - - - 5 1 969 3 100 3 301   1 809 
MS – Wydział Statystyki, sierpień 2003 
 
Równość praw 

367) MałŜonkowie mają równe prawa i obowiązki w małŜeństwie. Są obowiązani do 
wspólnego poŜycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra 
rodziny, którą przez swój związek załoŜyli. MałŜonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych 
sprawach rodziny, a w braku porozumienia kaŜdy z nich moŜe zwrócić się o rozstrzygnięcie do 
sądu. 
 
 
 

Artykuł 24 – Prawa dziecka 
 
 
368) Prawa dziecka są zagwarantowane w Konstytucji. KaŜdy ma prawo Ŝądać od organów 
władzy publicznej ochrony dziecka przez przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i 
demoralizacją. Dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej gwarantuje się prawo do opieki i 
pomocy władz publicznych. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz 
osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę moŜliwości 
uwzględniania zdania dziecka. 

Ponadto Konstytucja stanowi, Ŝe nauka do 18 roku Ŝycia jest obowiązkowa; zakazuje 
stałego zatrudniania dzieci do lat 16; zapewnia rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie 
z własnymi przekonaniami oraz zapewnienia im wychowania i nauczania moralnego oraz 
religijnego zgodnie z ich przekonaniami, przy czym wychowanie to powinno uwzględniać 
stopień dojrzałości dziecka, a takŜe wolność jego sumienia i wyznania, oraz jego przekonania. 
369) Ochronie dziecka, zwłaszcza jego praw majątkowych, słuŜą takŜe cywilnoprawne 
normy przyznające mu podmiotowość prawną oraz pewną ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych (art. 12-22 kc). Karnoprawne regulacje dotyczące ochrony dzieci zostały omówione 
w artykule 9. 
370) Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji Praw Dziecka. Obecnie trwa procedura 
ratyfikacyjna dwóch protokołów fakultatywnych do tej Konwencji – w sprawie handlu dziećmi, 
dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii oraz w sprawie udziału dzieci w konfliktach 
zbrojnych. Konwencja jest często powoływana w orzecznictwie sądowym, w tym w 
orzecznictwie Sądu NajwyŜszego. 
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 Polska ratyfikowała następujące konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy: 
Konwencję Nr 138 dotyczącą najniŜszego wieku dopuszczenia do zatrudnienia; Konwencję Nr 
182 dotyczącą zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form 
pracy dzieci, Konwencję Nr 79 dotyczącą ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w 
zajęciach nieprzemysłowych oraz Konwencję Nr 90 dotyczącą pracy nocnej młodocianych w 
przemyśle. 

Polska jest stroną wszystkich najwaŜniejszych konwencji praw dziecka Konferencji 
Haskiej. Wymienić naleŜy w szczególności: konwencję z 1961r. o jurysdykcji i prawie 
właściwym w sprawach ochrony dzieci, dwie konwencje z 1973r. o prawie właściwym i 
uznawaniu orzeczeń alimentacyjnych, konwencję z 1980r. o cywilnych aspektach uprowadzenia 
dziecka za granicę oraz konwencję z 1993r. o ochronie dzieci i współpracy w zakresie 
przysposobienia międzynarodowego. 

Rzeczpospolita Polska jest takŜe stroną Konwencji Rady Europy z 1980r. w sprawie 
uznawania orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz Europejskiej Konwencji o 
wykonywaniu praw dzieci z 1996r. 

Polska, jako jedyne państwo spośród kandydatów do Unii Europejskiej, jest stroną 
Konwencji lugańskiej z 1988r., której postanowienia stwarzają wyjątkowe ułatwienia i 
uproszczenia dla dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. W wielu sprawach skutecznym 
instrumentem jest równieŜ konwencja nowojorska z 1956r. 

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej, wejdzie w Ŝycie wobec Polski 
rozporządzenie Rady Unii Europejskiej dotyczące jurysdykcji i wykonywania orzeczeń w 
sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. 

Problematyka ochrony praw dzieci jest równieŜ w szerokim zakresie uwzględniana w 
wielu umowach dwustronnych dotyczących obrotu prawnego. Przepisy tych umów określają 
jurysdykcję sądów w sprawach rodzinnych oraz prawo, jakie winno stanowić podstawę 
rozstrzygnięcia. 
 
Rzecznik Praw Dziecka 

371) Ustawą z dnia 6 stycznia 2000r. (Dz.U. z 2000r. nr 6 poz. 69) powołano Rzecznika 
Praw Dziecka. Stoi on na straŜy praw dziecka, w szczególności: prawa do Ŝycia i ochrony 
zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych i prawa 
do nauki, oraz podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, 
okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. 
Przy wykonywaniu swoich obowiązków kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, Ŝe 
jego naturalnym środowiskiem rozwoju jest rodzina. Podejmuje działania z własnej inicjatywy, 
uwzględniając w szczególności informacje dotyczące naruszenia praw lub dobra dziecka. 
Celem tych działań jest zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z 
poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Szczególną troską i pomocą otacza Rzecznik 
dzieci niepełnosprawne. 

Rzecznik jest w swej działalności niezaleŜny od innych organów państwowych i 
odpowiada jedynie przed Sejmem. MoŜe takŜe zwrócić się do organów władzy publicznej, 
organizacji lub instytucji o złoŜenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji, a takŜe o 
udostępnienie akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe. MoŜe zwrócić się do 
właściwych organów, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji lub instytucji o 
podjęcie na rzecz dziecka działań pozostających w zakresie ich kompetencji. MoŜe takŜe 
występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o 
wydanie lub zmianę innych aktów prawnych. Nie zastępuje przy tym wyspecjalizowanych 
słuŜb, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną praw dziecka, lecz interweniuje w 
sytuacji, kiedy dotychczasowe procedury okazały się nieskuteczne bądź ich zaniechano. 
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372) W dniach 23 - 24 maja 2003r. odbył się w Warszawie z inicjatywy Rzecznika Praw 
Dziecka i pod honorowym patronatem Prezydenta RP, Ogólnopolski Szczyt w Sprawach Dzieci. 
Polska jest sygnatariuszem deklaracji pn. „Świat dla Dzieci” zawartej w dokumencie 
końcowym Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, która odbyła 
się w Nowym Jorku w dniach 8-10 maja 2002r. Wszystkie kraje – sygnatariusze deklaracji 
zobowiązały się do opracowania do końca 2003r. Narodowych Programów Działania na Rzecz 
Dzieci, obejmujących takŜe prawne aspekty ochrony praw dziecka. Ogólnopolski Szczyt w 
Sprawach Dzieci i forum Organizacji Pozarządowych przyjął dokument „Polska dla Dzieci”, 
obejmujący Deklarację, Przegląd osiągnięć, doświadczeń i aktualnych wyzwań oraz 
Propozycje do Planu Działania. 
 
Prawo do Ŝycia w rodzinie - opieka zastępcza 

373) KaŜde dziecko ma prawo do Ŝycia w rodzinie. PoniewaŜ jednak nie wszystkie rodziny 
decydują się na zatrzymanie dziecka i wychowanie go, państwo podejmuje działania mające na 
celu umoŜliwienie dzieciom prawidłowych warunków rozwoju. 
374) W latach 1993 - 2002 4-krotnie wzrosła liczba noworodków pozostawionych przez 
matki w szpitalu z innych względów niŜ zdrowotne. 

Noworodki pozostawione w szpitalu w latach 1993-2002 

Rok Liczba 

1993 252 
1994 brak danych 
1995 738 
1996 803 
1997 685 
1998 594 
1999 737 
2000 861 
2001 899 
2002 1018 

 

Tendencja spadkowa rysowała się jedynie w okresie gdy dozwolona była aborcja ze względów 
społecznych (por. informacja do art. 6). 

375) Prowadzenie działań zmierzających do tego, by Ŝadne dziecko nie było porzucane w 
przypadkowych miejscach powierzono ośrodkom adopcyjno-opiekuńczym (OAO). Jedną z 
najskuteczniejszych form ich działania jest telefon zaufania. Informacje o takim telefonie 
znajdują się w szpitalach na oddziałach noworodków, w przychodniach dla kobiet, w parafiach. 
W środkach masowego przekazu podawane są informacje o moŜliwości pomocy kobiecie i 
dziecku. Nadawane są audycje radiowe i telewizyjne w lokalnych rozgłośniach i stacjach. 
Informacje o ośrodkach zamieszcza lokalna prasa. Z pomocy OAO moŜna skorzystać w 
dowolnym powiecie w kraju. Kobiety w trudnej sytuacji Ŝyciowej mogą skorzystać z domów 
pomocy społecznej dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy. W małych środowiskach, 
gdzie trudno o anonimowość, pracownicy ośrodków pomocy społecznej rozpoznają osoby 
wymagające wsparcia i oferują im pomoc. KaŜda kobieta, która zdecyduje o tym, Ŝe nie chce, 
nie moŜe, nie potrafi zajmować się dzieckiem moŜe juŜ w szpitalu zgłosić się do pielęgniarki, 
która współpracuje z OAO. Dziecko moŜe wówczas zostać umieszczone w oddziale przed-
adopcyjnym lub w rodzinie zastępczej – pogotowiu rodzinnym i tam oczekiwać na 
uregulowanie sytuacji prawnej. JeŜeli po 6 tygodniach od porodu matka zadeklaruje wolę 
zrzeczenia się dziecka, sąd wydaje postanowienie i dziecko moŜe zostać adoptowane. W 
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sytuacji, gdy kobieta deklaruje wolę zapewnienia jej dziecku rodziny adopcyjnej, pracownicy 
OAO dąŜą do tego, by dziecko jak najszybciej zostało adoptowane. 
376) Podkreślić naleŜy, Ŝe w kaŜdej sytuacji, gdy matka porzuci dziecko, nawet gdy 
pozostawi je w tzw. bezpiecznym miejscu, prokuratura z urzędu wszczyna poszukiwanie matki 
i skuteczność tego poszukiwania wynosi blisko 90%. 

377) Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. nr 64 poz. 414 z późn. zm) stanowi, iŜ 
rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań udziela się pomocy w formie pracy 
socjalnej, poradnictwa rodzinnego lub terapii rodzinnej, a dziecku pozbawionemu opieki 
rodziców powiat zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej opieki rodzinnej lub 
placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
378) Jedną z form rodzinnej opieki zastępczej są rodziny zastępcze pełniące funkcje 
pogotowia rodzinnego, do których kieruje się dziecko na pobyt czasowy do unormowania jego 
sytuacji Ŝyciowej. Rodzina zastępcza, pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, nie moŜe 
odmówić przyjęcia dziecka doprowadzonego przez policję, szczególnie w sytuacji zagroŜenia 
zdrowia lub Ŝycia dziecka, porzucenia dziecka, gdy nie jest moŜliwe ustalenie toŜsamości 
rodziców lub miejsca ich pobytu. JeŜeli powiat nie ma takich rodzin zastępczych, dziecko 
moŜna umieścić w placówce. 

Wzrost liczby przeszkolonych rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcje pogotowia 
jest ograniczany moŜliwościami finansowymi powiatów. Wielu rodzinom przeszkolonym nie 
powierza się dzieci z braku środków finansowych. 

379) Podstawą skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie 
sądu, wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego. 
 Placówki interwencyjne, socjalizacyjne, resocjalizacyjne są obowiązane przyjąć, bez 
skierowania oraz bez zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu, kaŜde 
dziecko powyŜej 13 lat i zapewnić mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji, w przypadkach 
wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. Dotyczy to polecenia sędziego, 
doprowadzenia dziecka przez policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka oraz 
zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia dziecka. 
380) Rzecznik Praw Dziecka stwierdził, Ŝe w ostatnich latach zwiększa się liczba dzieci w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Szczególnie niepokoi wzrost liczby skierowań z 
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (na miejsce w placówkach oczekuje blisko 3000 
nieletnich). Najnowsze dane Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wskazują na 
stały wzrost liczby dzieci w domach dziecka  z 18 196 w 2001r. do 21 021 w roku 2002. 
Uwzględniając spadek populacji dzieci oznacza to znaczny wzrost wskaźnika dzieci w opiece 
instytucjonalnej. WciąŜ zbyt mała liczba dzieci wraca do rodzin naturalnych. Brak jest środków 
oraz wystarczającej liczby specjalistów do pracy z rodzinami. 
 
Zakaz stosowania kar cielesnych 

381) Zakaz stosowania kar cielesnych przewiduje Konstytucja. Polska jest równieŜ stroną 
Konwencji o Prawach Dziecka stanowiącej, iŜ „Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie 
właściwe działania, aby dyscyplina szkolna była wprowadzana zgodnie z ludzką godnością 
dziecka i zgodnie z niniejszą Konwencją”. Kodeks karny stanowi, iŜ kaŜdy kto uderza 
człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (patrz informacje odnośnie artykułu 
9 – przemoc wobec dzieci). 
382) Rząd nie dysponuje informacjami, które świadczyłyby o występowaniu problemu 
stosowania kar cielesnych w szkołach. Na wypadek zaistnienia sytuacji naruszenia zakazu 
stosowania kar cielesnych lub naruszania innych praw ucznia, statuty szkół, które jasno 
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precyzują prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o 
Prawach Dziecka, określają tryb składania skarg. 

Skuteczną egzekucję przepisów zakazujących stosowania kar cielesnych w szkołach 
wzmocni dodatkowo zwiększenie roli nadzoru pedagogicznego, przewidziane w projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nad którą 
obecnie toczą się prace w Senacie. 

Projekt zmian w ustawie o systemie oświaty 

383) Wspomniany w poprzednim punkcie projekt realizuje wiele istotnych postulatów 
środowisk oświatowych, samorządowych, a takŜe zawiera szereg zmian uściślających i 
porządkujących aktualny stan prawny. NajwaŜniejsze z nich to: 

- wyeksponowanie problematyki przestrzegania praw ucznia i dziecka przy równoczesnym 
rozszerzeniu zakresu nadzoru pedagogicznego o upowszechnianie praw ucznia i dziecka; 
znajomość tych praw obowiązuje nie tylko dorosłych - rodziców i nauczycieli, ale takŜe 
uczniów. 

- objęcie nadzorem pedagogicznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki, 

- zobowiązanie dyrektorów szkół i placówek do sporządzenia - w przypadku stwierdzenia 
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia lub 
wychowania w uzgodnieniu z organem prowadzącym – programu i harmonogramu 
poprawy efektywności kształcenia lub wychowania oraz do wdroŜenia tego programu w 
terminach określonych w harmonogramie, 

- wprowadzenie konsekwencji z tytułu nieusunięcia przez dyrektora uchybień, w 
szczególności, gdy dyrektor nie opracuje programu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania, bądź go nie wdroŜy w określonych w harmonogramie terminach; w takiej 
sytuacji organ nadzoru pedagogicznego będzie kierował do organu prowadzącego wiąŜący 
wniosek o odwołanie dyrektora, 

- uzupełnienie dotychczasowych kompetencji ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania o prawo wydawania na piśmie kuratorom oświaty wiąŜących wytycznych i 
poleceń; umoŜliwi to bezpośrednie oddziaływanie ministra na jakość i efektywność 
sprawowanego przez kuratora nadzoru pedagogicznego. 

- objęcie wszystkich 6-letnich dzieci obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym od 1 września 2004r., które ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych 
dzieci, 

- moŜliwość dofinansowywania podręczników szkolnych i ksiąŜek pomocniczych dla dzieci 
niewidomych, słabo widzących, niesłyszących oraz upośledzonych umysłowo, które z 
powodu wysokiej ceny są najczęściej niedostępne dla rodziców takich dzieci oraz do 
kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia toŜsamości 
narodowej, etnicznej lub językowej. 

 
DoŜywianie dzieci 

384) Trudna sytuacja gospodarcza i kryzys na rynku pracy odbijają się na sytuacji dzieci. 
Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują, Ŝe w roku 2000 szacunkowa liczba 
osób w wieku 7 – 19 lat Ŝyjących w rodzinach o dochodowości poniŜej: 

- tzw. ustawowej granicy ubóstwa - wynosiła  ok. 1,6 mln 

- relatywnej granicy ubóstwa - wynosiła ok. 2 mln 



 113 

- minimum egzystencji - wynosiła ok. 1,0 mln 

Efektem złej kondycji finansowej rodziny bywa niedoŜywienie dzieci, wpływające 
negatywnie na ich rozwój psychiczny i fizyczny oraz powodujące obniŜenie ich szans 
edukacyjnych. Dlatego waŜnym zadaniem polityki społecznej państwa jest realizowana przez 
szkoły akcja doŜywiania uczniów, mająca na celu zapewnienie im prawidłowych warunków do 
Ŝycia i rozwoju. Od 1996r. w budŜecie państwa istnieje rezerwa celowa, przeznaczana na 
wsparcie finansowe gmin w zakresie doŜywiania uczniów. Dysponentem tych środków jest 
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z danymi GUS, w roku szkolnym 
2000/2001 w 33 757 szkołach wszystkich typów uczyło się ponad 6 milionów 800 tysięcy 
uczniów. W 8 854 szkołach (26,23% wszystkich szkół) zorganizowane były stołówki szkolne, 
zaś z róŜnych form doŜywiania (obiady, inne formy) korzystało łącznie 1 708 339 uczniów 
(24,98% wszystkich uczniów). Ponadto, w 1 142 stołówkach internatów i burs korzystało z 
wyŜywienia łącznie 120 013 uczniów. 

W latach 2002 - 2003 realizowano „Rządowy program wspierania gmin w doŜywianiu 
uczniów”. Jego celem jest ograniczenie niedoŜywienia dzieci i młodzieŜy - uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów - z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 
sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim bezrobociem i 
ze środowisk wiejskich. Środki zaplanowane w rezerwie celowej budŜetu państwa na ten cel 
wyniosły w 2002r. 160 mln zł. Program przewiduje, Ŝe środki na doŜywianie powinny ponadto 
pochodzić z budŜetów gmin, Agencji Rynku Rolnego, odpłatności rodziców lub opiekunów i 
innych źródeł. 

Przyznanie pomocy w formie posiłku, zwłaszcza gorącego, następuje na wniosek 
rodziców, opiekunów ucznia, rodziców zastępczych, pracownika socjalnego, dyrektora szkoły 
lub innej osoby posiadającej informacje o uczniu wymagającym takiej pomocy. JeŜeli pomoc 
taka jest przyznawana ze środków publicznych, musi być przyznana na podstawie decyzji 
administracyjnej. Gmina nie moŜe odmówić uczniowi pomocy w formie jednego posiłku. 
Zadanie to moŜe zlecić do realizacji innemu podmiotowi lub utworzyć punkt wydawania 
posiłków w szkole, lub w innym miejscu na terenie gminy. 

Program stwarza takŜe moŜliwość udzielenia gminom dotacji na tworzenie nowych 
punktów wydawania posiłków w szkołach, przy załoŜeniu, Ŝe dotacja na utworzenie jednego 
punktu nie przekroczy 10 000 zł. Liczba nowoutworzonych punktów wydawania posiłków w 
poszczególnych województwach jest zróŜnicowana – od 17 do 193. Według danych 
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w 2002r. utworzono 1 308 nowych 
punktów doŜywiania uczniów. Zadaniem na kolejne lata jest utrzymanie i zwiększenie tej 
liczby. Ogółem w ramach programu działa 18 434 punktów Ŝywieniowych, w tym 11 732 
stołówek i 6 702 pomieszczeń do przygotowywania posiłków. DoŜywianiem objęci zostali 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z rodzin o niskich dochodach. W 2002r. 
doŜywianiem objęto 1 002 493 uczniów, z tego na wsi 628 699. Według wstępnych danych 
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w pierwszym półroczu 2003r. 
doŜywianiem objęto 920 817 uczniów. 
 
Opieka Zdrowotna 

385) Realizując prawo do Ŝycia, w ustawie z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia stworzono moŜliwość korzystania przez 
wszystkie dzieci ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 
niezaleŜnie od ich osobistej sytuacji. Dzieciom do ukończenia 18 roku Ŝycia świadczenia 
zdrowotne są udzielane bezpłatnie niezaleŜnie od uprawnień z tytułu ubezpieczenia 
zdrowotnego. Przez świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz dzieci rozumie się takŜe leki 
wydawane na zasadach określonych w ustawie. 
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386) Według Rzecznika Praw Dziecka wciąŜ jednak istnieją negatywne zjawiska w zakresie 
realizacji prawa dziecka do opieki zdrowotnej takie jak: zaniechanie realizacji programu 
medycyny szkolnej, brak dostępności do niektórych leków stosowanych w leczeniu chorób 
przewlekłych spowodowanych zmianami w sposobie refundowania czy teŜ ograniczenia w 
zakresie dodatkowej opieki nad dzieckiem sprawowanej przez rodzinę w zakładach opieki 
zdrowotnej. 

W związku z powyŜszymi zarzutami Rzecznika Praw Dziecka naleŜy wyjaśnić, iŜ 
realizacja „programu medycyny szkolnej” zawartego w Dokumencie rządowym „ZałoŜenia do 
systemu „Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŜą w środowisku nauczania i 
wychowania” nie została zaniechana lecz uległa opóźnieniu. W wyniku zgłoszenia licznych 
uwag dokument został odesłany do ponownego opracowania. Po naniesionych poprawkach 
zostanie przyjęty przez Radę Ministrów do końca 2003r. Celem ogólnym programu na lata 
2002 – 2005 jest tworzenie warunków i narzędzi do doskonalenia jakości w profilaktycznej 
opiece zdrowotnej nad uczniami. 

Odnośnie braku dostępności do niektórych leków stosowanych w leczeniu chorób 
przewlekłych naleŜy stwierdzić, iŜ istotnie w latach 1995 – 2003 system refundacji leków był 
kilkakrotnie nowelizowany. Do wykazu leków refundowanych wprowadzono kolejne leki 
generyczne i tym samym zwiększono dostępność do tych leków. Obecnie wykaz leków 
podstawowych i uzupełniających oraz wykaz leków stosowanych w chorobach przewlekłych 
ustala Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia. Leki ujęte w tych wykazach, wydawane są 
pacjentom na podstawie recept lekarskich po wniesieniu opłaty ryczałtowej, bezpłatnie lub za 
30% lub 50% ceny leku – do wysokości ustalonego limitu ceny. Listy leków refundowanych są 
nowelizowane przynajmniej dwa razy do roku, w ramach moŜliwości finansowych 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Lista chorób przewlekłych została ustalona w 1998r. i 
dotychczas ulegała niewielkim modyfikacjom. Obejmuje ona równieŜ choroby wieku 
dziecięcego np. wrodzone zespoły metaboliczne, astmę i przewlekłe zespoły oskrzelowo-
płucne etc. Leki stosowane w leczeniu tych chorób objęte są refundacją w ramach moŜliwości 
finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Poszerzenie listy leków poprzez wprowadzenie 
nowych produktów oraz poszerzenie wykazu chorób przewlekłych uzaleŜnione jest od 
moŜliwości finansowych. 

Polska stara się realizować prawo dziecka do dodatkowej opieki rodzicielskiej w trakcie 
leczenia szpitalnego zawarte w Karcie Praw Dziecka. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o 
zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991r. nr 91 poz. 408 z późn. zm.) określone zostały 
prawa pacjenta, które stanowią, iŜ w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla 
całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską oraz kontaktu osobistego, telefonicznego 
lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz. Przepis w tym kształcie obwiązuje od 1997r. 
Większość szpitali przestrzega tych zapisów ustawowych. W przypadku stwierdzenia naruszeń 
w zakresie dodatkowej opieki nad dzieckiem Minister Zdrowia podejmuje zdecydowane 
działania mające na celu weryfikację stawianych zarzutów i eliminację stwierdzonych 
nieprawidłowości. 
 
Edukacja seksualna 

387)  Wprowadzenie edukacji seksualnej w szkołach i placówkach oświatowych stanowi 
realizację prawa do informacji, zawartego m.in. w Konwencji o Prawach Dziecka. Do jej 
wprowadzenia do programów szkolnych zobowiązuje równieŜ ustawa o planowaniu 
rodziny[...]. 

Edukacja seksualna stanowi element zajęć edukacyjnych „wychowanie do Ŝycia w 
rodzinie”, które odbywają się w V i VI klasach szkoły podstawowej, w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych w wymiarze 14 godzin (w tym po 5 godzin z podziałem na grupy 
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dziewcząt i chłopców) oraz w wymiarze 10 godzin dla uczniów dotychczasowych szkół 
ponadpodstawowych.  

Udział uczniów w zajęciach nie jest obowiązkowy, zajęcia nie podlegają ocenie. O 
udziale w zajęciach uczniów niepełnoletnich decydują rodzice po uprzednim zapoznaniu się z 
programem; uczniowie pełnoletni decyzje podejmują samodzielnie. Na świadectwie szkolnym 
nie odnotowuje się uczestnictwa w zajęciach, a kwalifikacje nauczycieli do prowadzenia zajęć 
ustalane są na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. 

Obowiązkiem szkoły jest przekazywanie pełnej i rzetelnej informacji, zgodnie ze 
stanem wiedzy, wolnej od uprzedzeń i stereotypów. Obowiązkiem nauczyciela jest 
dostosowanie treści i metod pracy z klasą do wieku, rozwoju psychospołecznego i 
emocjonalnego uczniów. 
388) Edukacja seksualna ma na celu m.in. stworzenie młodzieŜy moŜliwości poznania 
organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz akceptacji własnej płciowości, 
zaprzeczenie stereotypom i mitom dotyczącym seksu, wpływanie na zmianę postaw wobec 
„inności”, w tym wobec mniejszości seksualnych, uczenie tolerancji i otwartości. Ponadto 
kształtuje umiejętność obrony własnej intymności i szacunek dla ciała innej osoby, chroni 
przed destrukcyjnym oddziaływaniem innych oraz wskazuje na moŜliwości korzystania z 
systemu opieki i poradnictwa dla dzieci i młodzieŜy. Jednocześnie uczy odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje i kształtuje postawy prozdrowotne, prospołeczne i prorodzinne. 

Szkoła zobowiązana jest równieŜ do realizowania zadań profilaktycznych dotyczących: 

- inicjacji seksualnej, jej uwarunkowań i następstw oraz ryzyka związanego z wczesną 
inicjacją, 

- planowania rodziny, zapobiegania niepoŜądanej ciąŜy oraz moŜliwości uzyskania wsparcia i 
pomocy, 

- metod rozpoznawania płodności, 

- antykoncepcji i jej aspektów zdrowotnych, psychicznych i etycznych (nauczanie o 
antykoncepcji w ramach przedmiotu wychowanie do Ŝycia w rodzinie, jest prowadzone z 
wykorzystaniem pełnej wiedzy naukowej dotyczącej metod zapobiegania ciąŜy - dotychczas 
nauczanie o świadomej prokreacji sprowadzone było do naturalnych metod rozpoznawania 
płodności), 

- profilaktyki przemocy seksualnej, 

- chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV/AIDS. 

389) Bardzo waŜnym obszarem działań profilaktycznych szkoły, odbywających się w ramach 
edukacji seksualnej, jest profilaktyka przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej wobec dzieci 
oraz problematyka komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci - pornografii dziecięcej. 

Do obowiązków nauczyciela naleŜy przekazanie informacji o tych problemach oraz 
uczenie dzieci zachowań asertywnych, stawiania granic, odmawiania, wskazywanie, gdzie 
mogą znaleźć pomoc. Szkoła została zobowiązana do informowania uczniów o moŜliwościach 
uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i terapeutycznej. Ta wiedza i umiejętności 
chronią przed wykorzystywaniem seksualnym i uświadamiają dzieciom ich prawa. 
390) KaŜda szkoła jest zobowiązana do opracowania szkolnych programów: wychowania i 
profilaktyki problemów dzieci i młodzieŜy. Oba programy muszą być spójne z treściami zajęć 
edukacyjnych „Wychowanie do Ŝycia w rodzinie” i wynikać z diagnozy środowiska 
wychowawczego. Programy te uchwala rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady 
rodziców i samorządu uczniowskiego. Nauczyciele „Wychowania do Ŝycia w rodzinie” mają 
prawo wyboru programu i podręczników. 
 



 116 

Rejestracja dzieci 
391) W tym zakresie nie nastąpiły zmiany w stosunku do okresu objętego poprzednim 
sprawozdaniem – nadal istnieje obowiązek zgłoszenia do Urzędu Stanu Cywilnego urodzenia 
dziecka w ciągu 14 dni od dnia urodzenia, lub w ciągu 3 dni, jeŜeli dziecko urodziło się 
martwe. Akt urodzenia sporządza się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza 
lub zakład słuŜby zdrowia. Akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców sporządza się na 
podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego. 
 
Obywatelstwo 

392) Dziecko nabywa obywatelstwo polskie: 

- przez urodzenie, gdy oboje rodzice są obywatelami polskimi albo jedno z nich jest 
obywatelem polskim, a drugie jest nieznane bądź nieokreślone jest jego obywatelstwo lub nie 
posiada Ŝadnego obywatelstwa. 

- gdy dziecko urodziło się lub zostało znalezione w Polsce, a rodzice są nieznani, ich 
obywatelstwo jest nieokreślone lub nie posiadają Ŝadnego obywatelstwa. 

JeŜeli jedno z rodziców jest obywatelem polskim, drugie zaś obywatelem innego 
państwa, dziecko nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, przy czym rodzice w 
oświadczeniu złoŜonym zgodnie przed właściwym organem w ciągu 3 miesięcy od dnia 
urodzenia dziecka mogą wybrać dla niego obywatelstwo państwa obcego, którego obywatelem 
jest jedno z rodziców, jeŜeli według prawa tego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo. 
Dziecko, które nabyło w ten sposób obywatelstwo obce, nabywa obywatelstwo polskie, jeŜeli 
po ukończeniu 16 lat, a przed upływem 6 miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletniości złoŜy 
odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decyzją o przyjęciu 
oświadczenia. 
393) Pewne kwestie dotyczące realizacji praw dziecka omówiono w informacjach do art. 6, 9 
i 18. NaleŜy teŜ wskazać, iŜ we wrześniu 2002r. Polska zaprezentowała Komitetowi Praw 
Dziecka aktualny i bardzo szczegółowy raport dotyczący realizacji praw dziecka w Polsce. 
 
 
 

Artykuł 25 – Prawa obywatelskie 
 
 
394) Rzeczpospolita Polska zapewnia realizację praw z art. 25 Międzynarodowym Pakcie 
Praw Obywatelskich i Politycznych wszystkim obywatelom polskim.  Obywatelstwo polskie 
nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi oraz w innych 
przypadkach określonych ustawą. Obywatel polski nie moŜe utracić obywatelstwa polskiego, 
chyba Ŝe sam się go zrzeknie. 

Obecnie, w związku z dostosowaniem polskiego prawa wyborczego do wymogów 
prawa Unii Europejskiej, rozwaŜana jest moŜliwość przyznania niektórych praw wyborczych 
obywatelom Unii Europejskiej stale zamieszkałym w Polsce. 
395) Zgodnie z Konstytucją obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo 
wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów 
samorządu terytorialnego, jeŜeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i nie jest 
prawomocnym orzeczeniem sądowym ubezwłasnowolniony lub pozbawiony praw publicznych 
albo wyborczych. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego, która weszła w 
Ŝycie 1 września 2003r. ograniczenie praw i wolności obywatelskich skazanych będzie mogło 
wynikać jedynie z ustawy oraz z wydanego na jej podstawie prawomocnego orzeczenia (art. 4 
§ 1 kkw), a nie jak dotąd takŜe na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy. 
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396) W okresie od ostatniego sprawozdania zmianie uległy akty prawne regulujące wybory 
do organów przedstawicielskich oraz zasady na jakich przeprowadzane jest referendum 
ogólnokrajowe i lokalne. Oprócz podstawowych regulacji zawartych w Konstytucji, 
szczegółowe unormowania w tym zakresie znajdują się w następujących ustawach: 

- Ustawa z dnia 27 września 1990r (Dz.U. z 2000r. nr 47 poz. 544) o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej – wybory są równe, bezpośrednie, tajne, powszechne. Czynne prawo 
wyborcze ma kaŜdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy lat 18, chyba 
Ŝe jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, Trybunału Stanu lub 
jest ubezwłasnowolniony. 

- Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001r. nr 46 poz. 499) – wybory do 
Sejmu liczącego 460 wybieranych w wielomandatowych okręgach wyborczych posłów są 
powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne, zaś wybory do liczącego 100 
senatorów wybieranych według zasady większości Senatu powszechne, bezpośrednie i tajne. 

- Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików wojewódzkich (Dz.U. z 1998r. nr 95 poz. 602) – wybory są tajne, powszechne 
(czynne prawo wyborcze do danej rady ma kaŜdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu 
wyborów kończy lat 18 i stale zamieszkuje na obszarze działanie tej rady), bezpośrednie i 
równe. 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta (Dz.U. z 2002r. nr 113 poz. 984) – wybory równe, powszechne (czynne 
prawo wyborcze ma kaŜdy kto posiada prawo wybierania do rady gminy – art. 3 ust. 1 ustawy o 
bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta), bezpośrednie i tajne. 

- Ustawa z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2000r. nr 88 poz. 
985) - osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i 
posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki, wyraŜają w drodze 
głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej tej wspólnoty, 
mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki lub w sprawie 
odwołania organu stanowiącego tej jednostki, a w przypadku gminy takŜe wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta); oraz  

- Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2003r. nr 57 
poz. 507). 

397) NajwyŜszym organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów 
jest Państwowa Komisja Wyborcza ustanowiona na mocy Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i 
Senatu RP.  
398) Od czasu rozpatrywania poprzedniego sprawozdania w 1999r., w Polsce odbyły się 
wybory na Prezydenta (8 października 2000r.), wybory do Sejmu i Senatu (23 września 
2001r.), wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego (27 października 2002r) oraz 
pierwsze bezpośrednie wybory na stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta miasta (27 
października i 10 listopada 2002r). Te ostatnie zwiększyły wpływ głosujących na skład 
organów samorządu, co stanowiło końcowy element powaŜnej reformy systemu wyborczego 
zapoczątkowanej jeszcze w 1989r. (W Załączniku 7 przedstawiono dane dotyczące wyników 
wyborów). 
399) Wybory na Prezydenta RP z wynikiem 53,9% oddanych waŜnie głosów wygrał 
powtórnie Aleksander Kwaśniewski i objął tym samym urząd prezydenta na drugą, ostatnią 
kadencję. 

W wyniku wyborów parlamentarnych nastąpiła znaczna zmiana w składzie Sejmu i 
Senatu. 460 posłów wybierano spośród 7 508 kandydatów na posłów zgłoszonych na 403 
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okręgowych listach w 41 okręgach wyborczych, zaś stu senatorów spośród 429 kandydatów na 
senatorów. Obecnie (stan na 30 lipca 2003r.) 3 największe ugrupowania w Sejmie to Sojusz 
Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy (208 mandatów na 460), Platforma Obywatelska (56 
mandatów na 460) oraz Prawo i Sprawiedliwość (43 mandaty na 460). 

Frekwencja wyborcza w czasie wyborów parlamentarnych w 1997r. wyniosła średnio 
47,93% do Sejmu i 47,92% do Senatu, w 2001r. wynosiła odpowiednio 46,29% i 46,28 %. 
Wybory samorządowe w 1998r. kształtowały się na poziomie 44,18%, zaś w 2002r. – 44,23%. 
Frekwencja podczas bezpośrednich wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
wynosiła zaledwie 40,9 %. Większym zainteresowaniem społecznym cieszyły się wybory 
prezydenckie, w których frekwencja w 2000r. osiągnęła 61,08 % uprawnionych. 
 
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz innych osób w szczególnej sytuacji Ŝyciowej 

400) Podejmowane są działania mające zapewnić moŜliwość korzystania z praw wyborczych 
wszystkim zainteresowanym, w tym zwłaszcza osobom niepełnosprawnym. Państwowa 
Komisja Wyborcza zabiega przed kaŜdymi wyborami o ułatwienie wyborcom 
niepełnosprawnym uczestnictwa w głosowaniu, między innymi poprzez zapewnienie im 
środków transportu do lokali wyborczych, lokalizację lokali wyborczych w budynkach łatwo 
dostępnych, budowanie podjazdów umoŜliwiających dostęp do lokalu wyborczego na wózku 
inwalidzkim, itp. Działania te, chociaŜ nie powszechne, w wielu gminach są podejmowane na 
znaczną skalę i przynoszą wyraźne efekty stanowiąc realną pomoc dla tych osób. 
401) Nowe rozwiązania wprowadzające udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 
wprowadzono w 2001r. Zgodnie z nimi pomieszczenia przeznaczone na siedziby dla 
okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powinny być łatwo dostępne dla osób 
niepełnosprawnych, a obowiązek zapewnienia lokali obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych spoczywa na wójcie, burmistrzu 
(prezydencie miasta). Na kaŜde 15 tys. mieszkańców powinien przypadać co najmniej 1 lokal 
spełniający warunki techniczne i urządzony w sposób uwzględniający potrzeby wyborców 
niepełnosprawnych, przy czym w kaŜdej gminie powinien być co najmniej jeden taki lokal. 
Określono warunki techniczne, które spełniać powinien taki lokal, wysokość urny wyborczej 
(nie więcej niŜ 1 metr wysokości), wysokość umieszczenia dodatkowych urzędowych 
obwieszczeń wyborczych (0,9 m) oraz wymiary pomieszczenia lub osłon zapewniających 
tajność głosowania - tak, aby wyborcom poruszającym się na wózkach inwalidzkich zapewnić 
wygodę w głosowaniu. KaŜdy wyborca niepełnosprawny stale zamieszkały w innym obwodzie 
głosowania moŜe zgłosić w urzędzie gminy wniosek o dopisanie go do spisu wyborców w 
obwodzie, w którym lokal wyborczy został specjalnie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, nie później niŜ w 10 dniu przed dniem głosowania. 
402) Nowym rozwiązaniem prawnym jest równieŜ moŜliwość stosowania urny pomocniczej 
w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej, w których zostały utworzone obwody 
głosowania. UmoŜliwiło to głosowanie takŜe wyborcom, którzy ze względu na stan zdrowia nie 
mogą głosować w lokalu wyborczym urządzonym w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, 
co stanowi wyjątek od zasady, Ŝe głosować moŜna osobiście wyłącznie w lokalu wyborczym. 
Zastosowanie urny pomocniczej polega na tym, Ŝe obwodowa komisja wyborcza w ustalonym 
czasie przerywa głosowanie w lokalu wyborczym i z urną pomocniczą, spisem wyborców i 
kartami do głosowania, w składzie co najmniej 2 członków komisji, udaje się do pacjentów lub 
pensjonariuszy, którzy wyrazili chęć głosowania poza lokalem wyborczym. 
403) Opisane wyŜej regulacje dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych lub 
znajdujących się w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, mają zastosowanie takŜe w 
referendach ogólnokrajowych. Mimo wniosku zgłoszonego w toku prac legislacyjnych w 
imieniu Państwowej Komisji Wyborczej analogicznych rozwiązań prawnych nie wprowadzono 
do ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w trakcie 
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jej nowelizacji w 2002r. Nie zawiera ich takŜe ustawa o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. JeŜeli przed kolejnymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa ta 
byłaby nowelizowana, Państwowa Komisja Wyborcza zgłosi problem jej uzupełnienia o 
analogiczne regulacje prawne. Państwowa Komisja Wyborcza w toku prac nad ustawą o 
referendum ogólnokrajowym proponowała dopuszczenie formy głosowania przez 
pełnomocnika, co miałoby duŜe znaczenie dla osób niepełnosprawnych. Propozycje te nie 
znalazły jednak poparcia organizacji i środowisk osób niepełnosprawnych, i nie uzyskały 
równieŜ akceptacji w procesie prac legislacyjnych. 
404) Z kolei rozwiązaniem uwzględniającym potrzeby osób niedowidzących, 
niedosłyszących i innych osób niepełnosprawnych jest moŜliwość korzystania wyborcy 
niepełnosprawnego podczas głosowania z pomocy innej osoby, co stanowi odstępstwo od 
zasady tajności głosowania. Przepisy dopuszczające tę moŜliwość zawarte są we wszystkich 
ustawach wyborczych. 
405) W Polsce nie stosuje się „obrazkowych” kart do głosowania poniewaŜ nie istnieje 
problem analfabetyzmu wyborców lub problem braku znajomości przez wyborców języka 
polskiego, w którym drukowane są karty do głosowania i inne urzędowe materiały wyborcze. Z 
tego samego względu nie występuje takŜe potrzeba druku kart do głosowania w językach 
mniejszości narodowych, gdyŜ wyborcy naleŜący do tych mniejszości znają język polski. 
406) Obywatele polscy naleŜący do mniejszości narodowych uczestniczą na ogólnych 
zasadach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, a takŜe w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
Dotyczy to takŜe udziału w referendum ogólnokrajowym i w referendach lokalnych. W 
wyborach do Sejmu na wniosek komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców 
zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych, zgłoszony 
Państwowej Komisji Wyborczej komitet wyborczy uzyskuje preferencyjne zwolnienie z 
warunku uzyskania co najmniej 5% głosów waŜnych oddanych w kraju, aby jego listy 
kandydatów w okręgach uczestniczyły w podziale mandatów. Korzystając z tej preferencji 
mniejszość niemiecka uzyskała 2 mandaty poselskie w wyborach 2001r. Zarejestrowane 
organizacje mniejszości narodowych w procedurze wyborów do organów stanowiących i 
wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak wszystkie stowarzyszenia o 
innym charakterze, mogą zgłaszać listy kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. Organy statutowe upowaŜnione do reprezentowania tych 
organizacji na zewnątrz mogą pełnić funkcję komitetów wyborczych jeśli zgłoszą ten zamiar 
Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwemu komisarzowi wyborczemu (jeŜeli udział w 
wyborach dotyczyć ma obszaru więcej niŜ 2 województw). 
407) Podobnie organizacje mniejszości narodowych o zasięgu ogólnokrajowym mogą być 
podmiotem uprawnionym do udziału w kampanii referendalnej w referendum 
ogólnokrajowym, jeŜeli spełnią przewidziane dla stowarzyszeń i organizacji społecznych 
warunki określone w ustawie o referendum ogólnokrajowym. 
Dostęp do słuŜby publicznej 

408) Zgodnie z Konstytucją obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają 
prawo dostępu do słuŜby publicznej na jednakowych zasadach. Zgodnie z ustawą z dnia 18 
grudnia 1998r. o słuŜbie cywilnej (Dz.U. z 1999 nr 49 poz. 483) kaŜdy kto spełnia wymagane 
warunki czyli jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie był karany za 
przestępstwo popełnione umyślnie, posiada kwalifikacje wymagane w słuŜbie cywilnej, cieszy 
się nieposzlakowaną opinią oraz posiada kwalifikacje wymagane dla pracy na danym 
stanowisku moŜe być zatrudniony w słuŜby cywilnej. 
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Artykuł 26 – Równość wobec prawa i równość ochrony prawnej  
 
 

409) Dla zagwarantowania równości wobec prawa oraz jednakowej ochrony prawnej 
fundamentalne znaczenie mają postanowienia art. 32 Konstytucji, zgodnie z którym wszyscy są 
wobec prawa równi, wszyscy maja prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz 
nikt nie moŜe być dyskryminowany w Ŝyciu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny. 

W związku z powyŜszą otwartą formułą zakazującą dyskryminacji z „jakiejkolwiek 
przyczyny”, wydaje się, Ŝe niepokój Komitetu wywołany usunięciem z tekstu projektu 
Konstytucji powołania się na orientację seksualną jest nieuzasadniony. 
410) Dla wyrównania szans osób naleŜących do grup szczególnie naraŜonych na 
dyskryminację, w tym osób niepełnosprawnych, dzieci, kobiet cięŜarnych i osób w podeszłym 
wieku określono w Konstytucji pewne szczególne prawa (np. art. 67, 68, 69), znajdujące 
odzwierciedlenie w odpowiednich przepisach ustawowych uwzględniających specyficzne 
potrzeby tych grup. 
411) Zakaz dyskryminacji został umieszczony równieŜ w ustawach szczególnych. 
 
Kodeks pracy 

412) Kodeks pracy uznaje za niedopuszczalną „jakąkolwiek dyskryminację, bezpośrednią lub 
pośrednią, w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
narodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne, oraz przynaleŜność związkową”. 

25 listopada 2002r. do Sejmu został skierowany rządowy projekt nowelizacji Kodeksu 
pracy. Projekt ten przewiduje rozszerzenie juŜ obowiązujących regulacji dotyczących zakazu 
dyskryminacji ze względu na płeć (w tym prawo do odszkodowania w przypadku naruszenia 
przez pracodawca zasadę równego traktowania w zatrudnieniu) – na przypadki dyskryminacji 
w zatrudnieniu ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię, orientację seksualną, a takŜe wprowadzenie definicji dyskryminacji bezpośredniej i 
uszczegółowienie pojęcia dyskryminacji pośredniej. Ponadto projekt przewiduje zobowiązanie 
pracodawcy do tworzenia w zakładzie pracy środowiska wolnego od wszelkiej dyskryminacji. 
W dniu 9 stycznia 2003r. odbyło się pierwsze czytanie projektu w Sejmie i trwają prace w 
komisjach sejmowych. 
 
Molestowanie seksualne 
413) Nowelizacja zawiera m.in. definicje molestowania seksualnego. Art. 183a§ 4 projektu 
stanowi, Ŝe dyskryminowaniem ze względu na płeć jest kaŜde nieakceptowane zachowanie o 
charakterze seksualnym lub inne zachowanie odnoszące się do płci pracownika, którego celem 
lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniŜenie albo upokorzenie pracownika; zachowanie 
to moŜe zawierać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne). 
414) W obecnym stanie prawnym pracownik, który spotyka się ze strony pracodawcy, 
przełoŜonych lub współpracowników z działaniami dyskryminacyjnymi polegającymi na 
molestowaniu seksualnym, moŜe dochodzić swoich praw w oparciu o przepisy Kodeksu 
karnego. Zgodnie bowiem z art. 199 kk, ten, kto przez naduŜycie stosunku zaleŜności lub 
wykorzystanie krytycznego połoŜenia doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do 
poddania się innej czynności seksualnej, albo do wykonania takiej czynności – podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. Sprawca ponosi odpowiedzialność nawet jeśli pracownik 
wyraził zgodę na jego zachowanie, o ile pozostawał w zaleŜności od pracodawcy lub w 
krytycznym połoŜeniu. WyraŜenia zgody w takich okolicznościach nie uznaje się za 
dobrowolne. 
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415) Przykładem wykorzystywania takich regulacji jest rozpoczęty 18 lutego 2003r. przed 
warszawskim sądem pracy proces o odszkodowanie za molestowanie seksualne w miejscu 
pracy. Kobieta, która twierdzi Ŝe była molestowana w miejscu pracy przez swego szefa, 
poinformowała o tym fakcie prezesa firmy. PoniewaŜ byli świadkowie zdarzenia, śledztwo 
wewnętrzne potwierdziło jej zarzuty. W wyniku tego zwolniono zarówno dyrektora, jak i 
molestowaną kobietę. Poszkodowana postanowiła jednak dochodzić swych praw przed sądem 
powołując się na art. 11 Kodeksu pracy, który nakazuje pracodawcy uszanować godność 
pracownika. Obok przeprosin domaga się ona takŜe kwoty 7 mln zł. zadośćuczynienia. Na 
wniosek pełnomocnika pozwanej spółki proces będzie się toczył bez udziału publiczności. 
 
Zatrudnianie 
416) W ramach nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i 
przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001r. nr 89 poz. 973) wprowadzono do niej art. 12 ust. 
3a, stanowiący, iŜ „informacja pracodawcy o wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu 
przygotowania zawodowego nie moŜe zawierać wymagań dyskryminujących kandydatów ze 
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, zwłaszcza 
polityczne lub religijne, ani ze względu na przynaleŜność związkową”. 
417) W art. 66 wprowadzono sankcje za odmowę zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu 
zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego – ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne, 
przynaleŜność związkową. 

Od 6 lutego 2003r. obowiązują nowe przepisy ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu m.in. wprowadzające zaostrzoną odpowiedzialność z tytułu nieprzestrzegania 
zakazów dyskryminacyjnych oraz przewidujące sankcje finansowe za ich nieprzestrzeganie (od 
3000 zł) oraz zakazujące agencjom pośrednictwa pracy praktyk dyskryminacyjnych. 
418) Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy zakazują stosowania przy doborze kandydatów 
na szkolenia dyskryminacji ze względu na płeć. Natomiast w nowelizacji Kodeksu pracy 
przewiduje się rozszerzenie zakazu dyskryminacji przy doborze kandydatów na szkolenia 
równieŜ z uwagi na inne kryteria, takie jak np.: wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe 
lub etniczne, religię, wyznanie, orientację seksualną. 
 
Regulacje karnoprawne 

419) Oprócz przepisów karnych mających zastosowanie w przypadku czynów naruszających 
zakaz popierania nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej omówionych przy artykule 20 
Kodeks karny zawiera przepis penalizujący stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej 
wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynaleŜności narodowej, etnicznej, 
politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości. Przestępstwo to jest zagroŜone 
karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
420) Z danych statystycznych dotyczących postępowań w sprawach związanych z 
szerzeniem nienawiści rasowej bądź przemocą na tle rasowym wynika, iŜ w roku 1999 
wszczęto 43 postępowania z czego osądzono 35 osób. W 2000r. dane te wynosiły odpowiednio 
57 i 29, a w roku 2001 - 57 i 25. 
 
Dane statystyczne za rok 2002 

Wynik postępowania - w tym Kwalifikacja 
prawna 

Przestępstwa 
stwierdzone wniosek o akt 

oskarŜenia 
wniosek o umorzenie z 

powodu niewykrycia sprawcy 
skierowanie do 
sądu rodzinnego 

art. 119 § 1 i 2 8 6 2 - 
art. 256 8 6 1 1 
art. 257 17 11 5 1 
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 RozbieŜność między ilością prowadzonych postępowań a ilością wyroków skazujących 
wynika m.in. z faktu, iŜ część tych postępowań została umorzona z powodu niewykrycia 
sprawcy – najczęściej dotyczy to rozklejania plakatów i rozrzucania ulotek. Coraz mniej spraw 
zostaje umorzonych z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu, częściej stosowane jest 
warunkowe umorzenie postępowania przy wyznaczeniu sprawcy okresu próby – najczęściej od 
roku do 2 lat. 
421) Policja, do której obowiązków naleŜy m.in. reagowanie na przypadki przejawów 
nietolerancji rasowej i dyskryminacji, współpracuje (szczególnie Biuro SłuŜby Kryminalnej 
Komendy Głównej Policji) z Zespołem ds. Mniejszości Narodowych, prowadząc m.in. 
monitoring przestępstw dokonywanych na szkodę Romów. Monitoring ten rozszerzono od 
2003r. na przestępstwa dokonywane na szkodę takŜe innych mniejszości. 
422) Monitoringiem grup głoszących hasła skrajnie nacjonalistyczne i rasistowskie zajmował 
się Urząd Ochrony Państwa (UOP). Do jego kompetencji naleŜało rozpoznawanie i 
zapobieganie działalności krajowych organizacji i osób dopuszczających stosowanie przemocy 
lub terroru jako środków walki politycznej z obowiązującym w Polsce porządkiem 
konstytucyjnym lub porządkiem publicznym. Monitoring ten obejmował wydawnictwa oraz 
strony internetowe, koncerty rockowe, rozprowadzanie materiałów propagandowych etc. W 
przypadku zatrzymania podejrzanego o rozprowadzanie materiałów propagujących nienawiść o 
podłoŜy rasistowskim, biegły sądowy oceniał czy rozprowadzanie tych materiałów jest 
propagowaniem ideologii neofaszystowskiej. W przypadku wydania przez biegłego 
pozytywnej opinii, UOP wszczynał postępowanie karne. W okresie od 1996r. na podstawie 
postępowań prowadzonych przez UOP zapadło kilka wyroków skazujących za propagowanie 
faszyzmu. W 1996r. ujawniono 50 wydawnictw neonazistowskich, skrajnie nacjonalistycznych 
oraz antysemickich wydawanych w Polsce. W wyniku działań UOP ich liczba spadła do 10 
tytułów ujawnionych w 2000r. 
 PowyŜsze zadania UOP przejęła powołana w jego miejsce Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. 
 
Walka z korupcją 

423) 17 września 2002r. Rada Ministrów przyjęła „Strategię antykorupcyjną”, zawierającą 
zestaw wielokierunkowych i długofalowych przedsięwzięć przeciwko zjawisku korupcji, 
których realizacja ma umoŜliwić osiągnięcie trzech głównych celów: skutecznego wykrywania 
przestępstw korupcyjnych, wdroŜenia efektywnych mechanizmów walki z korupcją w 
administracji publicznej oraz zwiększenia świadomości publicznej i promocji etycznych 
wzorców postępowania. 

Z dniem 1 lipca 2003r. do Kodeksu karnego wprowadzono skuteczniejsze rozwiązania 
prawne do walki z korupcją ukierunkowane przede wszystkim na rozerwanie przestępczej 
solidarności między osobą udzielającą a przyjmującą korzyść oraz zapewnienie 
skuteczniejszego odzyskiwania mienia uzyskanego w drodze przestępstwa. 

W 2002r. Polska ratyfikowała konwencje Rady Europy - Cywilnoprawną oraz 
Karnoprawną Konwencję o Korupcji.  
 
Osoby niepełnosprawne 

424) Proces transformacji ustrojowej, rozpoczęty w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych, 
przyniósł pozytywną zmianę w podejściu do problematyki niepełnosprawności. Stworzono 
podstawy prawne dla działań konsekwentnie prowadzących do wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych i umoŜliwienia im aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społeczeństwa. 
Korzystano przy tym z dorobku organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, 
Międzynarodowa Organizacja Pracy, Rada Europy, Unia Europejska. Polskie ustawodawstwo 
dotyczące osób niepełnosprawnych oparte jest na zasadzie antydyskryminacji, integracji i 



 123 

wyrównywania szans. W procesie tworzenia legislacji oraz ustalania priorytetów działań 
respektuje się zasadę dialogu społecznego. 

425) WaŜną rolę w zapobieganiu dyskryminacji i wyrównywaniu szans osób 
niepełnosprawnych spełnia „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych” uchwalona w 1997r. przez 
Sejm RP. Karta, odwołując się do szeregu konwencji i rezolucji ONZ oraz innych aktów prawa 
międzynarodowego i krajowego, uznaje prawo osób niepełnosprawnych do niezaleŜnego, 
samodzielnego i aktywnego Ŝycia wolnego od przejawów dyskryminacji, a wyszczególniając 
jednocześnie dziesięć praw, wskazuje tym samym najwaŜniejsze kierunki działań. Karta 
zobowiązuje Rząd do składania corocznie informacji o podjętych działaniach w celu realizacji 
tych praw. 

426) 27 sierpnia 1997r. przyjęto ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. nr 123 poz. 776; z późn. zmianami), 
określającą zadania i system ich finansowania oraz podmioty je realizujące. Przy Ministerstwie 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej działa Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych. Utworzono równieŜ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON), funkcjonujący w oparciu o system kwotowo – poborowy. 

Nowe najistotniejsze elementy tej ustawy to: 

- nowa, zgodna ze standardami światowymi, definicja osoby niepełnosprawnej, 

- system prawnego orzekania o stopniu niepełnosprawności (dla celów pozarentowych), 

- moŜliwość tworzenia specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych dla osób, 
które z powodu niepełnosprawności mają utrudniony lub uniemoŜliwiony dostęp do 
korzystania ze szkolenia w innych placówkach, 

- nowa forma zatrudnienia chronionego w tzw. zakładach aktywności zawodowej, oprócz 
istniejących zakładów pracy chronionej, 

- moŜliwość zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
organizacjom pozarządowym, 

- powołanie Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych – organu 
doradczego Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, stanowiącego 
forum współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych organów administracji rządowej, 
samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. W skład tej Rady  wchodzą 
przedstawiciele 15 organizacji pozarządowych, 

- zmiana systemu wspierania osób niepełnosprawnych poprzez silniejsze związanie pomocy 
udzielanej pracodawcom z faktem ponoszenia dodatkowych kosztów zatrudniania 
konkretnej osoby niepełnosprawnej, takŜe na otwartym rynku pracy. 

 Ustawa powierza samorządowi terytorialnemu większość zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz upowaŜnia samorządy 
lokalne do współpracy w tej dziedzinie z organizacjami pozarządowymi. Zapewnia równieŜ 
funkcjonowanie chronionego rynku pracy, uznając tę formę zatrudnienia za właściwą przede 
wszystkim dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, a jednocześnie zawiera 
mechanizmy zapewniające szerszy dostęp wszystkim osobom niepełnosprawnym do otwartego 
rynku pracy, który daje najwięcej moŜliwości dla ich integracji i włączenia się w Ŝycie 
społeczeństwa. 
427) Do pełniejszej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie w znaczący sposób 
przyczyniła się likwidacja barier urbanistycznych i architektonicznych, współfinansowana ze 
środków PFRON. DuŜe znaczenie w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych 
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miał równieŜ rządowy „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze 
społeczeństwem”, przyjęty przez Radę Ministrów w październiku 1993r. i realizowany do 
1999r. Zakończenie realizacji Programu nastąpiło w związku z przekazaniem wielu 
kompetencji szczebla rządowego do samorządu terytorialnego w wyniku reformy ustroju 
administracyjnego kraju. 
428) Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca powinien zapewnić dostosowanie 
stanowisk pracy oraz dojść do nich - do potrzeb i moŜliwości niepełnosprawnych 
pracowników, wynikających z ich zmniejszonej sprawności. 
 
Poszerzenie kompetencji Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i MęŜczyzn 

429) W czerwcu 2002r. Rada Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniu kompetencji 
Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i MęŜczyzn o kwestie związane m.in. z 
przeciwdziałaniem dyskryminacji z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, 
wieku oraz orientacji seksualnej. Jednym z zadań nałoŜonych na Pełnomocnika jest 
przygotowanie projektu ustawy dotyczącej utworzenia urzędu do spraw przeciwdziałania 
dyskryminacji z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz 
orientacji seksualnej. Projekt ten jest obecnie przedmiotem konsultacji. 
430) Do zadań Pełnomocnika naleŜy implementacja postanowień Światowej Konferencji 
Przeciw Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji, 
która odbyła się w Durbanie w dniach 31 sierpnia – 8 września 2001r. Pełnomocnik rozpoczął 
wdraŜanie stosownych procedur i przejął koordynację prac mających na celu wykonanie 
postanowień zawartych w dokumentach w/w Konferencji, w tym opracowania Narodowego 
Programu Działania, a następnie wdroŜenia go w Ŝycie i systematycznej sprawozdawczości dla 
ONZ i Rady Europy z postępów w realizacji Programu. Dokonano tłumaczenia tekstu 
Deklaracji z Durbanu na język polski. Jest on dostępny na oficjalnej stronie internetowej 
Pełnomocnika. 

Obecnie toczą się prace przygotowawcze w celu opracowania do grudnia 2003r. 
Narodowego Programu Działania. 
431) W ramach projektu Phare „Wzmocnienie polityki anty-dyskryminacyjnej” na lata 2003–
2004 zaplanowano szerokie działania mające na celu rozpoznanie przyczyn i skali  przejawów 
dyskryminacji w Polsce oraz podniesienie świadomości pracowników administracji publicznej. 
Polska przystąpiła równieŜ do Wspólnotowego Programu Działań na rzecz Zwalczania 
Dyskryminacji na lata 2001-2006. 
432) Szczegółowe informacje dotyczące zwalczania dyskryminacji przedstawiono w czasie 
prezentacji „XV i XVI sprawozdania RP z realizacji zobowiązań wynikających z postanowień 
Konwencji w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej”, która miała miejsce w 
dniach 14-17 marca 2003r. przed Komitetem NZ ds. likwidacji dyskryminacji rasowej. 
 
 
 

Artykuł 27 – Ochrona mniejszości 
 
 
433) Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim naleŜącym do mniejszości 
narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania 
obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Mniejszości narodowe i etniczne mają 
prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji słuŜących 
ochronie toŜsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich 
toŜsamości kulturowej. Za mniejszości narodowe w Polsce uznawane są następujące 
mniejszości: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska 
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i Ŝydowska. Mniejszości: karaimska, łemkowska, romska i tatarska uznawane są za mniejszości 
etniczne. Za język regionalny jest uznawany język kaszubski. 
 
Narodowy Spis Powszechny 

434) W dniach 21 maja - 8 czerwca 2002r. przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. Formularz spisowy zawierał m.in. dwa pytania dotyczące narodowości: 
do jakiej narodowości zalicza się dana osoba oraz w jakim języku/językach najczęściej 
rozmawia się w domu. 

435) Narodowość była badana w spisie jako deklaratywna, oparta na subiektywnym odczuciu 
cecha indywidualna kaŜdego człowieka, wyraŜająca jego związek emocjonalny, kulturowy lub 
genealogiczny (ze względu na pochodzenie rodziców) z określonym narodem. Rachmistrz 
spisowy wpisywał w formularzu spisowym to, co podała osoba udzielająca odpowiedzi, zaś w 
przypadku samospisu – była to odpowiedź, jaką osobiście wpisał respondent. W kaŜdym 
przypadku naleŜało podać tylko jedno określenie narodowości. 
 
Dane statystyczne 

436) Przed spisem szacowało się liczebność mniejszości narodowych na ok. 2-3% ogólnej 
liczby ludności. 
437) Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wskazują, Ŝe 96,74% 
ogólnej liczby ludności Polski zadeklarowało swoją narodowość jako polską, a przynaleŜność 
do narodowości innej niŜ polska l, 23% (tj. 471,5 tys.). W odniesieniu do 2,03% nie zdołano 
ustalić przynaleŜności narodowościowej, głównie z powodu braku odpowiedzi. Spośród 
deklarujących inną niŜ polska narodowość obywatelstwo polskie posiada 444,6 tys., co stanowi 
94,30% tej zbiorowości, natomiast brak odpowiedzi stwierdzono u 25,7 tys., tj. 5,45%. 
438) W trakcie spisu następująca liczba obywateli RP zgłosiła deklarację przynaleŜności do 
narodowości innej niŜ polska (uwzględniono jedynie mniejszości narodowe i etniczne): 

- 147 094 obywateli RP zadeklarowało narodowość niemiecką (województwo opolskie- 104 
399, śląskie - 30 531, warmińsko-mazurskie - 4 311, pomorskie - 2 016, dolnośląskie - 1 
792 i zachodnio-pomorskie - l 014), 

- 47 640 obywateli RP zadeklarowało narodowość białoruską (województwo podlaskie - 
46041), 

- 27 172 obywateli RP zadeklarowało narodowość ukraińską (województwo warmińsko-
mazurskie - 11 881, zachodnio-pomorskie - 3 703, pomorskie - 2 831, dolnośląskie - l 422 
i podlaskie - l 366), 

- 12 731 obywateli RP zadeklarowało przynaleŜność do romskiej mniejszości etnicznej 
(województwo małopolskie - l 678, dolnośląskie - l 319, mazowieckie - l 291, śląskie - l 
189, wielkopolskie - l 086, łódzkie - l 018), 

- 5 850 obywateli RP zadeklarowało przynaleŜność do łemkowskiej mniejszości etnicznej 
(województwo dolnośląskie - 3 082, małopolskie - l 580 i lubuskie - 784), 

- 5 639 osób zadeklarowało narodowość litewską (województwo podlaskie - 5 097), 

- 3 244 obywateli RP zadeklarowało narodowość rosyjską (województwo mazowieckie - 
614 i podlaskie - 511), 

- l 710 obywateli RP zadeklarowało narodowość słowacką (województwo małopolskie -      l 
572), 
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- l 055 obywateli RP zadeklarowało narodowość Ŝydowską (województwo mazowieckie - 
397 i dolnośląskie - 204), 

- 447 obywateli RP zadeklarowało przynaleŜność do tatarskiej mniejszości etnicznej 
(województwo podlaskie - 319), 

- 386 obywateli RP zadeklarowało narodowość czeską (województwo łódzkie -111), 

- 262 obywateli RP zadeklarowało narodowość ormiańską (województwo mazowieckie -
73), 

- 43 obywateli RP zadeklarowało przynaleŜność do karaimskiej mniejszości etnicznej 
(rozproszona) 

52 490 obywateli RP zadeklarowało, Ŝe w kontaktach domowych uŜywa języka 
kaszubskiego (województwo pomorskie). 

439) Obok pytania o narodowość do formularza wprowadzono pytanie o język uŜywany w 
kontaktach domowych. UŜywanie języka polskiego zadeklarowało 97,8% ogółu ludności, w 
tym jako jedyny - 96,5 %. Liczba deklarujących posługiwanie się językami niepolskimi w 
kontaktach rodzinnych wynosi w sumie 1,47% ogółu ludności, przy czym najczęściej 
stwierdzano, iŜ języki te są uŜywane na przemian z językiem polskim - 1,34%. Jedynie 0,14% 
ogółu ludności zadeklarowało, iŜ rozmawia w domu wyłącznie w jednym lub dwóch językach 
niepolskich. W przypadku 2,02% ogółu ludności nie zdołano ustalić Ŝadnych danych na temat 
języka rozmów domowych. 

Na etapie opracowywania wyników spisu wyodrębniono 87 języków (w tym gwar oraz 
dialektów) niepolskich. Zdecydowanie najczęściej wymieniany był język niemiecki - 204,6 tys. 
odpowiedzi, a w następnej kolejności - język angielski - 89,9 tys. 
 
Gwarancje konstytucyjne i ustawowe dla mniejszości: 

440) Konstytucja zawiera dwa waŜne z punktu widzenia ochrony toŜsamości mniejszości 
narodowych przepisy. W art. 35 zapewnia ona obywatelom polskim naleŜącym do mniejszości 
narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania 
obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Mniejszości narodowe i etniczne mają 
nadto prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych i kulturalnych, a takŜe słuŜących 
ochronie toŜsamości religijnej; mają prawo uczestniczenia w rozstrzyganiu spraw dotyczących 
toŜsamości kulturowej. 

Ponadto najwaŜniejsze prawa osób naleŜących do mniejszości narodowych i etnicznych 
takie jak: wolność myśli, sumienia i religii; prawo do tworzenia własnych instytucji 
edukacyjnych, kulturalnych oraz takich, których celem jest ochrona toŜsamości religijnej; 
prawo rozwoju kultury, religii, języka, tradycji i dziedzictwa; prawo do nieskrępowanego 
wykonywania praktyk religijnych; prawo do nauki języka mniejszości oraz zapewnienia 
warunków do organizowania nauki zarówno języka, jak i w języku mniejszości w ramach 
szkolnictwa publicznego; prawo dostępu do publicznych środków masowego przekazu; prawo 
pokojowego gromadzenia się; prawo do zrzeszania się; zakaz dyskryminacji oraz istnienia 
organizacji, których program lub działalność zakłada albo dopuszcza nienawiść rasową i 
narodowościową; prawo do pisowni imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości; prawo 
do swobodnego kontaktu z rodakami w kraju zamieszkania i za granicą oraz przywileje 
wyborcze dla komitetów wyborczych organizacji mniejszości – gwarantują ustawy o 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania; o systemie oświaty; o radiofonii i telewizji; Prawo 
o zgromadzeniach; Prawo o stowarzyszeniach; Kodeks karny; o zmianie imion i nazwisk; 
Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP oraz traktaty o przyjaźni i dobrosąsiedzkich 
stosunkach z Republiką Federalną Niemiec, Ukrainą, Republiką Białoruś oraz Republiką 
Litewską. 
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 Prawo do swobodnego posługiwania się językiem mniejszości w Ŝyciu prywatnym i 
publicznie potwierdza art. 27 Konstytucji stanowiący, Ŝe w Rzeczypospolitej Polskiej językiem 
urzędowym jest język polski, ale „przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych 
wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych”. 
441) Kwestie języka reguluje ustawa z dnia 17 października 1999r. o języku polskim, która 
zawiera deklarację, Ŝe zawarte w niej przepisy nie naruszają praw mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 18 marca 2002r. w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w 
języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy. Rozporządzenie 
przewiduje m.in., Ŝe w miejscowościach, w których występują zwarte środowiska mniejszości 
narodowych lub etnicznych nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w 
przekładzie na język mniejszości.  

442) Od momentu wejścia w Ŝycie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, tj. od 10 kwietnia 
1989r.do końca 1999r. zarejestrowały się 143 stowarzyszenia mniejszości. Dane te nie uległy 
dotychczas zasadniczym zmianom. Stowarzyszenia takie utworzyła większość mniejszości 
narodowych i etnicznych. 

443) W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o mniejszościach narodowych i 
etnicznych w RP. Rada Ministrów w Stanowisku do projektu ustawy, przyjętym w dniu 30 
kwietnia 2002r., wskazała na zasadność i celowość wprowadzenia w Ŝycie tej ustawy. Obecnie 
toczą się prace w podkomisji nadzwyczajnej złoŜonej z przedstawicieli następujących komisji 
sejmowych: Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Administracji, Kultury i Edukacji. 

444) O przestrzeganiu praw mniejszości i ich ogólnie dobrej sytuacji świadczy fakt, iŜ liczba 
wniosków o naruszenie tych praw wpływająca do Rzecznika Praw Człowieka kształtuje się od 
kilku lat na poziomie około 30 rocznie. TakŜe spośród 274 skarg, zakomunikowanych do końca 
2001r. rządowi RP przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, tylko jedna była związana z 
kwestią mniejszości. Sprawa dotyczyła naruszenia przez Polskę prawa do swobodnego 
stowarzyszania się, ustanowionego w art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności. SkarŜący zarzucili, iŜ sądy polskie, odmawiając zarejestrowania 
stowarzyszenia o nazwie „Związek Ludności Narodowości Śląskiej", naruszyły prawo do 
wolności stowarzyszania się. Dnia 17 maja 2001r. odbyło się w tej sprawie przesłuchanie. W 
dniu 20 grudnia 2001r. Trybunał wydał wyrok12, w którym, przychylając się do stanowiska 
Rządu, stwierdził jednogłośnie brak naruszenia przez Polskę Konwencji. SkarŜący odwołali się 
jednak od tego wyroku i w lipcu 2003r. odbyła się rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Praw 
Człowieka. Wyrok powinien być znany do końca 2003r. 

445) Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych rzadko bywają przedmiotem 
ataków czy przestępstw z racji przynaleŜności do którejś z tych grup. Stwierdzone 
przestępstwa, np. na szkodę Romów, były w większości efektem nieporozumień i porachunków 
wewnętrznych lokalnych społeczności. ZłoŜoność problemu polega równieŜ na tym, Ŝe 
stwierdzono przypadki angaŜowania się członków tych społeczności w działalność przestępczą, 
uprawianie Ŝebractwa itp. Tezę tę potwierdzają zdarzenia szczegółowo wyjaśniane przez 
Policję na prośbę organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka. 
Systematycznie sprawdzane i weryfikowane są równieŜ sygnały o naruszaniu praw mniejszości 
oraz rzekomych przestępstwach popełnianych na tle rasowym i etnicznym zawierane w 
raportach organizacji pozarządowych (np. raporty Amnesty International, raporty Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka). 
 

                                                 
12 Case of Gorzelik & Others v. Poland (Application No. 44158/98), European Court of Human Rights, Judgment 
of 20 December 2001 
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Wspieranie rozwoju kultury mniejszości 

446) Od 1989r. Minister Kultury udziela stałej pomocy organizacjom społecznym w zakresie 
kultywowania tradycji i kultury mniejszości narodowych. Poprzez systematyczne dotacje 
celowe z budŜetu państwa wspiera realizację imprez kulturalnych organizowanych przez 
związki i stowarzyszenia mniejszościowe oraz wydawanie niskonakładowych publikacji prasy 
mniejszości. Mniejszości narodowe dzięki pomocy państwa wydają 35 periodyków, z czego 
najwaŜniejsze to: niemiecki „Schlesisches Wochenblatt”, białoruska „Niwa”, ukraińskie 
„Nasze słowo”, litewska „Aušra”, Ŝydowskie „Dos Jidisze Wort – Słowo śydowskie”, 
słowacki „Život”, romski „Rrom p-o Drom”, łemkowska „Besida”, tatarski „Rocznik Tatarski”, 
ormiański „Biuletyn OTK”. Są one waŜne nie tylko dla naturalnych bezpośrednich odbiorców 
spośród mniejszości, lecz odgrywają takŜe coraz większą rolę dla róŜnych, w tym 
opiniotwórczych, środowisk większości. 

Do obowiązków Ministra Kultury naleŜy dbanie o utrzymanie istniejącego potencjału 
kulturowego, a takŜe rozwój szeroko rozumianej działalności kulturalnej, w tym twórczości 
artystycznej mniejszości narodowych. W ramach prowadzonej podstawowej działalności 
kulturalnej organizacje mniejszości narodowych utrzymują kilkadziesiąt zespołów 
artystycznych, w tym: chóry amatorskie, zespoły taneczne, teatry amatorskie, kapele 
muzyczne; prowadzą edukację kulturalną młodego pokolenia organizując seminaria, kursy, 
warsztaty artystyczne a takŜe upowszechniają wiedzę o mniejszościach narodowych w Polsce i 
ich tradycji kulturowej. 

Poza powyŜszymi przedsięwzięciami organizowanymi przez stowarzyszenia 
mniejszości narodowych, Minister Kultury finansuje równieŜ tak waŜne dla promocji kultury 
mniejszości narodowych przedsięwzięcia jak Festiwal Kultury śydowskiej w Krakowie czy  
Festiwale Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Współfinansuje takŜe działalność naukową i 
edukacyjną śydowskiego Instytutu Historycznego – Instytutu Naukowo-Badawczego w 
Warszawie i Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur i narodów” w Sejnach. 

Minister Kultury udzielił organizacjom mniejszości narodowych w Polsce w okresie 
objętym sprawozdaniem dotacji w ogólnej wysokości ok. 38 mln zł. 
 
Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych 

447)  Na uwagę zasługuje funkcjonowanie Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych, jako 
organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów. Zespół ten stanowi forum dialogu 
pomiędzy administracją rządową i przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych. 
Stałymi członkami Zespołu są przedstawiciele administracji rządowej, a przedstawiciele 
organizacji mniejszości narodowych i etnicznych są zapraszani na wszystkie posiedzenia 
Zespołu, przy czym skład uzaleŜniony jest od tematyki spotkania. W spotkaniach 
poświęconych problemom poszczególnych mniejszości uczestniczą przedstawiciele organizacji 
tych mniejszości, zaś w spotkaniach interesujących wszystkie mniejszości - przynajmniej po 
jednym przedstawicielu kaŜdej mniejszości. 
448)  W ramach Zespołu funkcjonuje Podzespół do Spraw Edukacji Mniejszości Narodowych 
oraz od października 2002r. Podzespół do Spraw Romskich, powołany w celu poprawy 
mechanizmów konsultacji z przedstawicielami mniejszości romskiej. W ramach Podzespołu ds. 
Edukacji Mniejszości Narodowych została m.in. przygotowana Strategia rozwoju oświaty 
mniejszości litewskiej w Polsce. Obecnie monitorowana jest realizacja zadań ujętych w tym 
dokumencie. We wdraŜaniu Strategii zgodnie uczestniczą: administracja rządowa, jednostki 
samorządu terytorialnego województwa podlaskiego oraz organizacje mniejszości litewskiej. 

Posiedzenia Zespołu stwarzają moŜliwość konsultowania wszystkich waŜniejszych 
decyzji dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych z reprezentującymi je 
organizacjami. Dotyczy to w szczególności aktów normatywnych oraz programów rządowych. 
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PilotaŜowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim 

449) Trudna sytuacja Romów w Polsce, zwłaszcza w województwie małopolskim, była 
przyczyną opracowania PilotaŜowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w 
województwie małopolskim na lata 2001-2003. Konieczność podjęcia działań, zmierzających 
do poprawy połoŜenia społeczności romskiej, od kilku lat sygnalizowały organizacje 
pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, organizacje 
międzynarodowe oraz organizacje romskie. Program został opracowany przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z innymi resortami. Przy jego tworzeniu 
zaangaŜowani byli równieŜ pełnomocnicy ds. romskich, działający w strukturach 
samorządowych, a takŜe pełnomocnicy wyłonieni przez lokalne społeczności romskie. Prace 
przebiegały przy szeroko zakrojonej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, 
organizacji pozarządowych, w tym organizacji romskich. Program ustanowiono uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 13 lutego 2001r., która jednocześnie powierzyła koordynację jego wykonania 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

450) Zatwierdzone przez Radę Ministrów działania, zapisane w Harmonogramie wykonania i 
finansowania zadań Programu na lata 2001 - 2003, mają charakter kompleksowy. Obejmują 
zadania z zakresu poprawy sytuacji bytowej i socjalnej, zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu, 
bezpieczeństwa, kultury; jednak szczególny nacisk połoŜono na zadania edukacyjne. Program 
spełnia kryteria Komisji Europejskiej oraz innych instytucji europejskich (np. Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), dotyczące pomocy społeczności romskiej. Raporty 
Okresowe Komisji Europejskiej w sprawie postępów Polski w procesie akcesyjnym w 2001r. 
oraz w 2002r. pozytywnie oceniają podjęte przez administrację rządową działania na rzecz 
poprawy sytuacji Romów. 

451) Zgodnie z załoŜeniami PilotaŜowego programu rządowego na rzecz społeczności 
romskiej w województwie małopolskim na lata 2001 – 2003, sprawdzone w Małopolsce 
rozwiązania, zastosowane zostaną w wieloletnim, ogólnopolskim Programie na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce. W dniu 19 sierpnia 2003r. Rada Ministrów przyjęła Program 
na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Podobnie jak w przypadku Programu realizowanego 
w Małopolsce, działania podejmowane przez administrację rządową, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz organizacje pozarządowe będą miały charakter kompleksowy i będą 
obejmowały działania z zakresu poprawy sytuacji socjalnej i bytowej, zdrowia, 
przeciwdziałania bezrobociu, bezpieczeństwa i przeciwdziałania przestępstwom popełnianym 
na tle etnicznym, kultury i podtrzymywania romskiej toŜsamości etnicznej, edukacji 
obywatelskiej Romów oraz propagowania wiedzy o historii, kulturze i tradycji Romów wśród 
nieromskiej większości. Podobnie jak w przypadku Programu pilotaŜowego za priorytetowe 
uznano zadania z zakresu edukacji. Koordynatorem Programu jest Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

452) Ponadto kwestie edukacji młodzieŜy romskiej włączone zostały do projektu Strategii 
Państwa dla MłodzieŜy na lata 2003 – 2013. 

453) Odpowiadając na wysuwany przez przedstawicieli społeczności romskiej postulat 
powołania ciała konsultacyjnego zajmującego się problemami społeczności romskiej w Polsce, 
w dniu 30 września 2002r. na posiedzeniu Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych podjęto 
uchwałę w sprawie utworzenia Podzespołu do Spraw Romskich. 
 
Współpraca międzynarodowa 

454) Polski Rząd intensywnie włącza się w działania Organizacji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie (OBWE) w zakresie ochrony praw mniejszości. W ramach OBWE 
Polska podpisała następujące dokumenty regulujące sprawy ochrony mniejszości narodowych: 
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Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Dokument Spotkania 
Kopenhaskiego Konferencji w Sprawie Ludzkiego Wymiaru KBWE, Wyzwania czasu przemian 
— Dokument Helsiński. W Warszawie ma swoją siedzibę Biuro Instytucji Demokratycznych i 
Praw Człowieka OBWE, dlatego teŜ Polska corocznie gości delegacje  państw-członków 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przedstawicieli organizacji 
międzynarodowych i organizacji pozarządowych. Celem tych spotkań jest przegląd 
zobowiązań w zakresie przestrzegania praw człowieka, praworządności i zasad demokracji 
przez wszystkie państwa członkowskie OBWE. Wiele uwagi podczas rozmów poświęca się 
wypracowaniu modelu skutecznej pomocy Romom. Doświadczenia uzyskane na forum 
OBWE, stają się dobrym przykładem dla państw dopiero opracowujących załoŜenia strategii na 
rzecz poprawy sytuacji tej mniejszości. 

Kwestie mniejszości narodowych są jednym ze stałych tematów poruszanych podczas 
spotkań państw Grupy Wyszehradzkiej. Do tej pory odbyły się cztery spotkania poświęcone tej 
problematyce: w Bratysławie w dniu 10 grudnia 1999r., w Budapeszcie w dniach 27 - 28 
kwietnia 2000r., w Pradze w dniu 27 października 2000r. oraz w dniu 20 kwietnia 2001r. w 
Warszawie. Podczas ostatniego spotkania w Warszawie, uczestnicy koncentrowali się na 
analizie rozwiązań prawnych słuŜących zabezpieczeniu praw mniejszości. Bardzo wiele 
miejsca poświęcono tematyce mniejszości romskiej i wymianie doświadczeń z wdraŜania 
programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych krajach. 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (ISE), która 
jest kolejnym forum wymiany doświadczeń dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych. 
Na początku lat 90-tych Polska i inne państwa członkowskie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, 
przedstawiły wspólne projekty programów ochrony praw mniejszości. W ramach Inicjatywy 
zorganizowano specjalną konferencję poświęconą problematyce mniejszości, a utworzona w 
ramach ISE Grupa Robocza ds. Mniejszości została zobowiązana do opracowania projektu 
Instrumentu ISE ochrony praw mniejszości. Polska podpisała ten dokument w kwietniu 1995r. 
Obecnie celem Grupy Roboczej jest wdraŜanie postanowień Instrumentu, wymiana informacji i 
doświadczeń, a takŜe współpraca i promocja krajowych i międzynarodowych instytucji 
powołanych do ochrony praw mniejszości narodowych. 

455) Od 1989r. strategicznym celem polskiej polityki zagranicznej jest uzyskanie 
członkostwa w Unii Europejskiej. Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z Kopenhagi z 
czerwca 1993r., państwa kandydujące do członkostwa, zanim przystąpią do Unii Europejskiej 
zobowiązane są wypełniać określone wymogi, w tym kryteria polityczne. Wśród nich istotną 
rolę odgrywa przestrzeganie praw mniejszości narodowych. W toku działań dostosowawczych 
od ostatnich czterech lat Polska oraz pozostałe kraje aplikujące oceniane były przez Komisję 
Europejską pod względem ich gotowości do akcesji. NaleŜy podkreślić, Ŝe tylko dwa kraje, tj. 
Cypr i Polska, zostały uznane za państwa prowadzące właściwą politykę wobec mniejszości 
narodowych i etnicznych (głównie Romów). Polska władza ustawodawcza oraz administracja 
publiczna zostały przy tym wskazane jako funkcjonujące odpowiednio, z punktu widzenia 
ochrony mniejszości narodowych. 
 Polska nominowała takŜe swojego eksperta do Rady Zarządzającej Europejskiego 
Centrum monitorowania rasizmu i Ksenofobii w Wiedniu funkcjonującej w ramach Unii 
Europejskiej.  

456) Ponadto Polska ratyfikowała w dniu 20 grudnia 2000r. Konwencję Ramową Rady 
Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych (Dz.U. z 2002r. nr 22 poz. 209; weszła w Ŝycie w 
dniu 1 kwietnia 2001r.). W dniu 10 lipca 2002r. Polska przedłoŜyła Raport dla Sekretarza 
Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji 
ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych. 
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457) Szczegółowych informacji dotyczących realizacji praw mniejszości narodowych 
udzielono takŜe w XV i XVI sprawozdaniu Rzeczypospolitej Polskiej okresowym z realizacji 
postanowień Konwencji w sprawie eliminacji dyskryminacji rasowej oraz w trakcie jego 
prezentacji przed właściwym Komitetem. 

458) NaleŜy równieŜ wskazać, Ŝe w dniu 12 maja 2003r. Rzeczpospolita Polska podpisała 
Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych sporządzoną w Strasbourgu 
dnia 5 listopada 1992r. 
 W dniach 16-17 czerwca 2003r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
wraz z Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP i Radą Europy 
zorganizowało Konferencję pt. Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych 
od teorii do praktyki poświęconą praktycznym metodom wdraŜania w Ŝycie zasad Karty.  
 

 

 

KONIEC 
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Załącznik 1 

 

Orzecznictwo NSA: 

 

1) Sygnatura: V SA 1781/99 Wyrok NSA z dnia 24 sierpnia 2000 r. 

   1. Prawa człowieka są prawami uniwersalnymi. Ocena, czy nastąpiło naruszenie praw 
człowieka, nie jest zaleŜna od tego, co w danym państwie za naruszenie takie się uwaŜa. 

   2. Naruszeniem praw człowieka jest zarówno arbitralne pozbawienie wolności, jak i 
zmuszanie do publicznego wyznawania religii lub do wynikającego z zasad religii określonego 
wyglądu lub zachowania. 

2) Wyrok z dnia 5 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA 155/01 w przedmiocie dostępu do akt spraw 
administracyjnych. Sąd w uzasadnieniu powołał art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1997 r., nr 38, poz. 167) oraz art. 8 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, które mówią o prawie do 
poszanowania Ŝycia prywatnego i rodzinnego. Przytoczył ponadto tezę wyroku Sądu 
NajwyŜszego z 1 czerwca 2000 r. III ARN 64/00- „ Konstytucja RP ustanawia wyŜsze 
standardy ochrony wolności wypowiedzi niŜ przewidziane w art. 10 Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. 

3) Wyrok z dnia 12 października 1999 r., sygn. akt II SA 950/99 w przedmiocie odmowy 
udzielenia informacji prasowej. W skardze skarŜąca redakcja zarzuciła iŜ odmowa udzielenia 
informacji narusza art. 10 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności oraz art. 19 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.  

4) Wyrok z dnia 19 grudnia 2000 r., sygn. akt II SA/Gd 1376/00 w przedmiocie zakazu 
zgromadzenia publicznego. SkarŜący podniósł, iŜ organ naruszył prawa zagwarantowane w 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  

5) Wyrok o sygnaturze akt SA/Rz  235/97 z dnia 5 sierpnia 1997 r.  w przedmiocie skierowania 
na badania lekarskie w celu ustalenia  zdolności do prowadzenia pojazdów silnikowych.  

SkarŜący, uzyskując w 1990 r. prawo jazdy nabył oznaczone prawa, które  podlegały i 
podlegają ochronie i samo podjęcie  zamiaru zdobycia  oznaczonych kwalifikacji (instruktora  
nauki jazdy)  nie powinno, a nawet  nie mogło rodzić  dla skarŜącego  ryzyka utraty  
prawidłowo nabytych praw.  Naczelny Sąd Administracyjny  w uzasadnieniu orzeczenia – 
uchylając decyzje  organu pierwszej i drugiej instancji wskazał, Ŝe organy prowadzące 
postępowanie w sprawie  naruszyły  obowiązujące organy  administracji publicznej  standardy 
prawa  do sprawiedliwego  procesu  (w tym wypadku administracyjnego), jakie wynikają z 
ratyfikowanych przez Polskę aktów prawa międzynarodowego, a zwłaszcza  art. 14  
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych  oraz art. 6 Konwencji i 
Ochronie  Praw Człowieka i Podstawowych  Wolności.  

6) Wyrok o sygnaturze akt II SA 202/99 z dnia 23 marca 1999 r. w  przedmiocie odmowy 
wpisu na listę aplikantów radcowskich.  

Naczelny Sąd Administracyjny uchylając  decyzje organu pierwsze i drugiej instancji powołał 
w uzasadnieniu  orzeczenia   prawo obywateli do wyboru i wykonywania zawodu 
gwarantowane przez art. 65 ust. 1 Konstytucji  RP i art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw 
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych  z dnia 16 grudnia 1966 r. , ratyfikowanego przez 
Polskę  w dniu 3 marca 1977 r.  
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7) Wyrok o sygnaturze akt II SA 2725/99 z dnia 22 maja  2000 r. w  przedmiocie  wpisu na 
listę aplikantów radcowskich.  Problematyka dotycząca takŜe art. 65 ust. 1 Konstytucji  i art. 6 
Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. 
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Załącznik 2  
 
Sprawy, w których Trybunał Konstytucyjny w sentencjach i uzasadnieniach wyroków 
wydanych od 17 października 1997 r. do 18 lutego 2003 r. powoływał się na 
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  
 
 
1998  
 
1. Wyrok z 19 maja 1998 r., U 5/97 [umieszczanie numeru statystycznego choroby na 

zaświadczeniu lekarskim], OTK ZU nr 4/1998, poz. 46 
Sentencja: niezgodność z art. 17 MPPOiP i z art. 8 EKPC  
Uzasadnienie: art. 17 MPPOiP; art. 8 EKPC 
 
2. Wyrok z 9 czerwca 1998 r., K 28/97 [wyłączenie spod kognicji NSA niektórych decyzji 

organów wojskowych dotyczących stosunku słuŜbowego Ŝołnierzy zawodowych], OTK ZU 
nr 4/1998, poz. 50 

Uzasadnienie: art. 14 MPPOiP; art. 6 EKPC 
 
3. Wyrok z 10 listopada 1998 r., K 39/97 [ustawa lustracyjna], OTK ZU nr 6/1998, poz. 99 
Uzasadnienie: art. 14 ust. 3 lit. g oraz art. 14 ust. 7 MPPOiP  
Zdanie odrębne sędziego TK Zdzisława Czeszejko-Sochackiego: [w odniesieniu do zakazu 
samooskarŜenia] art. 14 ust. 3 lit. g MPPOiP oraz art. 6 EKPC wraz z orzecznictwem ETPC 
 
4. Wyrok z 17 listopada 1998 r., K 42/97 [przepisy pozbawiające prawa swobodnego 

zrzeszania się w związkach zawodowych niektórych pracowników NajwyŜszej Izby 
Kontroli], OTK ZU nr 7/1998, poz. 113 

Uzasadnienie: MPPOiP i EKPC (ogólnie) 
 
1999  
 
1. Wyrok z 12 stycznia 1999 r., P 2/98 [samowola budowlana], OTK ZU nr 1/1999, poz. 2 
Uzasadnienie: MPPOiP oraz EKPC w kontekście zasady proporcjonalności; art. 1 Protokołu 
nr 1 do EKPC  
 
2. Wyrok z 27 stycznia 1999 r., K 1/98 [niepołączalność stanowiska sędziego z 

wykonywanymi przez małŜonka, krewnego lub powinowatego zawodami adwokata i radcy 
prawnego], OTK ZU nr 1/1999, poz. 3 

Sentencja: Niezgodność z art. 8 EKPC; brak niezgodności z art. 17 ust. 1, art. 23 ust. 2, art. 25 
lit. c, art. 26 MPPOiP oraz z art. 12, art. 14, art. 18 EKPC 
Uzasadnienie: art. 17 ust. 1, art. 23 ust. 2, art. 25 lit. c, art. 26 MPPOiP; art. 8, art. 12, art. 14, 
art. 18 EKPC 
 
3. Wyrok z 16 marca 1999 r., SK 19/98 [pozbawienie funkcjonariuszy SłuŜby Więziennej 

moŜliwości odwołania się od orzeczenia sądu dyscyplinarnego], OTK ZU nr 3/1999, poz. 
36 

Uzasadnienie: art. 14 MPPOiP; art. 6 ust. 1 EKPC 
 
4. Wyrok z 14 czerwca 1999 r., K 11/98 [zasady dotyczące wpisu i wykreślenia z rejestru 

przedsiębiorców prowadzących obrót specjalny z zagranicą], OTK ZU nr 5/1999, poz. 97 
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Uzasadnienie: art. 14 ust. 1 MPPOiP; art. 6 ust. 1 EKPC 
 
5. Wyrok z 6 lipca 1999 r., P 2/99 [wyłączenie biegu przedawnienia wobec przestępstw 

popełnionych przez funkcjonariuszy państwowych w latach 1994-1989], OTK ZU nr 
3/1999, poz. 103 

Uzasadnienie: art. 15 MPPOiP; art. 7 EKPC 
 
2000 
 
1. Wyrok z 16 maja 2000 r., P 1/99 [warunkowe umorzenie postępowania karnego], OTK ZU 
nr 4/2000, poz. 111 
Uzasadnienie: art. 14 ust. 2 MPPOiP; art. 6 ust. 2 EKPC  
 
2. Wyrok z 28 czerwca 2000 r., K 34/99 [zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

podczas trwania imprez na drogach], OTK ZU nr 5/2000, poz. 142 
Sentencja: brak niezgodności z art. 2 i art. 21 MPPOiP oraz z art. 1 i art. 11 EKPC 
Uzasadnienie: art. 2 i art. 21 MPPOiP; art. 1 i art. 11 EKPC wraz z orzecznictwem ETPC 
 
3. Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 21/99 [warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania 

reszty kary pozbawienia wolności], OTK ZU nr 5/2000, poz. 144 
Uzasadnienie: art. 15 MPPOiP; art. 7 EKPC 
 
4. Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 [brak drogi sądowej w sprawie roszczenia o zapłatę 

odsetek od niewypłaconego w terminie stypendium oraz nagrody rektorskiej], OTK ZU nr 
5/2000, poz. 143 

Uzasadnienie: art. 14 ust. 1 MPPOiP; art. 6 ust. 1 EKPC wraz z orzecznictwem ETPC 
 
5. Wyrok z 15 listopada 2000 r., P 12/99 [zasady sądowej kontroli decyzji o wydaleniu 

cudzoziemca], OTK ZU nr 7/2000, poz. 260 
Uzasadnienie: art. 14 ust. 1 MPPOiP; art. 6 ust. 1 EKPC wraz z orzecznictwem ETPC  
 
2001 
 
1. Wyrok z 2 kwietnia 2001 r., SK 10/00 [warunki uzyskania statusu oskarŜyciela posiłkowego 

subsydiarnego w postępowaniu toczącym się w sprawach ściganych z oskarŜenia 
publicznego], OTK ZU nr 3/2001, poz. 52 

Uzasadnienie: art. 14 MPPOiP; art. 6 ust. 1 EKPC wraz z orzecznictwem Europejskiej Komisji 
Praw Człowieka i ETPC 
 
2.  Wyrok z 6 września 2001 r., P 3/01 [wyłączenie moŜliwości orzeczenia o zwrocie kosztów 

postępowania na rzecz skarŜącego w razie umorzenia postępowania sądowego przez 
Naczelny Sąd Administracyjny], OTK ZU nr 6/2001, poz. 163 

Uzasadnienie: art. 14 ust. 1 MPPOiP  
 
3. Wyrok z 8 listopada 2001 r., P 6/01 [wyłączenie uprawnienia osoby skierowanej na 

przymusowe leczenie odwykowe do złoŜenia wniosku o zmianę zakładu leczenia 
odwykowego], OTK ZU nr 8/2001, poz. 248 

Uzasadnienie: art. 14 MPPOiP; art. 6 ust. 1 EKPC 
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2002 
 
1. Wyrok z 29 stycznia 2002 r., K 19/01 [podejrzenie popełnienia przestępstwa jako 

przeszkoda w powołaniu w skład zarządu banku], OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 1 
Uzasadnienie: MPPOiP oraz EKPC [zasada domniemania niewinności],  
 
2.  Wyrok z 10 kwietnia 2002 r., K 26/00 [zakaz przynaleŜności funkcjonariuszy państwowych 

oraz osób zajmujących określone stanowiska publiczne do partii politycznych], OTK ZU nr 
2/A/2002, poz. 18 

Sentencja: zgodność z art. 22 MPPOiP oraz z art. 11 i art. 17 EKPC 
Uzasadnienie: art. 2 MPPOiP; art. 11 i art. 17 EKPC wraz z orzecznictwem ETPC 
 
3. Wyrok z 16 kwietnia 2002 r., SK 23/01 [uzaleŜnienie rozporządzania odziedziczonym 

prawem majątkowym od spełnienia obowiązku podatkowego], OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 
26 

Uzasadnienie: MPPOiP oraz EKPC (ogólnie) 
 
4. Wyrok z 13 maja 2002 r., SK 32/01 [problem wznowienia postępowania w sprawach  

rozstrzyganych w toku samorządowej kampanii wyborczej], OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 31 
Uzasadnienie: art. 14 MPPOiP; art. 6 ust. 1 EKPC 
 
5.  Wyrok z 9 lipca 2002 r., P 4/01 [postępowanie przeciwko nieobecnym w kodeksie karnym     

 skarbowym], OTK ZU nr 4/A/2002, poz. 52 
Sentencja: zgodność z art. 14 ust. 1 i ust. 3 lit. a, b, d, e MPPOiP oraz z art. 6 ust. 1 i ust. 3 lit. 
a-d EKPC 
Uzasadnienie: art. 14 ust. 1 i ust. 3 lit. a, b, d, e MPPOiP; art. 6 ust. 1 i ust. 3 lit. a-d EKPC 
wraz z orzecznictwem ETPC 
 
6. Wyrok z 8 października 2002 r., K 36/00 [status zawodowy policjanta], OTK ZU nr 

5/A/2002, poz. 63 
Sentencja: zgodność z art. 14 ust. 7 MPPOiP; zgodność z art. 2 ust. 2 EKPC 
Uzasadnienie: art. 14 MPPOiP; art. 2 EKPC wraz z orzecznictwem ETPC 

 
7. Wyrok z 20 listopada 2002 r., K 41/02 [abolicja podatkowa i deklaracje majątkowe], OTK 

ZU nr 6/A/2002, poz. 83 
Uzasadnienie: art. 14 ust. 3 lit. g MPPOiP  
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Załącznik 3  

 
A)   Prawo do Ŝycia 
 

Rozdział XVI Kodeksu Karnego z 1997r. 
Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne 

 

Art. 117. § 1. Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą, podlega karze pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze 
doŜywotniego pozbawienia wolności. 

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega 
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

§ 3. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 118. § 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, 
etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, 
dopuszcza się zabójstwa albo powoduje cięŜki uszczerbek na zdrowiu osoby naleŜącej do takiej 
grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat 
pozbawienia wolności albo karze doŜywotniego pozbawienia wolności. 

§ 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób naleŜących do takiej grupy warunki 
Ŝycia groŜące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające słuŜyć do wstrzymania 
urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej naleŜącym, podlega 
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia 
wolności. 

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 lub 2, podlega karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

Art. 119. § 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub 
poszczególnej osoby z powodu jej przynaleŜności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, 
wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa 
określonego w § 1. 

Art. 120. Kto stosuje środek masowej zagłady zakazany przez prawo międzynarodowe, 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia 
wolności albo karze doŜywotniego pozbawienia wolności. 

Art. 121. § 1. Kto, wbrew zakazom prawa międzynarodowego lub przepisom ustawy, 
wytwarza, gromadzi, nabywa, zbywa, przechowuje, przewozi lub przesyła środki masowej 
zagłady lub środki walki bądź prowadzi badania mające na celu wytwarzanie lub stosowanie 
takich środków, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1. 

Art. 122. § 1. Kto w czasie działań zbrojnych atakuje miejscowość lub obiekt nie 
broniony, strefę sanitarną lub zneutralizowaną albo stosuje inny sposób walki zakazany przez 
prawo międzynarodowe, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo 
karze 25 lat pozbawienia wolności. 
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§ 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie działań zbrojnych stosuje środek walki 
zakazany przez prawo międzynarodowe. 

Art. 123. § 1. Kto, naruszając prawo międzynarodowe, dopuszcza się zabójstwa wobec: 

 1) osób, które składając broń lub nie dysponując środkami obrony poddały się, 

 2) rannych, chorych, rozbitków, personelu medycznego lub osób duchownych, 

 3) jeńców wojennych, 

 4) ludności cywilnej obszaru okupowanego, zajętego lub na którym toczą się działania 
zbrojne, albo innych osób korzystających w czasie działań zbrojnych z ochrony 
międzynarodowej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 
25 lat pozbawienia wolności albo karze doŜywotniego pozbawienia wolności. 

§ 2. Kto, naruszając prawo międzynarodowe, powoduje u osób wymienionych w § 1 cięŜki 
uszczerbek na zdrowiu, poddaje te osoby torturom, okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu, 
dokonuje na nich, nawet za ich zgodą, eksperymentów poznawczych, uŜywa ich do ochraniania 
swoją obecnością określonego terenu lub obiektu przed działaniami zbrojnymi albo własnych 
oddziałów lub zatrzymuje jako zakładników, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.  

Art. 124. Kto, naruszając prawo międzynarodowe, zmusza osoby wymienione w art. 123 § 
1 do słuŜby w nieprzyjacielskich siłach zbrojnych, przesiedla je, stosuje kary cielesne, 
pozbawia wolności lub prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu albo ogranicza ich prawo 
do obrony w postępowaniu karnym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
od lat 3. 

Art. 125. § 1. Kto, na obszarze okupowanym, zajętym lub na którym toczą się działania 
zbrojne, naruszając prawo międzynarodowe, niszczy, uszkadza lub zabiera dobro kultury, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 2. JeŜeli czyn dotyczy dobra mającego szczególne znaczenie dla kultury, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

Art. 126. § 1. Kto w czasie działań zbrojnych uŜywa niezgodnie z prawem 
międzynarodowym znaku Czerwonego KrzyŜa lub Czerwonego PółksięŜyca, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie działań zbrojnych uŜywa niezgodnie z prawem 
międzynarodowym znaku ochronnego dla dóbr kultury lub innego znaku chronionego przez 
prawo międzynarodowe albo posługuje się flagą państwową lub odznaką wojskową 
nieprzyjaciela, państwa neutralnego albo organizacji lub komisji międzynarodowej.  

 
Rozdział XIX 

Przestępstwa przeciwko Ŝyciu i zdrowiu 

 

Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia 
wolności albo karze doŜywotniego pozbawienia wolności. 

§ 2. Kto zabija człowieka: 

 1) ze szczególnym okrucieństwem, 

 2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, 
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 3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, 

 4) z uŜyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat 
pozbawienia wolności albo karze doŜywotniego pozbawienia wolności. 

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niŜ jedną osobę lub 
był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo. 

§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego 
okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

Art. 149. Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 150. § 1. Kto zabija człowieka na jego Ŝądanie i pod wpływem współczucia dla niego, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. W wyjątkowych wypadkach sąd moŜe zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a 
nawet odstąpić od jej wymierzenia. 

Art. 151. Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia 
się na własne Ŝycie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 152. § 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciąŜę z naruszeniem przepisów ustawy, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie cięŜarnej pomocy w przerwaniu ciąŜy z 
naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. 

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło 
zdolność do samodzielnego Ŝycia poza organizmem kobiety cięŜarnej, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Art. 153. § 1. Kto stosując przemoc wobec kobiety cięŜarnej lub w inny sposób bez jej 
zgody przerywa ciąŜę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę 
cięŜarną do przerwania ciąŜy, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność 
do samodzielnego Ŝycia poza organizmem kobiety cięŜarnej, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. 

Art. 154. § 1. JeŜeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 1 lub 2 jest śmierć 
kobiety cięŜarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 2. JeŜeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 3 lub w art. 153 jest śmierć 
kobiety cięŜarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 156. § 1. Kto powoduje cięŜki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 

 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 

 2) innego cięŜkiego kalectwa, cięŜkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby 
realnie zagraŜającej Ŝyciu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej 
niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia 
ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
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§ 2. JeŜeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 3. JeŜeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

 

Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny 
niŜ określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie 
dłuŜej niŜ 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2. 

§ 3. JeŜeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeŜeli naruszenie czynności narządu 
ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłuŜej niŜ 7 dni, odbywa się z oskarŜenia prywatnego. 

§ 5. JeŜeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłuŜej niŜ 7 dni, a 
pokrzywdzonym jest osoba najbliŜsza, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na 
jej wniosek. 

Art. 157a. § 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia 
zagraŜający jego Ŝyciu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. 

§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeŜeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia 
niebezpieczeństwa groŜącego zdrowiu lub Ŝyciu kobiety cięŜarnej albo dziecka poczętego. 

§ 3. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w 
§ 1. 

 

Art. 158. § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraŜa się człowieka na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty Ŝycia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 
1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. JeŜeli następstwem bójki lub pobicia jest cięŜki uszczerbek na zdrowiu człowieka, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. JeŜeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

 Art. 159. Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, uŜywa broni palnej, noŜa lub 
innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. 

Art. 160. § 1. Kto naraŜa człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty Ŝycia albo 
cięŜkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. JeŜeli na sprawcy ciąŜy obowiązek opieki nad osobą naraŜoną na niebezpieczeństwo, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 3. JeŜeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 



 141 

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie 
uchylił groŜące niebezpieczeństwo. 

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Art. 161. § 1. Kto, wiedząc, Ŝe jest zaraŜony wirusem HIV, naraŜa bezpośrednio inną 
osobę na takie zaraŜenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Kto, wiedząc, Ŝe jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, cięŜką chorobą 
nieuleczalną lub realnie zagraŜającą Ŝyciu, naraŜa bezpośrednio inną osobę na zaraŜenie taką 
chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek 
pokrzywdzonego. 

 

Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w połoŜeniu groŜącym bezpośrednim 
niebezpieczeństwem utraty Ŝycia albo cięŜkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, 
mogąc jej udzielić bez naraŜenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty Ŝycia albo 
cięŜkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie 
się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których moŜliwa jest niezwłoczna pomoc ze 
strony instytucji lub osoby do tego powołanej. 

  

 
B) Przemoc w rodzinie 

 

Art. 190 § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę 
osoby najbliŜszej, jeŜeli groźba wzbudza w zagroŜonym uzasadnioną obawę, Ŝe będzie 
spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

 
Art. 191 § 1 . Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia 

innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 

§ 2. JeŜeli sprawca działa w sposób określony w par. 1 w celu wymuszenia zwrotu 
wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 
         Art. 197 § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do 
obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 2. JeŜeli sprawca, w sposób określony w par. 1, doprowadza inną osobę do poddania się 
innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

§ 3. JeŜeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia określonego w par. 1 lub 2, działając ze 
szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności 
od lat 2 do 12. 
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        Art. 200 § 1. Kto doprowadza małoletniego poniŜej lat 15 do obcowania płciowego lub do 
poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do 10 lat.  

§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrwala treści pornograficzne z udziałem takiej osoby. 
 
        Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliŜszą lub nad inną 
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zaleŜności od sprawcy albo nad 
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. JeŜeli czyn określony w par. 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego 
okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. JeŜeli następstwem czynu określonego w par. 1 lub 2 jest targnięcie się 
pokrzywdzonego na własne Ŝycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

 
        Art. 208   Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając 
jego spoŜycie lub nakłaniając go do spoŜycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

 
C)   Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi 
 

Art. 350. § 1. śołnierz, który poniŜa lub zniewaŜa podwładnego, podlega karze 
ograniczenia wolności, aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego lub dowódcy jednostki. 

Art. 351. śołnierz, który uderza podwładnego lub w inny sposób narusza jego 
nietykalność cielesną, podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 352. § 1. śołnierz, który znęca się fizycznie lub psychicznie nad podwładnym, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. JeŜeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. JeŜeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego 
na własne Ŝycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Art. 353. Przepisy art. 350-352 stosuje się odpowiednio do Ŝołnierza, który dopuszcza 
się czynu określonego w tych przepisach względem Ŝołnierza młodszego stopniem albo 
równego stopniem o krótszym okresie pełnienia słuŜby wojskowej. 
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Załącznik 4  
 

Wykaz umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka, prawa pokoju, ochrony środowiska naturalnego, jak równieŜ 
odnoszących się do ograniczenia rozprzestrzeniania broni masowego raŜenia, które Polska podpisała i/lub ratyfikowała 

w okresie od 1 lipca 1995r. 
 
 

 
Wykaz umów dotyczących ochrony praw człowieka podpisanych bądź ratyfikowanych po 1 lipca 1995 r. 
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sporządzenia 
konwencji 

Data 
podpisania 
przez Polskę 

Data ratyfikacji 
przez Prezydenta 

RP 

publikacja w 
Dz.U. 
(uwagi) 

1.  Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu 
zakładników /ONZ XVIII. 5/ 
 

Nowy Jork 
17/12/1979 

 - 13/03/2000 2000/106/1123 

2.  Porozumienie Europejskie ws. osób uczestniczących 
w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka /67/ 

Londyn 
06/05/1969 

21/04/1995 27/02/1996 1996/112/535 

3.  Konwencja o ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych osobowych 
/108/ 

Strasburg 
28/01/1981 

21/04/1999 24/04/2002 2003/03/25 

4.  Konwencja Europejska o ochronie praw człowieka i 
godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i 
medycyny /164/ /biomedycyna/ 
 

Ovideo 
04/04/1997 

07/05/1999 - - 

5.  Protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej 
wobec zastowań biologii i medycyny w sprawie 
zakazu klonowania istot ludzkich /168/ 

ParyŜ 
12/01/1998 

07/05/1999 - - 

6.  Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności /Nr 114/ 

Strasburg 
28/04/1983 

18/11/1999 18/10/2000 2001/23/266 
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7.  Protokół Nr 7 do Konwencji o Ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności  /117/ 

Strasburg 
22/11/1984 

14/09/1992 04/11/2002 2003/42/364  
 

8.  Protokół 11 do Europejskiej Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności /155/ 

Strasburg 
11/05/1994 

11/05/1994 10/04/1997 1998/147/962 

9.  Protokół Nr 13 do Europejskiej Konwencji o 
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności dot. wprowadzenia zakazu kary śmierci 
we wszystkich okolicznościach, włączając w to 
przestępstwa popełnione podczas wojny i w 
warunkach zagroŜenia wojną. /187/ 
 

Wilno 
03/05/2002 

03/05/2002 - - 

10.  Drugi Protokół Fakultatywny do 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i 
Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci 

Nowy Jork 
15/12/1989 

21/03/2000 - - 

11.  Poprawki do art. 43 ust. 2 Konwencji o prawach 
dziecka 

Nowy Jork 
12/12/1995 

- 15/07/1999 2000/2/11 

12.  Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach 
dziecka o angaŜowaniu dzieci w konflikty zbrojne. 
IV 11b 

Nowy Jork 
25/05/2000 

13/02/2002 - - 

13.  Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach 
dziecka o handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i 
pornografii.  
/IV 11c/ 

Nowy Jork 
25/05/2000 

13/02/2002 - - 

14.  Konwencja o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 
dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska 

Aarhus 
25/06/1998 

25/06/1998 31/12/2001 - 

15.  Europejska Karta Społeczna  Turyn  18/10/1961 - 10/06/1997 1999/8/67; 
weszła w Ŝycie w 
stosunku do Polski 
25/07/1997 

Ponadto Polska podpisała i/lub ratyfikowała kilkadziesiąt umów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  
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NajwaŜniejsze umowy międzynarodowe odnoszące się do ograniczenia rozprzestrzeniania broni: 

 
 
Lp.  Tytuł konwencji Miejsce i data 

sporządzenia 
konwencji 

Data podpisania 
przez Polskę 

Data ratyfikacji  Publikacja w Dz.U. 
(uwagi) 

 1 Układ o nierozprzestrzenianiu 
broni jądrowej 

Moskwa, 
Waszyngton, 
Londyn  
1/7/1968  

1968  3/5/1969  Dz. U. z 10 kwietnia 1970 r. nr 8 poz. 60  
 
W jednostkach podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej nie ma instalacji ani 
innych obiektów jądrowych, które 
wymagałyby kontroli Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej, nadzorującej 
wykorzystanie przez Państwa - Strony 
Układu energii atomowej do celów 
pokojowych. 

 2 Konwencja o zakazie 
prowadzenia badań, produkcji, 
składowania i uŜycia broni 
chemicznej oraz niszczeniu jej 
zapasów. 
 

ParyŜ 
13/1/1993 

1993  27/7/1995  Dz. U. z 30 lipca 1999 r. nr 63 poz. 703  
 

 3 Konwencja o zakazie 
prowadzenia badań, produkcji i 
gromadzenia zapasów broni 
bakteriologicznej (biologicznej) 
oraz toksynowej oraz o ich 
zniszczeniu. 
 

Moskwa, 
Waszyngton, 
Londyn 
10/4/1972 
 
 

1972 11/12/1972  Dz. U. z 15 stycznia 1976 r.  nr 1 poz. 1  

 4 Układ o całkowitym zakazie prób 
jądrowych 
 

Nowy Jork 
10/9/1996 

1996  1999  
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 5 Konwencja o zakazie lub 
ograniczeniu uŜycia pewnych 
broni konwencjonalnych, które 
mogą być uwaŜane za 
powodujące nadmierne cierpienia 
lub mające niekontrolowane 
skutki. 

Genewa  
10/10/1980 

1981  24/2/1983  Dz.U. z 27 kwietnia 1984 r nr 84 poz. 23 
 
Konwencja ma charakter otwarty i 
składa się z czterech Protokołów, z 
których kaŜdy wymaga przeprowadzenia 
oddzielnej procedury ratyfikacyjnej. 
MSZ prowadzi obecnie procedury 
zmierzające do ratyfikacji Poprawionego 
Protokołu II (ws. zakazu lub 
ograniczenia uŜywania min, min pułapek 
i innych podobnych urządzeń) zgodnie z 
poprawkami z dnia 3 maja 1996 r. i 
nowego Protokołu IV (dotyczący 
oślepiających broni laserowych). 

 6 Konwencja o zakazie uŜywania, 
przechowywania, produkowania i 
przekazywania min 
przeciwpiechotnych oraz ich 
zniszczeniu (Konwencja 
Ottawska). 

Ottawa,  
 

1997  - Nie ratyfikowana, poniewaŜ na obecnym 
etapie nie moŜe zrezygnować z 
posiadania min przeciwpiechotnych, 
które są waŜnym elementem systemu 
obronnego państwa Pomimo tego, 
Polska w znacznym zakresie spełnia jej 
postanowienia i wymogi, nie produkując 
min przeciwpiechotnych oraz 
wprowadzając zakaz transferu min 
przeciwpiechotnych z i przez polski 
obszar celny, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 
r. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi obecnie procedury zmierzające do wycofania zastrzeŜeń RP do konwencji genewskich z 1949r.  
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Załącznik 5 
 
 
TABL. II  STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA (DANE Z PROKURATUR REJONOWYCH I OKRĘGOWYCH - 

ŁĄCZNIE) 
2000 2001 2002 2001 2002 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 

w liczbach bezwzględnych 

Zmiany 
dynamiczne, 
porównanie 
danych z 
roku 2002 z 
rokiem 2001 2000 r. = 100 2001 r. = 100 

1.  Pozostało osób tymczasowo aresztowanych z poprzednich 
okresów sprawozdawczych 

5 978 9 482 7 756 -1 726 158,6 129,7 81,8 

2.  Akty oskarŜenia przesłane sądowi po zakończeniu postępowania 
przygotowawczego (co do osób)  

319 386 461 546 475 751 14 205 144,5 149,0 103,1 

Zastosowano tymczasowe aresztowanie  34 662 38 236 32 925 -5 311 110,3 95,0 86,1 3.  

     w tym cudzoziemców 2 306 2 158 1 586 -572 93,6 68,8 73,5 

Osoby oskarŜone tymczasowo aresztowane w zakończonym 
postępowaniu przygotowawczym (przekazane sądowi)  

25 395 32 585 25 543 -7 042 128,3 100,6 78,4 4.  

     w tym cudzoziemców 1 585 1 553 941 -612 98,0 59,4 60,6 

5.                                                    Rozpoznano zaŜaleń osób tymczasowo aresztowanych 12 775 14 763 12 353 -2 410 115,6 96,7 83,7 

Uchylono tymczasowe aresztowanie 6 555 7 537 7 497 -40 115,0 114,4 99,5 

w tym:                                                                                                                                 
przez prokuratora w trybie:                                                                                 
     art. 253 § 1 kpk  

4 692 4 932 5 420 488 105,1 115,5 109,9 

6. 

     art. 254 kpk  615 639 563 -76 103,9 91,5 88,1 
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przez sąd:                                                                                             
     w następstwie uwzględnienia zaŜalenia w trybie                                                                                 
     art. 252 § 1 kpk  

1 248 1 966 1 514 -452 157,5 121,3 77,0 

7. Odsetek uwzględnionych zaŜaleń przez sąd do ogółu zaŜaleń 
rozpoznanych 

9,8 13,3 12,3 -1,1 136,3 125,5 92,0 

Stan ewidencyjny tymczasowo aresztowanych osób                                                                                      
w dniu 31 grudnia 

9 453 7 904 7 589 -315 83,6 80,3 96,0 

w tym przebywających w areszcie                                                                                                      
     powyŜej 3 do 6 miesięcy 

1 778 1 680 1 399 -281 94,5 78,7 83,3 

     powyŜej 6 do 12 miesięcy 536 795 651 -144 148,3 121,5 81,9 

     powyŜej 12 do 24 miesięcy 58 105 69 -36 181,0 119,0 65,7 

8. 

     ponad 24 miesiące 1 3 1 -2 300,0 100,0 33,3 

9. Wskaźnik zastosowanych tymczasowych aresztowań - ogółem - 
do zakończonych postępowań przygotowawczych przesłanych 
sądowi z aktem oskarŜenia  

10,9 8,3 6,9 -1,4 76,3 63,8 83,5 

10. Wskaźniki osób oskarŜonych tymczasowo aresztowanych - w 
odnie-sieniu do zakończonych postępowań przygotowawczych 
przesłanych sądowi z aktem oskarŜenia  

8,0 7,1 5,4 -1,7 88,8 67,5 76,0 
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Załącznik 6 
 

I. Dane dotyczące przypadków naduŜycia uprawnień oraz naruszenia zasad uŜycia 

środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez funkcjonariuszy  

 

Policja 

 Zestawienie wydarzeń nadzwyczajnych za lata 1999 - 2001 

Liczba wydarzeń 

Liczba 
policjantów 

biorących udział 
w wydarzeniu 

Wszczęte sprawy 
karne 

Liczba 
policjantów 
objętych 

postępowaniem 
karnym 

Lp.

Rodzaj wydarzenia 
nadzwyczajnego 

1999 2000 2001 1999 2000 2001  1999 2000 2001 1999 2000 2001 

1. 
Nieuzasadnione uŜycie broni 

4 9 9 4 11 9 2 3 6 2 4 5 

Przyjęcie korzyści 
74 87 118 96 139 181 72 82 114 98 135 162 

KradzieŜ, 
przywłaszczenie 22 34 44 24 38 44 20 31 33 22 35 33 
Wyłudzenie, 

wykorzystanie stanowiska 
słuŜbowego 

29 40 27 34 45 27 28 38 26 32 45 35 

2. 

W
yd
ar
ze
ni
a 
z 
ch
ęc
i 

zy
sk
u 

Rozbój 
1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 5 

Przy wymuszeniu zeznań 
6 10 12 10 12 12 6 8 7 10 12 11 

W czasie trwania 
interwencji 35 34 53 54 49 53 34 34 38 53 45 61 

3. 

P
ob
ic
ie
 o
by
w
at
el
i  

or
az
 n
ar
us
ze
ni
e 

in
ny
ch
 d
ób
r 

os
ob
is
ty
ch
 

W czasie bójki 
19 13 20 19 20 20 19 14 17 19 20 18 

4. 
Zgwałcenia i czyny lubieŜne 

6 10 7 8 10 7 5 10 7 6 10 8 



 150

Zakończone sprawy karne prowadzone przeciwko policjantom  
Sposób zakończenia sprawy 

Skazano na karę 
Liczba 

zakończonych 
postępowań 
karnych 

Liczba 
policjantów 
objętych 

postępowaniem 

Uniewinnienie Warunkowe 
umorzenie 

Umorzenie w innym 
trybie Grzywna 

samoistna 
Ograniczeni
e wolności 

Pozbawienie 
wolności 

Ogółem 

L. p. Kategorie przestępstw 

9 
20

0
0 

20
0

1 2 
19

9
9 

20
0

0 1 
20

0
2 

9 
20

0
0 

20
0

1 
20

0
2 

19
9

9 0 
20

0
1 

20
0

2 
19

9
9 

20
0

0 
20

0
1 

20
0

2 
   
  

19
99
 

20
00
 

20
01
 

20
02
 

19
99
 

20
00
 

20
01
 

20
02
 

19
99
 

20
00
 

20
01
 

20
02
 

19
99
 

20
00
 

20
01
 

20
02
 

1 . UŜycie broni 
7 1 2 2 11 1 2 3 2 - - - 2 - 2 - 3 1 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Przyjęcie 
korzyści 25 36 26 34 39 48 32 51 3 16 9 11 3 - - 1 9 11 8 13 - - - - - - - - 12 21 15 26 12 21 15 26 

KradzieŜ, 
przywłaszczenie 

12 6 13 12 14 6 18 12 - - 5 4 - 2 1 3 1 1 5 1 - 1 - - 1 - - - 4 2 7 4 5 3 7 4 

Wyłudzenie, 
wykorzystanie 
stanowiska 
słuŜbowego 

12 14 7 10 16 15 7 10 3 3 - 1 3 3 - 3 5 4 6 2 - - - - - - - - 2 5 1 4 2 5 1 4 

2. Przestęps
twa z 
chęci 
zysku 

Rozboje 
 - - - 3 - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 3 

3. Pobicie obywatela oraz 
naruszenie innych dóbr 

osobistych 
55 50 45 36 64 60 66 49 9 21 19 9 9 7 22 12 22 24 20 17 1 1 - - - - - - 4 7 5 11 5 8 5 11 

4. Zgwałcenia, czyny lubieŜne 

3 4 4 2 3 4 7 2 - - 1 - - - - 1 1 3 6 - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 - 1 
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Biuro Ochrony Rządu 
 
 W roku 1995 i w okresie 1999-2002: 

- nie odnotowano przypadków naruszenia zasad uŜycia środków przymusu bezpośredniego 
oraz broni palnej, 

- nie stwierdzono przypadków naduŜycia uprawnień.  
 

StraŜ Graniczna 

KaŜdorazowo w przypadku uŜycia broni przez funkcjonariusza StraŜy Granicznej 
Komendanci Oddziałów powołują komisję, której zadaniem jest zbadanie wszelkich aspektów 
jej uŜycia. We wszystkich przypadkach odnotowanych w latach 1999-2002 komisje ustaliły, 
Ŝe uŜycie broni przez funkcjonariuszy SG było uzasadnione i zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 

     Lp. Rok    Liczba przypadków uŜycia broni 

1. 1995 brak danych 

2. 1999 13 

3. 2000 8 

4. 2001 3 

5. 2002 5 

6. Razem 29 

 

Konsekwencje przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków słuŜbowych 
przez funkcjonariuszy StraŜy Granicznej w 1995 r. oraz w latach 1999-2002:  

 
Lata  
1995 1999 2000 2001 2002 

Razem 

Ilość postępowań karnych wszczętych 
przeciwko funkcjonariuszom 

7 29 50 53 33 172 

Ilość przestępstw udowodnionych  
przez sądy 

4 12 4 14 12 46 

Ilość aktów oskarŜenia  
skierowanych do sądu  

5 14 19 33 13 84 

Ilość wyroków skazujących wydanych 
przez sądy 

4 8 3 4 8 27 

Warunkowe umorzenie postępowania 0 0 4 6 0 10 
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Państwowa StraŜ PoŜarna 

W latach 1995 i 1999-2002: 

- nie odnotowano przypadków naruszeń zasad uŜycia środków przymusu bezpośredniego, 
- odnotowano 1 przypadek naduŜycia uprawnień przez funkcjonariuszy Państwowej StraŜy 

PoŜarnej - akt oskarŜenia został skierowany do sądu, w związku z naruszeniem przez ww. 
art. 231 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 91 § 1. 

 
 
II.   Dane dotyczące sankcji dyscyplinarnych zastosowanych wobec funkcjonariuszy słuŜb 

podległych MSWiA 
 

Policja 

Kary dyscyplinarne wymierzone policjantom w latach 1999 - 2002 

Liczba ukaranych 
Lp. 

Rodzaj kary 
1999 2000 2001 2002 

1. Upomnienie, nagana, surowa 
nagana, nagana z ostrzeŜeniem 

1649 2031 2276 1925 

2. OstrzeŜenie o niepełnej 
przydatności do słuŜby na 
zajmowanym stanowisku 

105 131 99 108 

3. Wyznaczenie na niŜsze 
stanowisko 

104 147 76 67 

4. ObniŜenie stopnia 2 1 2 1 
5. Pozbawienie stopnia oficerskiego - - - - 
6. OstrzeŜenie o niepełnej 

przydatności do słuŜby 
128 170 130 147 

7. Zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych 

59 63 17 - 

8. Wydalenie ze słuŜby 197 295 284 308 

9. 
Razem ukaranych policjantów 2206 2765 2855 2518 

 

Biuro Ochrony Rządu 

 W Biurze Ochrony Rządu w roku 1995 oraz w okresie 1999-2002 r. wszczęto łącznie 

109 postępowań dyscyplinarnych w związku z naruszeniem dyscypliny słuŜbowej.  

  Wymierzono łącznie 74 regulaminowe kary dyscyplinarne. 

Lata ilość wszczętych postępowań 
dyscyplinarnych 

ilość wymierzonych kar 
dyscyplinarnych 

1995 16 16 
1999 11 11 
2000 11 11 
2001 25 18 
2002 46 18 
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Notowany wzrost wszczętych postępowań dyscyplinarnych i wymierzonych kar 
dyscyplinarnych w 2001 i 2002 r. związany jest z naruszeniem dyscypliny słuŜbowej przez 
funkcjonariuszy słuŜby kandydackiej. 
 

StraŜ Graniczna 
Lata  

Lp. Rodzaj kary dyscyplinarnej 
1995 1999 2000 2001 2002 

Razem 

1. uznanie winnym i odstąpienie od wymierzenia 
kary 

7 19 11 7 10 54 

2. upomnienie 87 174 225 231 159 876 

3. nagana 103 165 189 160 72 689 

4. surowa nagana 2 43 61 38 23 167 

5. nagana z ostrzeŜeniem 66 102 71 67 33 339 

6. ostrzeŜenie o niepełnej przydatności do słuŜby 
na zajmowanym stanowisku 

0 36 17 28 15 96 

7. wyznaczenie na niŜsze stanowisko słuŜbowe 13 15 21 13 5 67 

8. obniŜenie stopnia 6 2 3 0 0 11 

9. ostrzeŜenie o niepełnej przydatności do słuŜby 1 47 19 19 25 111 

10. wydalenie ze słuŜby 17 44 32 24 7 124 

11. Razem 302 647 649 587 349 2.534 

 

 

Państwowa StraŜ PoŜarna 

Wobec funkcjonariuszy Państwowej StraŜy PoŜarnej w zakresie prowadzonych 

postępowań dyscyplinarnych w 1995 roku wymierzono 1 karę upomnienia. Dane dotyczące 

sankcji zastosowanych w latach 1999 – 2002 przedstawia poniŜsza tabela. 

  

Lata Lp. Rodzaj kary 

1999 2000 2001 2002 

Razem w latach 
1999-2002 

1. upomnienie 56 128 129 41 354 
2. nagana 25 12 20 10 67 
3. wyznaczenie na niŜsze stanowisko 

słuŜbowe 
2 7 5 5 19 

4. obniŜenie stopnia słuŜbowego 13 19 23 16 71 
5. wydalenie ze słuŜby 3 11 4 5 23 
6. Razem 99 177 181 77 534 





Załącznik 7 
 
Wyniki wyborów samorządowych, parlamentarnych oraz wyborów na prezydenta 
 

Szczebel Kandydaci 
ogółem 

Kobiety  Wybrani 
ogółem 

Kobiety  Frekwencja 
(%) 

  liczba %  liczba %  
Rada m.st. Warszawy 1 343 537 39,99% 60 20 33,33% 41,32 
Rady dzielnic m.st. Warszawy 5 308 1 949 36,72% 399 135 33,83% 41,33 
Rady miejskie w miastach na prawach 
powiatów 

25 704 7 199 28,01% 1 685 339 20,12% 33,24 

Rady gmin pow. 20 tys.mieszkańców 57 938 15 633 26,98% 5 629 959 17,04% 43,85 
Rady gmin do 20 tys.mieszkańców 142 452 34 751 24,39% 32 205 5 766 17,90% 52,58 
Rady powiatów 57 357 13 696 23,88% 6 294 1 000 15,89% 49,48 
Sejmiki województw 9 920 2 791 28,14% 561 80 14,26% 44,23 
Ogółem 300 022 76 556 25,52% 46 833 8 299 17,72% x 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 10 371 1 081 10,42% 2 475 165 6,67% 44,24 

(35,02 w II turze) 
Sejm IV kadencji 7508 1 739 23,16% 460 93 20,22% 46,29 
Senat V kadencji 429 56 13,05% 100 23 23,00% 46,28 
Wybory Prezydenta RP        
w 2000 r. 13 0 0,00% 1 0 0,00% 61,12 
w 1995 r. 17 1 5,88% 1 0 0,00% 64,7 

(68,2 w II turze) 
        

Mniejszość Niemiecka Kandydaci 
ogółem 

Wybrani 
ogółem 

    

        
Rady miejskie w miastach na prawach 
powiatów 

31 1      

Rady gmin pow. 20 tys.mieszkańców 84 24      
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Rady gmin do 20 tys.mieszkańców 470 275      
Rady powiatów 173 61      
Sejmiki województw 31 7      
Ogółem 789 368      
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 33 25      
Sejm IV kadencji 51 2      
Senat V kadencji 3 0      
 
 
 



 


