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Słowo  wstępne  Redaktora  Naczelnego zatrzymanego przed wydaniem wyroku przez sąd), prawa do 
kontaktów z obrońcą (jedynie 3 rozmowy, brak gwarancji 
poufności), prawa do odwołania się od wyroku i prawa do 
rzetelnego procesu sądowego. Ale przede wszystkim stwier-Białoruś to jedyny kraj naszego kontynentu, który pozostaje 
dzono, że orzeczenie kary śmierci po rzetelnym procesie pro-poza Radą Europy i Europejską Konwencją Praw Człowieka. 
wadziło  do  pogwałcenia  prawa  do  życia. W latach 90. ubiegłego wieku Białoruś jednak aspirowała – 

pośród innych państw pokomunistycznych – do członkostwa, 
Dokonując rejestracji zawiadomienia, Komitet zarządził, lecz jej status specjalnego gościa, poprzedzający wejście do 
by do czasu rozpoznania sprawy nie wykonywano wyroku Rady Europy, został zawieszony 17 styczniu 1997 r. Auto-
śmierci. W odpowiedzi władze Białorusi najpierw zakwe-rytarne rządy Aleksandra Łukaszenki tak bardzo kontrasto-
stionowały uprawnienie Komitetu do wydawania środków wały z elementarzem wartości Rady Europy, że nie zdecy-
tymczasowych, twierdząc, że wiąże je tylko tekst Paktu dowano się – jak w przypadku Rosji, Azerbejdżanu czy Moł-
„i nic więcej”, a następnie oznajmiły, iż wstrzymują współ-dowy – na scenariusz: „przyjmujemy was do organizacji, ale 
pracę z Komitetem i nie uznają przyszłego orzeczenia później  egzekwujemy  wymogi  członkostwa”.
w  sprawie  Kovaleva. 

Białoruś jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych 
Pomimo zakazu wydanego przez Komitet wyrok został ratyfikowała jednak Międzynarodowy Pakt Praw Obywatel-
wykonany 15 marca 2012 r. Rodziny nie poinformowano skich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r. Więcej – związała się 
o dacie planowanej egzekucji, a później nie wydano jej ciała też Protokołem fakultatywnym do tego Paktu, pozwalają-
i nie wskazano miejsca pochówku. Prowadziło to do uznania cym na wnoszenie przez jednostki przeciwko państwu zawia-
przez Komitet, że członkowie rodziny więźnia zostali pod-domień (communication), w odpowiedzi na które Komitet 
dani  nieludzkiemu  traktowaniu. Praw Człowieka NZ wydaje stanowiska prawne (view). 

Chociaż Komitet nie jest sądem międzynarodowym, a jego 
Chociaż Komitet wskazał w swoim rozstrzygnięciu, jakie rozstrzygnięcia nie osiągają rangi wyroku, Białorusini mają – 
środki Białoruś ma podjąć po orzeczeniu (m.in. ujawnić począwszy od 30 września 1992 r. – do dyspozycji 
miejsce pochowania zwłok i zrekompensować dokonane międzynarodowy mechanizm kontroli krajowych decyzji 
naruszenia), nie sądzę, by tak się stało. Pozostaje więc wywie-i  praktyk,  który  sami  mogą  uruchamiać.
rać wszelkie możliwe naciski polityczne i prawne na ten kraj. 
16 lipca 2012 r. Rada Praw Człowieka, jedna z instytucji Podczas swojej ostatniej sesji Komitet wydał rozstrzygnięcie 
ONZ, postanowiła powołać specjalnego sprawozdawcę do w sprawie skargi Vladislava Kovaleva i innych przeciwko Bia-
spraw zbadania przestrzegania praw człowieka na Białorusi. łorusi (zawiadomienie nr 2120/2011, stanowisko z 29 paź-
Warto zapamiętać nazwy państw, które głosowały przeciwko dziernika 2012 r.). Sprawa dotyczyła skazanego na karę 
tej rezolucji – to Chiny, Kuba, Ekwador, Indie i Rosja. Wśród śmierci domniemanego sprawcy zamachu bombowego 
wstrzymujących  się  była  natomiast  Mołdowa.w  mińskim  metrze,  podczas  którego  zginęło  15  osób. 

Komitet jednogłośnie orzekł, że doszło do naruszenia wielu 
Prof. INP PAN dr hab. Ireneusz C. Kamiński przepisów Paktu: zakazu złego traktowania (brak postę-

Redaktor Naczelnypowania wyjaśniającego obrażenia doznane po zatrzymaniu), 
prawa do wolności osobistej (Kovalev został postawiony 
przed sędzią dopiero po 5 miesiącach od zatrzymania), pra-
wa do domniemania niewinności (liczne oświadczenia 
kluczowych funkcjonariuszy państwa przesądzające winę 
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wudziestego czwartego kwietnia 1998 r. szef 

polskiej dyplomacji prof. Bronisław Geremek D wystosował list do 6 Tybetańczyków (mają-

cych symbolizować tyleż milionów swoich rodaków), 

którzy od 10 marca (rocznica wybuchu antychińskiego 

powstania w Lhasie w 1959 r.) prowadzili w New Delhi 

bezterminowy strajk głodowy. Krzysztof Mroziewicz, 

ówczesny ambasador RP w Indiach, osobiście odczytał 

posłanie każdemu z wycieńczonych protestujących: 

„My, naród polski, i rząd mego kraju jesteśmy świadomi, 

że ludzkie, polityczne i socjalne prawa narodu tybe-

tańskiego są bezustannie gwałcone. Ten stan rzeczy 

stanowi też wielkie zagrożenie dla dziedzictwa kultury 

tybetańskiej, która jest drogocennym skarbem całej 

ludzkości. (...) W imieniu mego rządu i wszystkich Pola-

ków proszę Was o przerwanie protestu, zanim będzie 

za późno. (...) Drodzy Przyjaciele, przyjmijcie, proszę, te 

słowa solidarności z Wami i Waszymi ideami. Bła-

gam, nie narażajcie dłużej życia. Jeszcze raz zapew-

niam, że osiągnęliście już swój szlachetny cel”. Była 

to pierwsza i zarazem ostatnia niezależna i samodziel-

na inicjatywa polskiej dyplomacji w obronie praw Tybe-

tańczyków, których tragedię rozpoczęło niemal pół 

wieku wcześniej „pokojowe wyzwolenie” przez armię 

nowo proklamowanej Chińskiej Republiki Ludowej. 

Choć nie zapobiegła wtedy utracie życia, stanowi dziś 

wymowny dowód, że wierność idei solidarności jest nie 

tyle „szlachetna”, co po prostu mądra i dalekowzroczna. 

tam wcześniej, i dokładnie się oblał. Potem wyjął z kieszeni 

zapałki albo zapalniczkę. Ktoś, kto tam był, powiedział mi, 

że nie wyszedł od razu. Że specjalnie poczekał jeszcze 

chwilę, by się dobrze rozpalić. To, oczywiście, tylko 

przypuszczenie. W każdym razie, kiedy otworzył drzwi, był 

już piekłem. Dosłownie. Na filmie widać to tak strasznie 

wyraźnie, gdy biegnie do namiotu strajkujących, siejąc pa-

nikę w szeregach policji i wśród tłumu Tybetańczyków. 

Bardzo angielski, kobiecy głos krzyczy spoza kadru: »O mój 

Boże, o mój Boże, o mój Boże!«. Wrzeszczą już wszyscy, nie 

sposób więc usłyszeć, co mówi płonący człowiek. Jedni 

twierdzą, że było to »Bod gjal lo«, »Niech zwycięży Tybet«. 

Inni utrzymują, że wołał »Bod rangzen«, »Wolność dla Ty-

betu«. Wszyscy zgadzają się jednak, że potem krzyknął 

jeszcze: »Niech żyje Dalajlama!«. Jak, na Boga, mógł krzy-

czeć, a w dodatku biec? Nie umiem tego zrozumieć. Prze-

cież z każdym oddechem w jego płuca wdzierało się morze 

żywego ognia, który popielił tkanki, zmieniał je w węgiel.

Człowiek-pochodnia zatrzymuje się teraz i podnosi dłonie, 

jak gdyby chciał się pomodlić. Płomienie są już tak dzikie, 

że filmowiec zapamięta do końca życia trzask pękającej 

i odpadającej skóry. Trudno mu trzymać prosto kamerę. 

Policjanci i Tybetańczycy rzucają się na Thuptena Ngo-

dupa. Próbują dławić ogień szmatami i starymi workami. 

Przewracają płonącego na ziemię. 

Przewieziono go potem do szpitala. Lekarze ocenili roz-

ległość poparzeń na niemal 100 procent i powiedzieli, 

Trzy dni później, gdy głodówkę rozbijała delhijska policja, że nie ma dla niego żadnej nadziei. Pytani, czy pacjent czuje 

podpalił się Thupten Ngodup. „Nie dał się złapać – ból, odparli, że tak, z pewnością. Poparzenia, wyjaśnili, są 

relacjonuje Dziamjang Norbu, tybetański uchodźca, w większości pierwszego stopnia, końcówki nerwów 

intelektualista i działacz niepodległościowy – (na kilku działają więc bez zarzutu. Jednak Thupten Ngodup, choć 

kadrach przypadkowo nakręconego filmu widać nawet, przytomny, milczał. Następnego wieczora przyszedł doń 

jak przemyka między policjantami) i pobiegł do toalety. Dalajlama. Thupten chciał się podnieść, ale wyperswado-

Otworzył plastikową bańkę z benzyną, którą musiał ukryć wano mu to delikatnym gestem. Złożył więc na piersi
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obandażowane dłonie. Jego Świątobliwość zapytał, czy go Autonomicznego, i tych przyłączonych do prowincji Chin 

słyszy. Thupten skinął głową. Dalajlama powiedział mu, właściwych: Sichuanu, Qinghai, Gansu i Yunnanu – doszło 

że nie powinien żywić do Chińczyków nienawiści i że jego do kilku samobójstw na tle „politycznym”, były one jed-

czyn kazał światu zwrócić oczy na Tybet. Później, w nocy, nak dyskretne. Niewidomy duchowny z klasztoru Kirti 

ledwie słyszalnym szeptem poprosił jednego z organiza- w Ngabie (chiń. Aba) w prowincji Sichuan zapytał na po-

torów strajku, żeby dał mu cukierka. Jeszcze później po- żegnanie: „Co musicie przeżywać wy, skoro ja, ślepy, nie 

prosił, by cukierka wyjąć z ust i nalać w nie parę kropel wody. mogę na to patrzeć?”, i to jego współbrat, mnich imieniem 

Po chwili zapytał o sześciu uczestników strajku, których Tabu oblał się benzyną 27 lutego 2009 r. i ruszył, płonąc, 

aresztowała policja. Gdy powiedziano mu, iż są w szpitalu, w kierunku ulicznego posterunku policji, protestując w ten 

cali i zdrowi, odetchnął i szepnął, że jest bardzo szczęśliwy. sposób przeciwko zakazowi (w ramach represji za wcze-

Zmarł  kwadrans  po  północy,  29  kwietnia 1998 roku”. śniejsze, paraolimpijskie wstąpienia) odprawienia Mon-

lamu, tradycyjnego „święta modlitwy”. Przeżył, choć w ra-

Thupten Ngodup wstrząsnął społecznością tybetańską na mach gaszenia funkcjonariusze oddali do niego 3 strzały 

wychodźstwie, która zbudowała mu pomnik w swojej sto- z karabinu automatycznego (tybetańskie źródła twierdzą, 

licy w Dharamsali i nadała jego imię – poprzedzone przy- że lekarze chcieli amputować mu nogi, żeby ukryć rany 

domkiem pało, „bohater” – dziecięcemu turniejowi piłki postrzałowe, ale ubłagała ich jakoś oszalała z bólu matka). 

nożnej, jednak naśladowcę znalazł dopiero 11 lat później. Były kolega z tej samej świątyni, wtedy już uchodźca 

Wcześniej, zwłaszcza w roku pekińskich igrzysk olimpij- w Indiach, uczcił to wydarzenie wierszem, w którym pisał 

skich i brutalnej pacyfikacji dramatycznych protestów na o mniszkach gwałconych w celach pałkami, o zaciśniętych 

wszystkich ziemiach tybetańskich – i tych, z których ChRL pięściach, dziąsłach spalonych prądem, łzach wściekłości, 

wykroiła „Generalną Gubernię” Tybetańskiego Regionu byciu niewolnikiem we własnym kraju oraz żebraniu 

Njingkar Taszi, 24-letni świecki, dokonał samospalenia (jako drugi tego dnia) 12 listopada 2012 r. w Rebgongu (chiń. Tongren), 
w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej Malho (chiń. Huangnan) prowincji Qinghai. Część przypadkowych świadków zaczęła składać 
przed nim pokłony, zarezerwowane w buddyzmie dla mistrzów duchowych i symboli Przebudzenia. 
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o należne prawa i półwiecznym „uwieszeniu u rąbka szaty masowo dołączać świeccy, można mieć pewność, że 

ludzkości”, co zapewne miało się odnosić do jałowych problem będzie poważny i długotrwały.) 

rezolucji ONZ, w których do połowy lat 60. XX wieku upo-

minano się o „podstawowe wolności i prawa” Tybetań- Władze chińskie odpowiedziały dokładnie tym, co uru-

czyków z „samostanowieniem” włącznie, tuzinów apeli chomiło falę tych protestów: propagandowym bełkotem 

i rezolucji parlamentów, Pokojowej Nagrody Nobla dla absurdalnych oskarżeń „kliki Dalaja” oraz dalszym 

Dalajlamy oraz niezliczonych gestów solidarności i wspar- przykręcaniem śruby (do tego stopnia, że w najbardziej 

cia, o które Tybetańczycy od końca lat 80. – kiedy to uznali, newralgicznych regionach mundurowi i tajniacy – uzbro-

że odwilż Denga po hekatombie rządów Mao, które mogły jeni dodatkowo w gaśnice i stalowe pętle na tyczce do 

kosztować życie nawet piątej części narodu, nie spełnia ich powalania płonących ludzi – zdają się mieć przewagę 

aspiracji – błagali „świat” tak w ulotkach i grepsach z oku- liczebną nad Tybetańczykami). Nie podjęto przy tym żadnej 

powanej ojczyzny, jak w demonstracjach diaspory oraz ape- próby krytycznej refleksji ani analizy prowadzonej od 

lach  jej  przywódców. połowy lat 90. strategii „chwytania oburącz”, czyli 

pompowania gigantycznych dotacji rządu centralnego 

Niemniej i drugie samospalenie wydawało się przejść bez w „rozwój” Tybetu (co sprowadza się przede wszystkim 

większego echa aż do 16 marca 2011 r., kiedy w taki właśnie do rozbudowy infrastruktury oraz aparatu biurokratycz-

sposób postanowił uczcić pamięć ponad 250 ofiar pro- nego i działa jak magnes na chińskich osadników, 

testów z roku olimpiady kolejny duchowny z Kirti, Phun- zmieniających autochtonów w dyskryminowaną na 

cog, który podpalił się w centrum Ngaby. Ogień został każdym kroku mniejszość we własnym kraju) przy 

ugaszony, lecz tłum Tybetańczyków nie pozwolił zabrać jednoczesnym strzeżeniu „stabilności” coraz większą pre-

poparzonego policjantom i poniósł go do klasztoru, gdzie sją  policyjną,  polityczną,  społeczną  i  kulturową. 

mnich  zmarł  po  kilku  godzinach. 

Tym razem wszystkie elementy – przesłanie, technologia, 

determinacja jednostki oraz tłumu, odpowiedzialność 

zbiorowa w postaci pacyfikacji klasztoru i „politycznej 

reedukacji” duchownych (z czasem władze posunęły się do 

odbierania pomocy budżetowej na 3 lata rodzinnym 

wioskom „bohaterów”, prób przekupywania ich krewnych 

i szantażowania lokalnych aparatczyków dymisjami) oraz 

liczne zatrzymania i drakońskie kary więzienia za „współ-

udział” w samospaleniu – zbiegły się w całość, powtarzaną 

przez Tybetańczyków – duchownych i świeckich, mężczyzn 

i kobiety, starych i właściwie dzieci, gruntownie wy-

kształconych i analfabetów, koczowników i miastowych, 

pojedynczo i w parach, przed świątyniami i chińskimi 

urzędami, na głównych ulicach i zupełnym pustkowiu, na 

oczach tłumu i bez choćby jednego świadka – już ponad 

100 razy. W żadnym razie nie jako „samobójstwo”, tylko – 

co wiemy praktycznie z wszystkich listów pożegnalnych – 

poświęcenie, jak wejście w ogień, aby ratować z pożaru, 

czy po prostu walka, jak pójście z butelką benzyny na czołg. 

(To charakterystyczna cecha tybetańskich protestów: 

jeśli do czegoś, co zapoczątkowali duchowni, zaczynają 

T E M A T Y
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Pięćdziesięciokilkuletni świecki imieniem Dhondup 
podpalił się 22 października 2012 r. w odludnym zaułku 

kompleksu klasztoru Labrang w Sangczu (chiń. Xiahe), 
w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej Kanlho 

(chiń. Gannan) prowincji Gansu. 
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Świat – i to nie tylko rządy, nauczone już przez Pekin tach i ostatnich okrzykach zwracali się wyłącznie do ro-

milczenia w oczekiwaniu na gospodarcze profity, których daków, mobilizując ich do działania – a więc kolejnych 

wirtualną atrakcyjność potęguje globalny kryzys, ale także samospaleń. 

media – zareagował natomiast ogłuszającym milczeniem, 

a tybetańska diaspora (której w tym samym czasie przestał Paradoksalnie, demokratycznie wybrany „polityczny 

przywódca” społeczności emigracyjnej sikjong Lobsang 

Senge wykorzystuje owe apele o „jedność” do oddalania 

krytyki swoich poczynań jako nieomal zdrady sprawy 

narodowej i (interpretowanej przez siebie) woli Dalajlamy. 

Nie przedstawiając żadnego programu, choćby wizji 

rodakom w ojczyźnie, utrzymuje – bez jakiegokolwiek 

oparcia w faktach – że „Tybetańczycy w Tybecie robią co 

w ich mocy i jeszcze więcej, oddając życie w nadziei, 

że diaspora i przyjaciele staną za nimi”, i ogranicza się do 

powtarzania zaklęć o nienadchodzącą pomoc zewnętrzną. 

Co gorsza, w ciągu półtora miesiąca od ogłoszenia przez 

emigracyjnych liderów spóźnionego apelu o przerwanie 

samospaleń 29 września 2012 r. w Tybecie doszło do 24 

takich protestów; w tym samym okresie przed tym 

wezwaniem – do 5. Nie zmieniło to na jotę strategii sikjonga, 

który po roku „światowej solidarności” z Tybetem ogłasza 

„rok globalnego wsparcia”, a w nim jeszcze miesiące i dni 

wzmożonego „aktywizmu”, które z megalomanią nadawcy 

politycznie przewodzić emerytowany na własne żądanie, 

w imię „dokończenia procesu demokratyzacji”, jej jedyny 

niekwestionowany autorytet, Dalajlama) – jałowymi ape-

lami o interwencję społeczności międzynarodowej i przer-

wanie samospaleń. Niemniej rodacy w kraju najwyraźniej 

wyciągnęli własne wnioski z zachodniej „pomocy”: od 

zaangażowania CIA w latach 50. po setki fotografii 

światowych przywódców z Dalajlamą (który w tym 

kontekście porównuje się do misia panda) i protybetańskie 

organizacje, ogłaszające zbiórkę 50 tys. dolarów na ogło-

szenie w amerykańskim dzienniku w celu znalezienia 

sportowca, gotowego na symboliczny gest poparcia w cza-

sie pekińskich igrzysk. O ile w latach 1987-1989, kiedy 

ruszała fala tybetańskich protestów w epoce Chin bez Mao, 

właściwie w każdej ulotce było coś o „świecie”, „świato-

wej organizacji”, „ludziach, którym drogie są uniwersalne 

wartości”, o tyle teraz żaden z „bohaterów” nie odezwał 

się do tego świata choćby jednym słowem. W testamen-

T E M A T Y
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22-letni Ngałang Norpel i starszy o 2 lata Tenzin Khedrup, 
świeccy, podpalili się 20 czerwca 2012 r. w centrum 

miasteczka Dzato (chiń. Zaduo), w Tybetańskiej 
Prefekturze Autonomicznej Juszu (chiń. Yushu) prowincji 

Qinghai. Trzymali zakazane flagi tybetańskie, wołali 
o niepodległość oraz długie życie i powrót Dalajlamy, 

a przechodnie krzyczeli: „zawsze będziemy z wami” 
i „spełnimy wasze marzenia”. 

Specjalistyczny ekwipunek do „zwalczania samospaleń” 
na prowizorycznym policyjnym posterunku przed 

Dżokhangiem, najważniejszym sanktuarium buddyjskim 
w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. 
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łączy tylko postępująca obojętność adresatów: rządów 

i mediów. Jedynie zaproszeni do Dharamsali w trybie 

„nadzwyczajnym” pracownicy i wolontariusze protybetań-

skich organizacji z kilkudziesięciu państw zadeklarowali 

chęć „zdwojenia wysiłków”, nie wyjaśniając jednak, na czym 

miałoby to polegać i dlaczego potrzebowali bodźca w po-

staci płonących ludzi. Przywódcy diaspory albo nie chcą 

tego dostrzec, albo powodowani jakimiś kalkulacjami wolą 

robić dobrą minę do złej gry i usiłując przedstawiać każdy 

pusty gest zagranicznego wsparcia jako swój znaczący 

sukces, tracą powoli kontakt z rzeczywistością rodaków 

T E M A T Y
N U M E R U

17-letnia mniszka Senge Dolma dokonała samospalenia 
listopada 2012 r. w Cekhogu (chiń. Zeku), w Tybetańskiej 

Prefekturze Autonomicznej Malho (chiń. Huangnan) 
prowincji Qinghai. Pożegnalny list włożyła do koperty 

razem ze zdjęciem, na którym napisała: „Dla pożytku ludu 
Krainy Śniegu, jej umiłowanych synów i córek – nie 

zapominajcie, żeście dzielni” (a na ręce wypisała sobie: 
„Tybet niepodległy kraj”). 

Pierwsi „bohaterowie” – wtedy jeszcze garstka – wpisani 
w szablon „Klejnotu Schronienia” (przypominającego „linię 

przekazu” kolejnych mistrzów nauk buddyjskich)
 z malowideł religijnych. 
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w kraju i oddalają się coraz bardziej od ich nadzwyczaj 

kruchych elit. 

Wiara, że ludzie, których za sprawą niesłychanego oddania 

Dalajlamie utożsamia się dziś na Zachodzie z wiernością idei 

ahimsy, niekrzywdzenia innych, nie sięgną wreszcie po 

środki stosowane od Kraju Basków po Czeczenię, jest 

naiwna. Zamiast dać szansę jedynej dziś bodaj sprawie, 

o którą od ponad 4 dekad konsekwentnie walczy się 

bez rozlewania (cudzej) krwi, stając murem za Dalajla-

mą w interesie Tybetańczyków i chińskiego państwa (któ-

rego Jego Świątobliwość nie zamierza rozrywać, wbrew 

propagandzie Pekinu i marzeniom rodaków, ginących 

w płomieniach z wołaniem o powrót „Wielkiego Opieku-

na” i wolność), tak zwany wolny świat  – niepomny mądrości 

profesora Geremka i „szlachetności celu” składających 

najwyższą ofiarę Tybetańczyków – zamiast „zwrócić oczy 

na Tybet”, jak obiecywał pierwszemu „bohaterowi” 

Dalajlama, pomaga, nomen omen, zaogniać kolejny 

zadawniony, nierozwiązywalny problem, co prędzej czy 

później musi przynieść uniwersalne rezultaty takiej 

strategii: gwałt, wojnę i terroryzm. Adam Kozieł jest pracownikiem Helsińskiej Fundacji Praw 

Człowieka.

Zmiany ustawodawstwa ograniczające prawa człowieka na Ukrainie

Lenur Kerymov

a Ukrainie obserwujemy w ostatnim czasie Tymoszenko – desygnowanej na premiera po zwy-

wyraźny trend polegający na ograniczaniu cięstwie pomarańczowej rewolucji. Podobny los spotkał N praw człowieka. Jest to szczególnie widoczne jej kilkunastu współpracowników, wobec których toczą 

po zwycięstwie w wyborach prezydenckich Wiktora się postępowania karne lub którzy już zostali skazani.

Janukowicza w lutym 2010 r. Pojawiła się tendencja do 

centralizacji władzy publicznej, ograniczania wolności 

wypowiedzi, w tym wolności mediów. Opozycja 

kwestionuje też uczciwość wyborów, a jej działaczom 

wytoczono procesy karne motywowane politycznie. 

Najbardziej znanym przykładem jest sprawa Julii  

W artykule wskażę tylko niektóre zagrożenia płynące 

z tworzonego w ostatnim czasie ukraińskiego ustawo-

dawstwa. Większość parlamentarną ma dziś Partia 

Regionów, z której wywodzi się urzędujący prezydent. 

Władze próbują wykorzystać tę większość, wprowadzając 

T E M A T Y
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Ngałang Jorden: Autoportret. 
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3
ograniczenia praw i wolności jednostki na poziomie cjalny status . Zdaniem ekspertów działającej przy rzecz-

ustawowym. Istnieją niewielkie szanse, że takie projekty niku praw obywatelskich Ukrainy Rady ds. wolności in-
4

ustaw zostaną zablokowane w ramach procedury legi- formacji oraz ochrony prywatności , a także ukraińskich or-
1 5

slacyjnej lub w trakcie kontroli konstytucyjnej . Ale dzięki ganizacji pozarządowych  ta ustawa jest sprzeczna z Kon-
ostrej krytyce nowych przepisów ze strony ukraińskich stytucją Ukrainy oraz międzynarodowymi zobowiąza-
organizacji pozarządowych oraz instytucji międzyna- niami tego kraju dotyczącymi prawa do prywatności oraz 
rodowych udało się doprowadzić do porzucenia przez ochrony danych  osobowych.
władze niektórych projektów ustaw godzących w prawa 

i wolności człowieka. Tak było np. z projektem ustawy Najpoważniejsze zastrzeżenia organizacji pozarządowych 
przywracającej przestępstwo zniesławienia do Kodeksu oraz ekspertów  dotyczą  tego,  że:

2

karnego  oraz  Kodeksu  postępowania  karnego .

ź ustawa przewiduje otwarty katalog danych, które mogą 
Podczas prac legislacyjnych ukraińskiego parlamentu być wprowadzone do rejestru ludności, co oznacza, 
można również zaobserwować tendencje do ograniczania że w jednym zbiorze możliwe jest gromadzenie da-
prawa do prywatności (w kontekście ochrony danych nych o jednostce z różnych źródeł lub takich informacji, 
osobowych) oraz wolności wypowiedzi / wolności mediów. które nie są określone w ustawie. Daje to możliwość 

totalnej  kontroli  każdej  osoby;
1. Ograniczenia prawa do prywatności ź ustawa określa bardzo szeroki katalog dokumentów, 

w których zostaną zastosowane technologie sczyty-
Drugiego października 2012 r. Rada Najwyższa Ukrainy wania  danych  biometrycznych;
(parlament) uchwaliła Ustawę o jednolitym państwowym ź ustawa nie określa celu gromadzenia danych osobo-
rejestrze ludności oraz dokumentach, które potwierdzają wych, co oznacza, że władze mogą decydować o tym, 
obywatelstwo Ukrainy, tożsamość jednostki lub jej spe- jakie dane są zbierane; nie zawiera także testu pozwa-

lającego na weryfikację, czy gromadzone dane są rze-

czywiście  niezbędne; 

ź prawo jednostki do zapoznania się z dotyczącymi jej 

danymi, do żądania wniesienia zmian lub usunięcia 

niewłaściwych danych nie jest w pełni zagwaranto-

wane;

ź administrowanie rejestrem zostało powierzone orga-

nowi, który pełni funkcje policyjne, co narusza zasadę, 

że administratorem baz danych o jednostkach powi-

nien  być  niezależny  organ.

1 Na marginesie należy zauważyć, że Sąd Konstytucyjny Ukrainy ma bardzo słabą pozycję ustrojową i już wielokrotnie dowiódł swojej uległości 
wobec urzędujących władz.

2 Tekst projektu ustawy dostępny na stronie internetowej parlamentu ukraińskiego: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=44480 (data dostępu: 30 listopada 2011 r.).

3 Tekst ustawy dostępny na stronie internetowej parlamentu ukraińskiego: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43462 

4 List ekspertów do Prezydenta Ukrainy z żądaniem zawetowania tej ustawy dostępny na stronie internetowej: 
http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2091:2012-10-12-08-54-12&catid=228:2012&Itemid=230  
(data dostępu: 30 listopada 2011 r.).

5 List do Prezydenta Ukrainy, Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich z żądaniem zablokowania ustawy podpisany przez 
ukraińskie organizacje pozarządowe dostępny na stronie internetowej: http://pravo.org.ua/publichna-administratsiia/2011-07-20-17-42-
30/1201-zvernennia-hromadskykh-orhanizatsii-shchodo-zakonu-pro-yedynyi-derzhavnyi-demohrafichnyi-reiestr.html  
(data dostępu: 30 listopada 2011 r.).
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2. Ograniczenia wolności wypowiedzi / wolności 

mediów

Wspomniany wcześniej projekt ustawy przywracający 

przestępstwo zniesławienia nie jest jedynym pomysłem 

zmierzającym do ograniczenia wolności wypowiedzi. 

W 2011 r. pojawiły się 2 takie inicjatywy ustawodawcze:

ź przyjęty 18 października 2011 r. projekt ustawy o wpro-

wadzeniu zmian do Ustawy o ochronie moralności 
6

publicznej  (projekt  nr  7132) ;

ź przyjęty 20 czerwca 2011 r. projekt ustawy o wpro-

wadzeniu zmian do niektórych ustaw, dotyczący 

ochrony praw dzieci do bezpiecznej przestrzeni in-
7

formacyjnej  (projekt  nr  8711) .

Projekt nr 7132, który wprowadzał mechanizmy cenzury 

w mediach oraz naruszał prawo do prywatności w kon-

tekście ochrony danych osobowych, został przez parla-

ment ukraiński odrzucony po licznych protestach organi-

zacji pozarządowych. Uchwalono natomiast w pierwszym 

czytaniu projekt nr 8711, godzący w prawa osób należą-

cych do mniejszości seksualnych oraz w wolność mediów. Takie uzasadnienie właściwie nie wymaga komentarza – 

Powstała krótka ustawa wprowadzająca zmiany do innych otwarcie promuje nietolerancję wobec osób LGBT i ogra-

przepisów regulujących funkcjonowanie mediów oraz do niczenie ich praw. Zwraca też uwagę fakt, że projekt usta-

Kodeksu karnego Ukrainy. Z nazwy tego aktu prawnego wy został opracowany przez grupę posłów należących do 

mogłoby wynikać, że jego celem jest ochrona praw dziecka różnych frakcji politycznych. Można więc mówić  w tym wy-

oraz zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w Internecie. padku o „ponadpartyjnej zgodzie” na ograniczanie praw 

Jednak w rzeczywistości przepisy ustawy powodują osób LGBT.

ograniczenia praw osób o orientacji innej niż hetero-

seksualna. Kierując się takimi celami, autorzy projektu ustawy 

proponują:

Społeczeństwo ukraińskie nie jest nastawione przychylnie 

do osób LGBT, co skutkuje licznymi przypadkami ź Wprowadzenie zakazu „propagowania homo-

dyskryminacji i nietolerancji. Ustawa odwołuje się do seksualizmu” w ustawach dotyczących funkcjono-

takiego społecznego poglądu i go utwierdza. W uzasa- wania mediów, takich jak: Ustawa o drukowanych 
8

dnieniu  projektu  autorzy  napisali,  że: środkach masowego przekazu , Ustawa o telewizji

10
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6 Tekst projektu dostępny na stronie internetowej parlamentu ukraińskiego: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=38551(data  dostępu: 30 listopada 2012 r.).

7 Tekst projektu ustawy dostępny na stronie internetowej parlamentu ukraińskiego: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=40734  (data dostępu: 30 listopada 2012 r.).

8 Закон України Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1993, N 1, ст. 1). Tekst ustawy dostępny na stronie internetowej parlamentu ukraińskiego http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2782-12  
(data dostępu: 30 listopada 2012 r.).

„Projekt Ustawy […] ma prowadzić do wzmocnienia 

antyhomoseksualnej propagandy na Ukrainie oraz 

stworzenia ram prawnych dla ścigania naruszeń 

porządku publicznego i moralności w społeczeństwie 

ukraińskim. Szerzenie się homoseksualizmu stanowi 

zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ 

prowadzi do epidemii HIV/AIDS oraz niszczy instytucję 

rodziny i może doprowadzić do kryzysu demograficz-

nego  [...].

Niektóre media, wbrew interesom społeczeństwa i pań-

stwa, kształtują tolerancyjny stosunek wobec takich 

zjawisk jak relacje homoseksualne. Chociaż wiadomo, 

że każda forma seksualnego wynaturzenia w społe-

czeństwie zawsze prowadzi do poważnych społecznych, 

ekonomicznych oraz epidemiologicznych problemów.

[...] Dla zatrzymania tego niebezpiecznego procederu 

potrzebne jest wprowadzenie reguł zakazujących 

ukraińskim mediom promowania relacji homoseksu-

alnych  na  Ukrainie”.
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ź
9 10

dwóch osób jednej płci) może zostać przez władze uznane oraz radiu , Ustawa o działalności wydawniczej . 

za „propagowanie homoseksualizmu” i podlegać odpowie-W myśl autorów projektu byłby to bezwzględny 

dzialności karnej. W konsekwencji prowadzić to może do zakaz przekazywania jakichkolwiek wiadomości, 

naruszenia prawa do prywatności, wolności wypowiedzi, które zostaną uznane za „propagowanie homosek-

wolności  stowarzyszeń  oraz  zgromadzeń. sualizmu”. Dla porównania – identyczny zakaz do-

tyczy „propagandy na rzecz wojny, przemocy i bru-

Nie ulega wątpliwości, że ustawa będzie wykorzystywana talności”, „nawoływania do aktów terrorystycznych”, 

do karania działaczy ruchu na rzecz obrony praw osób „zmiany ustroju społecznego za pomocą przemocy” 

LGBT, np. możliwe będzie zakazanie wypowiedzi akty-oraz „podżegania do wrogości na tle rasowym, na-

wistów w obronie praw mniejszości seksualnych, rozwiąza-rodowościowym  lub  religijnym”.

nie lub odmowa rejestracji stowarzyszeń czy uniemożliwie-

nie zwoływania zgromadzeń promujących równoupraw-ź Uzupełnienie o dodatkową przesłankę „homosek-

nienie lub obronę praw osób o orientacji homoseksualnej. sualizmu” art. 300 Kodeksu karnego, który penalizuje 

Jako przykład można podać sprawę działacza ruchu sprowadzanie do kraju, produkcję lub dystrybucję 

gejowskiego z Rosji Nikolaya Alekseyeva. Na podstawie materiałów propagujących przemoc, a także bru-

podobnej ustawy obowiązującej w Rosji został on skazany talne zachowania, nienawiść na tle rasowym, naro-

na karę grzywny za zbieranie w miejscu publicznym dowościowym lub religijnym oraz dyskryminację. 

podpisów pod oświadczeniem, w którym napisano: Za popełnienie tych czynów ustawa przewiduje: 

„homoseksualizm  nie  jest  perwersją”.wysoką grzywnę, konfiskatę materiałów, karę ograni-

czenia wolności, zakaz wykonywania niektórych 

Inne zagrożenie dla praw człowieka, które niesie ze sobą zawodów i podejmowania pewnych rodzajów 

ukraińska ustawa, dotyczy możliwości wprowadzenia działalności zawodowej, a w skrajnych przypadkach 

cenzury w mediach. Zgodnie z jej postanowieniami za nawet karę bezwzględnego pozbawienia wolności 

dystrybucję każdej wypowiedzi dotyczącej osób LGBT lub od  3  lat  do  5 lat.

homoseksualizmu wobec mediów mogą zostać zasto-

sowane środki karne, przewidziane w ustawach regu-Te przepisy mają charakter wyraźnie dyskryminujący 
11

osoby LGBT. Przede wszystkim pojęcie „propagowanie lujących działalność mediów , łącznie z utratą koncesji 

homoseksualizmu” jest nieostre, a jego interpretacji w przypadku elektronicznych środków masowego prze-

dokonywać będą organy państwowe. Osoba, której kazu. Biorąc pod uwagę nieostrość pojęcia „propaganda 

działanie uznane zostanie za „propagandę homoseksu- homoseksualizmu” oraz brak niezależności sądownictwa 

alizmu”, będzie podlegać odpowiedzialności karnej. na Ukrainie, co jest szczególnie widoczne w przypadku 

Przepis ten uniemożliwi osobom homoseksualnym funk- procesów motywowanych politycznie, ustawa daje wła-

cjonowanie w sferze publicznej, jeśli będą chciały działać dzom  możliwość  wywierania  nacisku  na  media.

otwarcie, nie ukrywając swojej orientacji. Potencjalnie 

każde, nawet najbardziej zwyczajne zachowanie osób Projekt tych przepisów został przyjęty w pierwszym 

homoseksualnych (np. trzymanie się publicznie za ręce czytaniu 2 października 2012 r. mimo licznych protestów 

9 Закон України Про телебачення і радіомовлення, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 10, ст. 43. Tekst ustawy dostęp-
ny na stronie internetowej parlamentu ukraińskiego http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3759-12  (data dostępu: 30 listopada 2012 r.).

10 Закон України Про видавничу справу (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 ). Tekst ustawy dostępny na 
stronie internetowej parlamentu ukraińskiego   (data dostępu: 30 listopada 2012 r.).

11 Między innymi w ustawie „O drukowanych środkach masowego przekazu”, ustawie „O telewizji oraz radiu”, ustawie „O działalności 
wydawniczej”.
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organizacji pozarządowych z Ukrainy i UE oraz opinii nych lub nieprzychylnych wobec władzy lub wypowie-

Głównego Departamentu Naukowo-Eksperckiego parla- dzi, które odbierane są nieprzychylnie przez większość 

mentu ukraińskiego, rekomendującego odrzucenie pro- społeczeństwa, ograniczając dyskusję publiczną w spra-
12

wach ważnych  dla  społeczeństwa;jektu  ustawy . 

ź art. 8 – prawo do prywatności: zezwalając na szerokie 3. Wnioski

nagromadzenie, przechowywania, udostępniania 

danych osobowych;Omówione propozycje legislacyjne mogą prowadzić do 

poważnych naruszeń podstawowych praw jednostki, 

ź art. 11– wolność zgromadzeń oraz stowarzyszania się: gwarantowanych w Konstytucji Ukrainy oraz dokumentach 

ograniczając  w  szczególności  prawa  osób  LGBT;międzynarodowych ratyfikowanych przez Ukrainę, w tym 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dotyczy to przede 

ź art. 14 oraz protokół 12 do EKPC – zakaz dyskryminacji: wszystkim standardów wypracowanych przez Europejski 

różnicując sytuację prawną osób ze względu na ich Trybunał Praw Człowieka w zakresie takich wolności 

orientację seksualną.i  praw,  jak:

Lenur Kemyrov jest koordynatorem projektów edukacji ź art. 10 – wolność wypowiedzi: wprowadzając me-

międzynarodowej HFPCchanizmy prewencyjnej cenzury wypowiedzi krytycz-

T E M A T Y
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12 Tekst opinii dostępny na stronie internetowej parlamentu ukraińskiego http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=40734  
(data dostępu: 30 listopada 2012 r.).

Metoda drobnych kroków

dr Adam Bodnar

d pewnego czasu autorytet wymiaru spra-

wiedliwości maleje. Wynika to ze źle skon-O struowanej struktury wymiaru sprawiedli-

wości, braku wystarczającego wsparcia dla sędziów 

ze strony personelu pomocniczego oraz z jego małej 

efektywności. Mamy także do czynienia z kryzysem 

urzędu sędziego w kontekście jego ogólnego udziału 

w życiu społecznym. Środowisko sędziowskie ma 

mocne tendencje do zamykania się w ramach własnych 

struktur zawodowych. Zmniejsza się tym samym kon-

takt  ze  światem  zewnętrznym.  
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Jest to w pewnym sensie proces nieunikniony, ponieważ nie dają wystarczającego wsparcia, choćby przez jasne 

wiąże się on z dużym, ogólnym kryzysem zaufania i precyzyjne stanowisko wobec organów władzy publicz-

społecznego. Sędzia, będąc narażony cały czas na kwe- nej. Problem z KRS pokazuje niedawna uchwała dotycząca 

stionowanie jego pozycji, podważanie zaufania do roz- sędziego Igora Tuleyi. Szesnastu członków KRS udzialiło 

strzygnięć, zbyt częste wnioski o wyłączanie sędziego mu poparcia, ale stało się to po tym, jak wcześniej Prze-

czy także różnego rodzaju manipulacje podejmowane wodniczący  KRS  skrytykował  słowa  tegoż  sędziego.

przez pełnomocników procesowych, nie ma zbyt wielkiej 

motywacji, aby ze społeczeństwem kontaktować się ina- Na tym tle rośnie w siłę pozycja Stowarzyszenia Sędziów 

czej niż przez wydawanie orzeczeń. Tylko nieliczni anga- Polskich Iustitia. Stowarzyszenie posługuje się coraz 

żują się w inicjatywy przekraczające ramy środowiskowe, bardziej radykalną retoryką w walce o prawa sędziów. 

w życie lokalnej wspólnoty czy w nauczanie prawa w lo- Słabiej przebija się działalność organiczna Stowarzyszenia – 

kalnych  szkołach. dążenia do zmiany prawa, pogłębienia dyskusji, reformy 

sądownictwa, organizowane szkolenia. Ten radykalizm jest 

Z drugiej strony wykonywaniu urzędu sędziego towarzy- jednak naturalnym tonem, biorąc pod uwagę aktualny 

szy głębokie poczucie frustracji. Pomysły reformatorskie poziom frustracji w szeregach kadry sędziowskiej oraz brak 

zgłaszane przez pojedynczych sędziów giną w prze- alternatywnych liderów środowiskowych – osób, którym 

pastnych szufladach Ministerstwa Sprawiedliwości (jeśli większość sędziów byłaby w stanie prawdziwie zaufać 

w ogóle do niego docierają), szafy nie domykają się z po- i ich szanować. Powstaje oczywiście pytanie, czy to nie 

wodu ciągle napływających nowych spraw. Większość jest kryzys dotyczący społeczeństwa, w którym przewod-

sędziów „liniowych“, czyli tych orzekających w I instancji, nicy ideowi przestają odgrywać tak istotną rolę jak wcześ-

znajduje się nieustannie w sytuacji poczucia winy z po- niej, a aktywizm obywatelski przenosi się do sieci. Nie 

wodu przedłużającego się procesu, nieskończonych kilku bez przyczyny wielką popularnością cieszy się serwis 

uzasadnień czy braku realnej pomocy ze strony asystentów internetowy www.sedziowie.net, który staje się jednym 

czy sekretarzy sądowych. Do tego dochodzi frustracja z  głównych  ogniw  łączących  środowisko  sędziów. 

spowodowana brakiem możliwości godnego życia – 

wynagrodzenie zaspokaja podstawowe potrzeby, ale nie Nie dziwi zatem, że większość reform podejmowanych 

daje jakichś cudownych perspektyw dalszego życia. przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest traktowana z du-

Awans jest wysoce niepewny, bo istnieje duża konkurencja żą nieufnością. Skoro dominuje poczucie frustracji, brak 

w naborze na każde wyższe stanowisko sędziowskie. należytej troski o sądownictwo ze strony polityków, to 

Tylko od niego natomiast zależy realny wzrost wynagro- sędziowie są podwójnie nieufni wobec podejmowanych 

dzenia. Z kolei stan spoczynku jest perspektywą zbyt prób reformy. Co więcej, częstokroć gołym okiem widać, 

odległą, aby kompensować aktualny, gorszy niż w sekto- że reformy są słabo przemyślane i przygotowane, a kon-

rze  prywatnym  poziom  wynagrodzeń. cepcje zmieniają się pod wpływem nagłych emocji i son-

daży. Brakuje długoterminowej wizji, a szczególnie po-

W ostatnich latach sędziowie stracili duchowe przewod- lityków, którzy dysponowaliby wystarczającym auto-

nictwo. Autorytety – wybitni sędziowie – rzadko uczest- rytetem (i poparciem partii rządzącej), aby przekonać do 

niczą w dyskusjach publicznych. Większość sędziów siebie innych i dostać mandat na reformowanie dłuższy 

najwyższych instancji zdaje się nie rozumieć proble- niż  jeden  rok.

mów sędziów niższych instancji, tak jakby co najmniej 

wykonywali oni inny zawód. Warto pamiętać, że wielu Sędziowie nie są jednak także bez winy. Ponad 10 tys. 

sędziów wyższych instancji pochodzi ze świata nauki świetnie wykształconych osób, z natury indywidualistów, 

lub z innych zawodów prawniczych i często po prostu nie jest w stanie skrytykować każdy, nawet najlepiej prze-

rozumie świata sądów rejonowych. Wreszcie przed- myślany i przygotowany pomysł. Tutaj przejawia się także 

stawiciele takich organów jak Krajowa Rada Sądownictwa brak zaufania. Powstaje bowiem pytanie, czy nawet gdy-

T E M A T Y
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by powstała długoterminowa wizja reformy wymiaru obsługi interesanta czy innych technicznych usprawnień – 
1

sprawiedliwości, z nastawieniem na 10–20-letni plan re- ten etap w Polsce powoli przechodzimy z sukcesem  – ale 

alizacji, to czy sędziowie by ten plan poparli? Czy czasami raczej o zdanie sobie sprawy z tego, że autorytet wymiaru 

w takiej sytuacji nie zwyciężyłoby podejście: „co z tego, sprawiedliwości buduje się nie tylko w skutek dobrego, 

że za 10 lat ma być dobrze, jak teraz jest mi źle”? Wydaje rzetelnego i sprawiedliwego orzekania, ale także przez 

się, że to może być najważniejsze wyzwanie dla reformy wyraźne tłumaczenie, dlaczego sąd podjął taką, a nie inną 

wymiaru sprawiedliwości, szczególnie jeśli głosowi (uza- decyzję. Każdy sędzia powinien sobie zdawać sprawę, 

sadnionemu) sfrustrowanych tysięcy sędziów nie towarzy- że wszelka jego decyzja buduje autorytet wymiaru spra-

szą alternatywne opinie osób cieszących się szacunkiem wiedliwości. Jest to szczególnie ważne w czasach, kiedy 

środowiska sędziowskiego czy choćby polityków poważ- mamy do czynienia z coraz bardziej skomplikowanym 

nie zainteresowanych tematem. Głosy te nie występują, systemem prawnym. Co więcej, czasy specjalizacji po-

bo mało kto w ogóle w Polsce zajmuje się wymiarem wodują, że coraz łatwiej uciekać sędziom w techniczne 

sprawiedliwości. Wystarczy przejść się na jakąkolwiek paragrafy, a nie tłumaczyć zasady, na których opierało się 

konferencję dotyczącą tej problematyki. Trudno na nich rozstrzygnięcie. Paradoks polega na tym, że trudno mieć do 

dostrzec przejawy aktywności posłów czy senatorów. sędziów o to pretensje, biorąc pod uwagę ich wykształcenie. 

Zazwyczaj po zaliczeniu części oficjalnej nawet ci Cały system edukacji prawniczej w niewielkim stopniu 

najaktywniejsi opuszczają salę i wracają do innych zajęć. bierze pod uwagę konieczność nauczenia, jak myśleć 

zasadami, a nie paragrafami. Stosowanie zasady pro-

W takiej sytuacji wewnętrznie sprzężonego kryzysu porcjonalności to wbrew pozorom sztuka. Poza tym 

powstaje pytanie, co robić. Jakie działania podejmować, aby udręczenie codziennością oraz konieczność ciągłego 

jednak nie godzić się na taką sytuację oraz brak realnej pisania zaległych uzasadnień (bo do szaf napływają wciąż 

możliwości reformy sądownictwa, w obliczu słabych nowe sprawy), nie pozwala na oderwanie się od prostego 

polityków oraz głębokiej nieufności ze strony środowiska spojrzenia na sprawę. Zdecydowanie łatwiej jest poszu-

sędziowskiego? kać w miarę pasujący przepis, podciągnąć pod niego stan 

faktyczny i orzec. Przepis może nie do końca pasować, 

Jedyna możliwość w takiej sytuacji to reformy małe, ale to już jest problem ustawodawcy, a nie sędziego, który 

cząstkowe, wymagające albo drobnych zmian legisl- mógłby to zniwelować przez zastosowanie odpowiedniej 

acyjnych, albo po prostu zmian organizacyjnych. Słowem: zasady  konstytucyjnej.

nie można mówić, że nic się nie da zrobić, ale właśnie – być 

może czasami nawet wbrew środowisku – podejmować Tymczasem sędzia powinien sobie zdawać sprawę, że przez 

próby, przekonywać, pokazywać, że jak się chce, to można, swoje orzeczenia komunikuje się nie tylko ze stronami, ale 

wykorzystywać istniejące opcje. Czasami w sytuacji także z całym społeczeństwem. Orzeczenia są przedmio-

ogólnego bezwładu organizacyjnego takie oddolne tem dyskusji i analizy stron postępowania, ich rodzin, 

działania mogą się przebijać i wpływać na całe środowisko – przyjaciół, mediów, organizacji pozarządowych, naukow-

właśnie ze względu na ich bezpretensjonalność oraz ców, a także innych profesjonalistów – kolegów z innych 

odwagę  w  przełamywaniu  lodów. sądów, adwokatów, radców prawnych czy prokuratorów. 

Jednym z punktów wyjścia dla takich oddolnych reform Sąd jest instytucją wiedzy – przekazuje określony pogląd 

może być sfera komunikacji sądów z obywatelami. Nie na temat rozpatrywanej sprawy oraz otaczającego świa-

chodzi przy tym o wprowadzanie dodatkowych punktów ta i wpływa tym samym na sposób jej rozstrzygnięcia.

1 Por. Joanna Lora, Komunikacja sądów z obywatelami – badania empiryczne, wnioski, rekomendacje zmian, Raport Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju, kwiecień 2009 r., dostępny na stronie http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/raport_web_.pdf.
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Przekazuje także informację na temat obowiązującego funkcjonującej w Wielkiej Brytanii już od 1979 r. kampanii 
3

prawa. Sąd nie może jednak zakładać, że wszyscy odbiorcy Plain English . W skrócie polega na tym, aby systematycznie 

przekazywanej informacji są przygotowani na taki sam dokonywać przeglądu dokumentów urzędowych pod 

przekaz, że posiadają wystarczający poziom wiedzy, aby kątem ich zrozumiałości dla przeciętnego odbiorcy, a także 

zrozumieć sens wypowiedzi. Raczej należy przyjąć, że jest aby szkolić, jak posługiwać się w działaniach publicznych 

wręcz przeciwnie. Z tego punktu widzenia komunikacja prostszym językiem. RPO zorganizował w dniach 30-31 
4

zewnętrzna jest ważna, gdyż wpływa na siłę przekazu, ale października 2012 r. I Kongres Języka Urzędowego . Co cie-
również  pośrednio  buduje  autorytet. kawe, nie uczestniczył w nim żaden przedstawiciel sądow-

nictwa. Warto zastanowić się, czy w ogóle przedstawiciele 
Siłą rzeczy sąd ma mniej narzędzi, za pomocą których sądownictwa byli uwzględnieni w tym nowym projekcie. 
może kontaktować się ze światem zewnętrznym. Sąd to Jeśli nie, to być może kolejny Kongres powinien być po-
nie korporacja, która może zatrudnić specjalistów od święcony  wyłącznie  sądom.
wizerunku zewnętrznego i znaczną część swojego bud-

żetu inwestować w dotarcie do odbiorcy i przekonanie Jest to ważne, ponieważ właśnie sądy najczęściej po-
go  do  tej  czy  innej  usługi  lub  towaru. sługują się trudnym i hermetycznym językiem. Czasami 

oczywiście trudno jest rozstrzygnąć skomplikowaną spra-
Sędzia jednak powinien sprawnie posługiwać się tym wę bez posługiwania się skomplikowanym językiem. 
warsztatem językowym, który posiada, i wykorzystywać Natomiast prawdopodobnie większość spraw dotyczą-
dla budowania swojego autorytetu wszystkie instrumen- cych zwyczajnych ludzkich i codziennych problemów nie 
ty komunikacji zewnętrznej. Są to w szczególności ustne wymaga wyszukanej terminologii prawniczej. Co więcej, na-
motywy rozstrzygnięcia, uzasadnienie pisemne wyroku, ale uczenie sędziów, jak posługiwać się prostszym językiem 
także zachowanie na rozprawie (w tym tłumaczenie decyzji (czego nikt na studiach czy aplikacji sędziowskiej nie 
proceduralnych) czy kontakty z dziennikarzami (za pośred- robił – raczej wręcz przeciwnie) mogłoby im pomóc w pra-
nictwem rzecznika prasowego). cy. Uczyni łatwiejszym nie tylko tłumaczenie ustnych mo-

tywów rozstrzygnięcia, lecz nawet przygotowywanie steno-
W każdej z tych sfer zewnętrznego komunikowania się gramów z nagrań rozpraw. Sędzia mógłby dokonać 
można by wymienić przykłady i dobrych praktyk, i nad- przeglądu stosowanych przez siebie szablonów czy wzor-
użyć. Nie to jest jednak celem tego tekstu, lecz raczej ców orzeczeń w prostych sprawach pod kątem właśnie 

5zastanowienie się, co można zmienić, aby spowodować stosowanego języka . Nie do przecenienia jest też satys-
wyraźną poprawę. Słowem: jak dokonać zmiany, która fakcja stron, które lepiej zrozumieją, jaki jest wyrok, i nie 
docelowo mogłaby objąć całe sądownictwo, a nie wymaga będą musiały czekać na anegdotyczne pytanie do peł-
modyfikacji legislacyjnej, lecz jedynie dobrej woli i zro- nomocnika po ogłoszeniu wyroku: „No to, Panie Mece-
zumienia  istoty  problemu. nasie,  teraz Pan mi wytłumaczy – wygraliśmy czy przegra-

liśmy?”. 
Jednym z takich pomysłów jest projekt stworzony przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Język urzędowy Jestem przekonany, że w Polsce znajdzie się grupa sędziów, 
2

przyjazny obywatelom“ . Inicjatywa ta nawiązuje do która podejmie się inicjatywy zrealizowania projektu pilo-

2 Por. informacje na stronie http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=10094.

3 Por. informacje na stronie http://www.plainenglish.co.uk.

4 Sprawozdanie z Kongresu Języka Urzędowego znajduje się na stronie: 
http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1389:kongres-jzyka-urzdowego

5 Por. Katarzyna Pawlicka, Wzorce postanowień i zarządzeń: Szablony z ludzką twarzą, [w:] Łukasz Bojarski, Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk, 
Wydanie drugie i poprawione, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2004, s. 57-58, książka 
dostępna jest na stronie http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/LukaszBojarskiSprawnySadZbiorDobrychPraktyk.pdf.
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tażowego dotyczącego języka stosowanego w sądow- odznakę „Kryształowy Język“ (wzorem brytyjskiej kam-

nictwie. Stanie się częścią „pospolitego ruszenia” (tak jak panii). Pomysły na zachęcenie sędziów do uczestnictwa 

to ujął RPO), które przyczyni się do rozwoju społeczeń- w  tym  wspólnym przedsięwzięciu  można  mnożyć. 

stwa obywatelskiego oraz demokratycznego państwa 

prawnego. Grupa sędziów mogłaby zainicjować dyskusję W ten sposób dzięki wstępnej aktywności kilkunastu osób 

z językoznawcami z lokalnego uniwersytetu, zidentyfi- rozumiejących istotę problemu (i uruchomieniu pewnego 

kować najpopularniejsze błędy popełniane w wypowie- procesu zmiany mentalnej) można przeprowadzić jedną 

dziach ustnych i pisemnych, słowa żargonu prawniczego, z istotnych reform wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie 

które bez krzywdy dla procedury i jakości pracy można mogliby łatwo udowodnić, że orzekają nie tylko dlatego, że 

zastąpić prostszymi, a następnie przygotować podręcznik im taką misję powierzono przez nałożenie łańcucha 

na temat klarownego języka sądowego. Oczywiście sędziowskiego, ale dlatego, że chcą jeszcze lepiej służyć 

konieczne byłoby podjęcie zobowiązania jak najszerszego społeczeństwu. Dzięki aktywnej współpracy z naukowcami, 

stosowania takiego uproszczonego języka w praktyce organizacjami pozarządowymi, a także decentralizacji 

orzeczniczej tej grupy inicjatywnej. Po jakimś czasie całego procesu kształtowania języka sądowego sędziowie 

sędziowie mogliby nauczyć swoich kolegów, jak posłu- mogą także wykazać, że są częścią spłeczeństwa obywa-

giwać się prostszym językiem, jakich błędów unikać. telskiego.

Metodą pączkowania możliwe byłoby spowodowanie 

trwałej zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Być może 

w projekt zaangażowałaby się Krajowa Szkoła Sądownictwa 

i Prokuratury zarówno na etapie kształcenia aplikantów 

(przyszłych potencjalnych sędziów i prokuratorów), jak 

i na etapie kształcenia ustawicznego. Organizacje poza- dr Adam Bodnar jest wiceprezesem zarządu Helsińskiej 

rządowe zamiast doceniać jakość stron internetowych, Fundacji Praw Człowieka oraz adiunktem w Zakładzie Praw 

mogłyby zacząć przyznawać wyróżniającym się sądom Człowieka  WPiA  UW
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echą charakterystyczną przyjętego w 1992 r. 

w Polsce systemu opodatkowania dochodów C uzyskiwanych przez osoby fizyczne jest wy-

odrębnienie poszczególnych źródeł przychodu gene-

rujących dochody i poddaniu ich, do pewnego stopnia, 

odrębnym regulacjom. Odrębności te przejawią się 

m.in. w określeniu momentu powstania dochodu, 

definicji przychodów i kosztów, wysokości stawki i me-

tody opodatkowania. Podatek dochodowy oparty jest 

także na zasadzie „samoobliczenia”, która oznacza, 

że podatnik po zakończeniu okresu sprawozdawczego, 

samodzielnie zobowiązany jest do przyporządkowania 

uzyskanego dochodu do odpowiednich źródeł, okre-

ślenia wysokości swojego zobowiązania podatkowego, 

wpłaty podatku oraz złożenia zeznania podatkowego 

ujawniającego dane potrzebne  do kontroli  dokona-

nych rozliczeń przez aparat skarbowy. Weryfikacja 

zeznania podatnika następuje w drodze standardo-

wego postępowania podatkowego (wymiarowego), 

w którym sprawdzana jest poprawność przyjętych zało-

żeń i dokonanych obliczeń. Efektem ujawnienia przez 

aparat skarbowy wadliwości samodzielnych rozliczeń 

podatnika będzie deklaratoryjna decyzja wymiarowa, 

potwierdzająca fakt powstania zobowiązania podat-

kowego w określonej wysokości oraz nakazująca podat-

nikowi zapłatę podatku w prawidłowej wysokości wraz 

z odsetkami za zwłokę, liczonymi zasadniczo od pier-

wotnego  terminu  płatności  prawidłowej  kwoty. 

poprawności działań podatnika, ustawodawca rozwiązać 

musiał problem podatkowego traktowania dochodów 

uzyskanych, ale nie zgłoszonych do opodatkowania przez 

podatnika i ujawnionych przez aparat skarbowy dopiero 

na etapie weryfikacji (kontroli).  Dochody te mógł poddać 

standardowym zasadom opodatkowania, według których 

organy podatkowe w „zwykłym” postępowaniu wymia-

rowym zobowiązane byłyby do m.in. rozpoznania ich 

właściwego źródła przychodów, ustalenia kosztów ich 

uzyskania etc. lub alternatywnie podać je odrębnym 

(w określonym zakresie uproszczonym) zasadom opodat-

kowania. Ustawodawca zdecydował się na to drugie 

rozwiązanie, wprowadzając do ustawy o podatku do-

chodowym od osób fizycznych (dalej: updf ) regulacje 

w zakresie art. 20 ust. 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 7. Dochody 

(przychody) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych 

źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych 

zaliczone zostały do kategorii tzw. innych źródeł przy-

chodów. Ich wysokość ustala się na podstawie ponie-

sionych przez podatnika w danym roku podatkowym 

wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, 

jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu 

zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub 

zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów 

uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatko-

wania. 

Zasady opodatkowania dochodów z nieujawnionych 

źródeł

Weryfikacja zeznań podatkowych

Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł ma 

Przyjmując zasadę „samobliczenia” podatku dochodo- zatem charakter zastępczy, różniący się od opodatkowania 

wego oraz wyznaczając organom podatkowym przede na zasadach ogólnych wzorcem podstawy opodatkowania. 

wszystkim działającego a posteriori rolę weryfikatora O ile bowiem w przypadku opodatkowania na zasadach

Wytyczne Ministerstwa Finansów w sprawie postępowań dotyczących 

przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub 

pochodzących ze źródeł nieujawnionych – praktyka organów podatkowych

mec. Robert Krasnodębski , Małgorzata Mączka
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ogólnych opodatkowaniu podlega rzeczywisty dochód, podatkowej, dublującej sankcję o charakterze karnym, 

to w przypadku opodatkowania przychodu ze źródła podkreślając uzupełniający charakter konstrukcji podatku 

nieujawnionego podstawą opodatkowania są wydatki od dochodów nieujawnionych w stosunku do całego 

i majątek podatnika (wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2012 r. systemu podatkowego. Wyrok ten nie był jednomyślny 

sygn. II FSK 1362/10). Specyfika definiowania przedmiotu i zgodzić należy się z wątpliwościami podnoszonymi 

opodatkowania wpływa także na charakter postępowania w zdaniu odrębnym przez sędziego TK M. Zubika oraz glo-

wymiarowego. Jego zwieńczeniem jest decyzja konstytu- sie M. Jaśniewicza do wyroku TK z dnia 12 kwietnia 2011 r. 

tywna, tworząca zobowiązanie podatkowe dopiero z chwilą P.  90/08  (ZNSA  2012  nr  1). 

jej wydania i doręczenia podatnikowi. Konsekwencją 

zobowiązania podatnika do zapłaty podatku od nieujaw- Interesującym jest, że wysokości stawki (75 procent) nie 

nionych dochodów dopiero po otrzymaniu decyzji jest brak zmieniono od dnia 1 stycznia 1992 r. W momencie jej 

możliwości wcześniejszego naliczenia odsetek od zale- wprowadzenia najwyższa stawka podatku dochodowego 

głości podatkowych. Jednym z elementów niezbędnych do od osób fizycznych wynosiła 40 procent, a odsetki od za-

powstania zobowiązania podatkowego jest bowiem ległości podatkowych wynosiły 80 procent w skali roku. 

skonkretyzowanie  jego  wysokości. Biorąc pod uwagę, że ustalenie dochodu z nieujawnionych 

źródeł następuje zazwyczaj po upływie kilku lat, taka 

W przypadku postępowania zmierzającego do ustalenia wysokość stawki podatkowej w zasadzie odpowiadała 

dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych poziomowi zaległych należności podatkowych (wraz z od-

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych setkami) obciążających dochody z pozostałych źródeł. 

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego nastąpić Jednakże zmiana warunków społeczno-gospodarczych, 

może dopiero w decyzji wymiarowej kończącej to po- obniżenie stawek podatkowych i stóp procentowych (do 

stępowanie. W jego trakcie bowiem organ podatkowy poziomu kilkunastu procent), wprowadzenie w stosunku 

z jednej strony uzyska materiał dowodowy potwierdza- do wielu źródeł niższego (19 procent) zryczałtowanego 

jący wysokość poniesionych przez podatnika w roku opodatkowania etc. powoduje obecnie na tyle istotne 

podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym rozwarstwienie wysokości opodatkowania dochodów 

roku mienia, z drugiej – porówna te wydatki i wartości z nieujawnionych oraz pozostałych źródeł, że wątpliwości 

z wydatkami i mieniem zgromadzonym w tym roku po- co do represyjnego charakteru omawianych regulacji nie 

datkowym oraz w latach poprzednich, wskazując ewen- zostały rozwiane uzasadnieniem wyroku Trybunału. Z tego 

tualnie  na  brak  możliwości  ich  pokrycia  z  tych  źródeł. punktu widzenia odnotować trzeba, że na rozstrzygnięcie 

czeka też skarga konstytucyjna (sygn. SK 18/09) odnosząca 

75-procentowa stawka podatku się – w świetle konstytucyjnej ochrony prawa własności – 

do konfiskacyjnego charakteru 75-procentowego podatku, 

Rekompensatą braku możliwości żądania zapłaty odsetek który z reguły nie może być uiszczony bez znacznego 

od zaległości podatkowych od podatku od nieujawnio- uszczerbku  dla  substancji  majątkowej  podatnika. 

nych dochodów było ustalenie stawki podatku na po-

ziomie 75 procent. Tak ukształtowana wysokość stawki Wytyczne Ministra Finansów

podatku, odbiegająca w znacznym stopniu od aktualnie 

stosowanych stawek do dochodów z pozostałych źródeł Szczególny charakter podatku od nieujawnionych źródeł 

(18-32 procent) prowokuje doktrynę i orzecznictwo do dochodu oraz roli aparatu skarbowego (przejście z pozycji 

stawiania tez o penalizującym charakterze tych regulacji podmiotu weryfikującego działania podatnika do roli 

podatkowych (por. uzasadnienie wyroku Trybunału Kon- podmiotu  tworzącego zobowiązanie podatkowe) wpływa 

stytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. P 90/08). na kształt postępowania podatkowego zmierzającego do 

W sygnalizowanym orzeczeniu Trybunał nie doszukał się wydania decyzji wymiarowej. Brak odrębnych regulacji 

jednak w treści art. 30 ust. 1 pkt 7 updf charakteru sankcji zmusza aparat skarbowy (a w ślad za tym wymiar spra- 
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wiedliwości oceniający pracę organów podatkowych) do osoby działające w handlu na bazarach i świadczące 

adoptowania do tego postępowania istniejących ogólnych rozmaite usługi bez użycia kas fiskalnych. W katalogu 

reguł w zakresie postępowania dowodowego (w tym ciężar podmiotów typowanych do kontroli podatkowych wska-

dowodu, pozyskiwanie materiałów etc.). Ułatwieniu i usy- zuje się na młode osoby, które nabywają nieruchomości 

stematyzowaniu działań organów w tym zakresie służyć i ruchomości o znacznej wartości czy zakładające nowe 

mają regulacje o charakterze wewnętrznym wydawane przedsiębiorstwa.

przez organ koordynujący i nadzorujący pracę aparatu 

skarbowego, tj. Ministra Finansów. Aktualne „Wytyczne dla Skąd organy podatkowe czerpią wiedzę o podatnikach

urzędów kontroli skarbowej i urzędników skarbowych 

dotyczące postępowania w sprawie przychodów nieznaj- Organy podatkowe korzystają z wielu, momentami wręcz 

dujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pocho- zaskakujących, źródeł pozyskiwania informacji o podat-

dzących ze źródeł nieujawnionych” wydane przez Mini- nikach. Wśród podstawowych źródeł informacji Wytyczne 

sterstwo Finansów (dalej: Wytyczne MF) obowiązują od MF wyliczają podatkowe bazy danych, gromadzące m.in. 

grudnia 2010 r. Choć przewidziane są jedynie do użytku informacje z rocznych deklaracji PIT czy informacje o prze-

służbowego, działania Helsińskiej Fundacji Praw Człowie- stępstwach gospodarczych, dane posiadane przez urzędy 

ka pokazują, że ich treść podlega udostępnieniu w trybie skarbowe i celne, ewidencje i rejestry prowadzone przez 

dostępu do informacji publicznej (dokument dostępny organy administracji publicznej, ewidencje i rejestry pro-

na stronie internetowej: http://www.hfhrpol.waw.pl/pre- wadzone przez sądy powszechne (Krajowy Rejestr Sądowy, 

cedens/images/stories/wytyczne%20MF.pdf ). Sądowe Rejestry Ksiąg Wieczystych). W Wytycznych MF 

sugeruje się nawet analizowanie sądowych Rejestrów 

Wytyczne MF koncentrują się przedstawieniu metodyki Depozytów, zawierających dane osób wpłacających (za-

czynności analitycznych i procesowych organów podat- pewne wysokie) kaucje sądowe oraz analizowanie kwot 

kowych. Kontrola nieujawionych źródeł dochodu jest od wypłacanych adwokatom, wyznaczanym jako obrońcy 

lat deklarowana jako jedno z priorytetowych zadań z urzędu. Największą uwagę przykuwa jednak kategoria 

organów podatkowych. Ze względu na ochronę praw tzw. innych źródeł informacji, do której zaliczono towa-

podatnika, oczekiwania rzetelnej procedury weryfikacji rzystwa ubezpieczeniowe, biura podróży, deweloperów, 

jego dochodów i wydatków oraz respektowania prawa do przedsiębiorstwa oferujące dobra luksusowe (w tym 

prywatności warto zwrócić uwagę na kilka przedstawio- nawet właścicieli pól golfowych i kół łowieckich), kasyna, 

nych  w  Wytycznych  MF  kwestii. ogłoszenia o przetargach, rejestry jachtów czy statków po-

wietrznych. Organy podatkowe wykorzystują także donie-

Kim interesują się organy podatkowe sienia medialne, anonimy i wnioski z własnego rozpozna-

nia. 

Podstawowym kluczem, według którego ocenia się po-

datników, są tzw. znamiona zewnętrzne, a więc widoczny Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym

stan majątkowy i wystawny tryb życia prowadzony przez 

podatników. W kręgu zainteresowania organów podat- Wytyczne MF wyjaśniają także praktyczne aspekty ciężaru 

kowych znajdują się osoby nabywające nieruchomości, dowodu w postępowaniu podatkowym. Ta kwestia budzi 

luksusowe usługi (jachty, łodzie, drogie samochody czy liczne spory w praktyce i protesty podatników. Zgodnie 

drogi sprzęt elektroniczny), inwestorzy giełdowi, nabyw- z art. 20 ust. 3 updf, teoretycznie rolą organu podatko-

cy znacznych ilości udziałów i akcji czy posiadacze wielu wego jest ustalenie, a więc i udowodnienie, wielkości 

lokat i rachunków bankowych. Zwraca się uwagę także na wydatków poniesionych w danym roku przez podatnika 

podatników wykonujących wolne zawody (m.in. lekarzy, i wartości zgromadzonego w tym czasie mienia. Jednak – 

prawników, architektów, geodetów i księgowych), urzęd- co akceptują także sądy administracyjne – w praktyce to 

ników podejrzewanych o działania korupcyjne, a nawet na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia faktu, z któ-
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rego wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne. Organy osób fizycznych. Stanowią zarówno uzupełnienie rozpro-

podatkowe nie mają bowiem – w sprawach dochodu szonych i szczątkowych regulacji prawnych poświęconych 

z nieujawnionych źródeł przychodu – obowiązku poszuki- prowadzeniu postępowań w zakresie dochodów z nie-

wania z własnej inicjatywy dowodów potwierdzających ujawnionych źródeł, jak i swoiste kompendium wiedzy 

stanowisko podatnika (wyrok NSA z dnia 2 kwietnia 2008 r. oraz zbiór praktycznych wskazówek adresowanych do 

II FSK 120/07). Jak wyjaśnia się w Wytycznych MF, jeśli organów podatkowych prowadzących takie postępowa-

podatnik nie zgadza się z niekorzystnymi dla siebie nia. Wytyczne MF przedstawiają z pewnością przydatne 

ustaleniami organów podatkowych, może – w drodze prze- dla organów podatkowych wskazówki w zakresie pro-

ciwdowodu – wykazać okoliczności podważające tezy wadzenia postępowań dotyczących przychodów nieznaj-

organów podatkowych. Akcentuje się przy tym okolicz- dujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pocho-

ność, że to właśnie na ogół podatnik, a nie organ podat- dzących ze źródeł nieujawnionych. Ich publiczna dostęp-

kowy, dysponuje korzystnymi dla siebie dowodami. W Wy- ność ma ogromne znaczenie dla zwiększania transpa-

tycznych MF podkreśla się jednak, iż faktyczne przerzuce- rentności działania organów władzy publicznej. Z per-

nie ciężaru dowodowego na podatnika nie zwalnia organu spektywy podatników Wytyczne MF pełnią także doniosłą 

podatkowego z obowiązku zebrania i wyczerpującego roz- funkcję uświadamiającą, umożliwiając kompleksowe za-

patrzenia  całego  materiału  dowodowego. poznanie się z nieujawnianymi dotychczas procedurami 

stosowanymi  w  praktyce  organów  podatkowych. 

Strategia postępowania organów podatkowych

Osobne miejsce poświęcono także omówieniu strategii 

postępowania organów podatkowych, prowadzących 

postępowanie dowodowe w zakresie ustalania przy-

chodów i wydatków podatnika. Zaniepokojenie budzi 

zaakcentowanie, że w razie odbierania oświadczeń lub 

przesłuchiwania stron w postępowaniu należy wręcz li-

czyć się z tym, iż składane wyjaśnienia mogą być nie-

prawdopodobne. Dla MF walorem szczególnej „niepraw-

dopodobności” odznaczają się twierdzenia podatnika 

o uzyskaniu dochodu z gier hazardowych czy nierządu. 

W myśl Wytycznych MF, budując strategię postępowania, 

organy podatkowe winny koncentrować się na groma-

dzeniu materiału, który pozwoli skutecznie zakwestio-

nować składane przez podatnika wyjaśnienia ze względu na 

nieścisłości czy sprzeczności logiczne. Strategia postępo-

wania bazująca na powyższych założeniach zdaje się 

niestety opierać na swoistym domniemaniu kłamstwa po 

stronie  podatnika.

Przydatność Wytycznych MF

Wytyczne MF w skondensowany, a zarazem kompleksowy 

sposób określają praktyczne aspekty prowadzenia postę-

powań kontrolnych i podatkowych, mających na celu 

zweryfikowanie prawidłowości rozliczeń podatkowych 

mec. Robert Krasnodębski  jest radcą prawnym, ekspertem 
prawa podatkowego współpracującym z HFPC w ramach 
programu edukacyjnego Klinika „Prawa człowieka a podatki”

Małgorzata Mączka jest aplikantką adwokacką w ORA 
Warszawa, w latach 2010-2012 była prawnikiem w Programie 
Spraw Precedensowych
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nany w środowisku łódzkich artystów przed-

stawiciel sztuki krytycznej Krzysztof Kuszej, Z autor cyklu obrazów oraz wiersza ukazujących 

problem pedofilii wśród księży Kościoła katolickiego, 

został uniewinniony od zarzucanych mu czynów 

propagowania zachowań o charakterze pedofilskim 

oraz prezentowania treści o charakterze pornogra-
1

ficznym . Tym samym Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śród-

mieścia wydał ważny wyrok dotyczący kwestii granic 

swobody  artystycznej.

sujący akt seksualny pomiędzy małoletnią dziewczynką 

a księdzem. Z kolei na portalu internetowym YouTube.com 

K. Kuszej umieścił film ukazujący interpretację tego wier-

sza przez artystę. W październiku 2010 r. K. Kuszej został 

zatrzymany przez łódzkich policjantów na 24 godziny, 

a jego obrazy zabezpieczono. Prokuratura przedstawiła 

artyście zarzuty propagowania zachowań o charakterze 

pedofilskim oraz prezentowania treści o charakterze porno-

graficznym  z  udziałem  małoletnich. 

Na marginesie warto wskazać, że K. Kuszej, jako przed-

stawiciel nurtu sztuki krytycznej, podejmował niejedno-Działalność artystyczna i stawiane zarzuty

krotnie tematykę kontrowersyjną i bulwersującą opinię 

społeczną. Artysta jest również autorem m.in. wiersza Artysta, korzystając z  portalu aukcyjnego Allegro, wystawił 

poświęconego aferze w łódzkim pogotowiu (tzw. aferze na sprzedaż obrazy stanowiące część cyklu poświęconego 

łowców skór) pt. „Z pamiętnika łódzkiego sanitariusza”, sprzeciwowi wobec aktów pedofilii wśród księży w Koś-

a także wiersza pt. „Śmierć Tomka Lohana w fabryce ciele katolickim. Każda z prac odnosi się do określonego 

lodówek  Indesit”.zdarzenia, w trakcie którego doszło do wykorzystania se-

ksualnego dzieci przez księży. W tytułach obrazów artysta 

Wyrok uniewinniającyodwołał się do nazw miejscowości, w których wydarzenia te 
2

miały miejsce . Pewne obrazy zawierają również napis 

informujący o imieniu dziecka i jego wieku. Na obrazach Po zapoznaniu się z opiniami biegłych oraz wyjaśnieniami 

widać m.in. narządy płciowe dzieci i dorosłych mężczyzn oskarżonego Sąd doszedł do wniosku, że zamiarem artysty 

w sutannach oraz elementy odnoszące się do symboliki nie było propagowanie zachowań pedofilskich oraz roz-

Kościoła katolickiego, np. krzyże, aureole, kielichy oraz powszechnianie treści pornograficznych, lecz piętnowanie 

świece. Niektóre obrazy przedstawiają stosunek seksualny zjawiska pedofilii w Kościele katolickim. Sąd oparł swój 

pomiędzy  postaciami. wyrok uniewinniający przede wszystkim na opiniach 

biegłych z zakresu historii sztuki oraz literaturoznawstwa, 

Na swojej stronie internetowej K. Kuszej umieszczał rów- którzy potwierdzili, że twórczość artystyczna K. Kuszeja 

nież kopie cyfrowe tych obrazów. Opublikował na niej mieści się w zakresie nurtu sztuki krytycznej. Biegli 

także nawiązujący do całego cyklu wiersz pt. „Msza”, opi- podkreślili, że jego twórczość niesie ze sobą wyraźne,

Sprawa Krzysztofa Kuszeja – problem granic 
swobody artystycznej

Anna Grochowska

1 Wyrok Sądu Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia z dnia 25 lipca 2012 r., sygn. IV K 620/11.

2 Na przykład: „Cudowny obraz Matki Boskiej z Hłudna, gdzie grasował pedofil katolicki ksiądz Stanisław K.”, „Ukrzyżowanie w Kołobrzegu, gdzie 
grasował pedofil katolicki ksiądz Zbigniew R.”, „Ukrzyżowanie w Pszczynie. Scena molestowania przez pedofila katolickiego księdza Edwarda P.”.
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społeczne przesłanie – poprzez nią artysta wyraża swój określonego w art. 196 Kodeksu karnego  oraz przestępstw 

sprzeciw przeciwko określonym wynaturzeniom społecz- związanych z utrwalaniem i rozprzestrzenianiem porno-

nym i patologii. Sąd wskazał jednocześnie na niejedno- grafii określonych w art. 202 Kodeksu karnego. Ponadto, 

znaczność i wielość definicji treści pornograficznych i uz- w obliczu niejednoznaczności pojęć „uczuć religijnych” 

nał, że dzieła K. Kuszeja zawierają treści pornograficzne, oraz „pornografii”, organy ścigania, szczególnie w fazie 

ponieważ ukazują „akty czynności seksualnych, na których postępowania przygotowawczego, niejednokrotnie mają 

widnieją wizerunki małoletnich”. Podkreślił jednak, że rze- trudności z kwalifikacją działalności twórczej artystów.

czywisty stosunek artysty do jego dzieł ma decydujące zna-

czenie, a ten kwestionował ich pornograficzny charakter. Użyte w art. 73 Konstytucji RP pojęcie „wolność” wyraźnie 

wskazuje na zakaz stosowania przez władze państwowe 

Karanie za sztukę? działań, które uniemożliwiałyby lub utrudniały podej-
6

mowanie twórczości artystycznej . Wszczynanie postępo-
W świetle art. 73 Konstytucji RP każdemu zapewnia się wań karnych przeciwko artystom, którzy przez swoją twór-
wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz czość próbują w sposób kontrowersyjny wyrazić krytykę 
ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także określonych zjawisk społecznych, może wywrzeć „mro-
wolność korzystania z dóbr kultury. Wolność twórczości żący skutek” (chilling effect), polegający na zniechęceniu 
artystycznej podlega również ochronie na podstawie art. 10 ich do podejmowania krytyki tego rodzaju w przyszłości. 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującego „Mrożący skutek” odpowiedzialności karnej wiąże się nie 

3

wolność  wyrażania  opinii . tylko z groźbą wymierzenia kary, lecz przede wszystkim 

z groźbą wszczęcia postępowania karnego. Już samo ist-

Środowiska artystyczne wskazują na powszechnie akcep- nienie możliwości wszczęcia postępowania karnego, na-

towany szczególny status twórczości artystycznej jako wet bez rzeczywistego zamiaru doprowadzenia do ukara-

jednej w form swobody wypowiedzi. Jednak jednocześ- nia podmiotu, może już działać na artystów odstraszająco.

nie podkreślają, że prezentowany pogląd nie jest poparty 

rozwiązaniami legislacyjnymi oraz interpretacyjnymi. Kontratyp sztuki

Opowiadają się również za prawdziwie szeroką autonomią 
7 8

życia artystycznego. Ich zdaniem sztuka powinna po- W ostatnich latach zarówno doktryna  jak i orzecznictwo  
dejmować tematy trudne, wrażliwe społecznie, prowoko- coraz chętniej wspominają o istnieniu pozaustawowego 

4

wać i zmuszać do dyskusji . Dlatego nie dziwi coraz większa kontratypu sztuki (kontratypu działalności artystycznej). 

liczba nurtów artystycznych, których przedstawiciele Kontratyp ten dopuszcza wyłączenie bezprawności czynu 

stosują środki wyrazu uważane przez odbiorców za kon- w sytuacji, gdy osoba, która działała w artystycznym celu,  

trowersyjne. wypełniła wszystkie znamiona czynu zabronionego. Łódz-

ki sąd uznał za bezprzedmiotowe odwoływanie się do 

Problem charakteru statusu wolności artystycznej pojawia kontratypu sztuki, opierając swoje orzeczenie na braku 

się zwłaszcza na tle przestępstwa obrazy uczuć religijnych umyślności w zachowaniu oskarżonego. Może jednak 

3 Miedzy innymi wyrok ETPC z 25 stycznia 2007 r. w sprawie Vereinigung Bildender Künstler przeciwko Austrii, skarga nr 68354/01. 

4 M. M. Bieczyński, Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, Wolters Kluwers, Warszawa 2011, s. 16-17.

5 Dyskusję na temat stosowania art. 196 k.k. wobec artystów wywołała sprawa Doroty Nieznalskiej, która w 2003 r. została uznana przez 
sąd I instancji za winną popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych w związku z wystawą „Pasja” prezentowaną w Galerii Wyspa 
Progress. W 2010 r. artystka została prawomocnie uniewinniona. 

6 Wyrok TK z 25 listopada 2008 r., sygn. K 5/08.

7 M. Budyn-Kulik, Wolność działalności artystycznej jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną, [w:] M. Mozgawa, Prawnokarne aspekty 
wolności, Zakamycze 2006, s. 233-249.

8 Wyrok SN z 23 listopada 2010 r., sygn. IV KK 173/10.
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dojść do sytuacji, w której stwierdzenie braku umyślności Anna Grochowska jest studentką V roku WPiA UW 

w działaniach artysty nie będzie tak oczywiste. Wydaje się, i prawniczką Programu Spraw Precedensowych HFPC.

że koncepcja kontratypu sztuki umocniłaby gwarancje 

twórczości  artystycznej. 

uropejski Trybunał Praw Człowieka w Stras-

burgu (dalej: ETPC) zakomunikował 13 grudnia E 2011 r. polskiemu rządowi sprawę przeciwko 

Polsce (skarga nr 59189/10). Skarżący zarzuca Polsce 

naruszenie art. 8 Europejskiej Kon-wencji o Ochronie 
1

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności  (gwarantu-

jącego prawo do poszanowania życia prywatnego i ro-

dzinnego) oraz art. 1 Protokołu Nr 1 do tej Konwencji 

(ochrona prawa własności). Źródła naruszenia konwen-

cyjnych gwarancji upatruje w tym, że z powodu 

bierności gminy nie może swobodnie dysponować 

przysługującym mu spółdzielczym własnościowym pra-

wem do lokalu. Został również zobowiązany do płacenia 

czynszu  za  osoby  trzecie  zamieszkujące  jego  lokal. 

przepisy nie określają, ile czasu ma gmina na zapewnienie 

lokali socjalnych. W praktyce gminy latami zwlekają z do-

starczeniem dłużnikom takich lokali, co powoduje, że obo-

wiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej zostaje de facto przerzucony na właścicieli. 

Instrumentem ochrony praw właścicieli jest jedynie 
2

roszczenie odszkodowawcze wobec gminy , które w moim 

przekonaniu (biorąc pod uwagę wieloletnie oczekiwanie 

uprawnionych na lokal socjalny) nie może – jako środek 

doraźny – być uznane za adekwatny środek realizujący 

konstytucyjne wymogi ochrony prawa własności. Miasto 

Wrocław wielokrotnie informowało skarżącego, że brak 

lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych gminy 

uniemożliwia  eksmisję  lokatorów. 

Pomimo wielokrotnych interwencji skarżącego miasto Okoliczności sprawy przeciwko Polsce ilustrują palący 

Wrocław nie wykonało wyroku sądowego z 2006 r., zo- społeczny problem braku wystarczającej liczby lokali 

bowiązującego je do zapewnienia lokalu socjalnego oso- socjalnych w zasobach mieszkaniowych gmin. Ich deficyt 

bom trzecim zamieszkującym w lokalu skarżącego.  Zgod- sprawia, że gminy nie wykonują nałożonych na nie 

nie z art. 14 ust. 6 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro- ustawowo zadań tworzenia warunków do zaspokajania 

nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej (jest to 

i o zmianie Kodeksu cywilnego orzekając o uprawnieniu jedno z zadań własnych gmin). W konsekwencji powstaje 

do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzy- stan patologii społecznej dotykający społeczności lokalne – 

manie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia zarówno samych uprawnionych do lokali socjalnych, którzy 

przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu soc- latami czekają w kolejce, jak też właścicieli zmuszonych do 

jalnego. Oznacza to, że dopiero złożenie oferty otwiera tolerowania „niepożądanych lokatorów” oczekujących na 

możliwość eksmisji „niepożądanych” lokatorów. Niestety, przydział  lokalu. 

Niezapewnienie przez gminy lokali socjalnych w rozsądnym 
terminie a ingerencja w prawo właścicieli mieszkań

Michał Chylak

1 Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.

2 Zob. art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego.
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Obraz, jaki wyłania się z przeglądu przeprowadzonego zasobu mieszkaniowego koncentrują się wokół pozy-

przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w drugiej po- skiwania nowych pełnostandardowych lokali mieszkal-

łowie 2012 r. w kilkunastu dużych miastach, potwierdza nych, adaptacji budynków typu hotelowego, budowy 

sytuację odbiegającą od standardu oczekiwanego od nowych budynków z lokalami mieszkalnymi. Gdańsk w la-

państwa europejskiego (zob. Tabela nr 1). Na przykład tach 2006-2012 pozyskał do zasobu mieszkaniowego 1102 

Katowice dotychczas nie wykonały wyroków sądowych, lokale. Warszawa (realizująca Program Komunalnego 

które zapadły w 2002 r., a średni czas oczekiwania na Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2008-2012) w latach 

złożenie oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2008-2011 oddała do użytkowania 1205 nowych lokali, 

w  Bydgoszczy  wynosi  7  lat,  a  w  Szczecinie  –  10. w 2012 r. – 114 (do końca 2012 r. planowano zakończyć 

budowę kolejnych 608 lokali). W wyniku modernizacji 

Z uwagi na realną możliwość ubiegania się o odszko- budynku hotelowego pozyskano 162 lokale. Szacuje się, 

dowanie przez prywatnych właścicieli miasta starają się że w okresie obowiązywania Programu zostaną rozpoczęte 

w miarę możliwości skracać okres oczekiwania na przy- zadania, w wyniku których Warszawa pozyska kolejne 542 

znanie lokalu socjalnego. Jednocześnie jest zasadą, lokale. Na zadanie te są zabezpieczone środki w Wieloletniej 

że wezwanie do zapłaty ze wskazaniem wysokości od- Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2012-2033. 

szkodowania nie jest wystarczające do wypłaty z budżetu Łącznie w ramach Program Komunalnego Budownictwa 

miasta żądanej kwoty. Sprawy o odszkodowanie roz- Mieszkaniowego zostanie oddanych 2631 nowych lokali. 

strzygane są na drodze sądowej po przeprowadzeniu Liczba lokali socjalnych w warszawskim zasobie miesz-

postępowania dowodowego. Wypłata odszkodowania kaniowym zwiększyła się z 2712 (2007 r.) do 4605 

następuje na podstawie wyroku sądu, rzadziej na podstawie (stan na 30 czerwca 2012 r.). W Olsztynie na przełomie lat 

zawartej przed sądem ugody (jedynie w Toruniu prawie 2009-2010 oddano 64 lokale socjalne, w 2011 r. – 6 lokali 

wszystkie wnioski właścicieli o wypłatę odszkodowania są i  16  pomieszczeń  tymczasowych.  

realizowane  w  formie  ugody). 

Obecnie w Ministerstwie Budownictwa, Transportu i Go-

Władze miast podkreślają, że problem przydziału lokali spodarki Morskiej trwają prace nad przygotowaniem 

socjalnych osobom o niskich dochodach jest trudny do zmian ustawy ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

rozwiązania z powodu kilkudziesięcioletnich zaniedbań. zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Ustawy

Jak wynika z założeń do projektu ustawy o społecznych z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworze-
3

nia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni grupach mieszkaniowych , deficyt mieszkaniowy wynosi 
4 

w Polsce około 1,46 mln mieszkań. Przeciętne miesięczne i domów dla bezdomnych – został wprowadzony termin 

wynagrodzenie w Polsce nie wystarcza na nabycie 1 mkw 6 miesięcy na zapewnienie przez gminę lokalu socjalnego. 

powierzchni mieszkania. Jeszcze gorsza sytuacja jest Po upływie tego terminu gmina, realizując zasadę 

w największych miastach, gdzie za przeciętną pensję wypływającą z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw 

obywatele mogą zakupić ok. 0,5-0,6 mkw mieszkania. lokatorów, byłaby zobowiązana do wynajmu lokali od 

Dla porównania, w państwach Europy Zachodniej za śred- innych właścicieli z przeznaczeniem na lokal socjalny dla 

nią pensję można kupić ok. 2-3 mkw mieszkania. W Polsce dłużnika, któremu jest zobowiązana taki lokal dostarczyć. 

wskaźnik liczby mieszkań na 1000 mieszkańców wynosi To rozwiązanie przywróciłoby równowagę między konsty-

340  i  jest  jednym  z  najniższych  w  Unii  Europejskiej. tucyjnie chronionym interesem właściciela a wymogiem 

podejmowania przez państwo działań zmierzających do 

Z informacji uzyskanych przez Helsińską Fundację Praw ochrony przed bezdomnością, obecnie scedowanych na 

Człowieka wynika, że działania zmierzające do zwiększenia właścicieli. 

3 Założenia dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1.

4 Dz.U. z 2006 r. Nr 251 poz. 1844 ze zm.
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Drugim aspektem prawnie istotnym w kontekście sprawy Rekapitulując, w obecnym stanie prawnym to na właścicieli 

Kubrak przeciwko Polsce jest uprawnienie do efektywnej mieszkań został nałożony obowiązek znoszenia przez 

realizacji prawomocnego wyroku sądowego (jest ono nieokreślony czas istotnego ograniczenia prawa własności. 

elementem prawa do sądu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Jednocześnie brakuje skutecznych mechanizmów praw-

Konstytucji RP; gwarantuje je też art. 6 Europejskiej nych i finansowych umożliwiających gminom zaspokajanie 
5

Konwencji). W orzecznictwie ETPC utrwalony jest pogląd, potrzeb  mieszkaniowych  wspólnoty  samorządowej .

że prawo do sądu stałoby się iluzoryczne, gdyby pra-

womocne orzeczenie okazywało się nieskuteczne ze szko-

dą dla jednej ze stron. Wykonanie orzeczenia powinno 

być więc integralnym elementem postępowania w rozu-

mieniu art. 6 Konwencji (m.in. wyrok z 28 lipca 1999 r. Michał Chylak  jest koordynatorem Kliniki Prawa 

w sprawie nr 22774/93, Immobiliare Saffi przeciwko Wło- Własności HFPC.

chom; wyrok z 19 marca 1997 r. w sprawie nr 18357/91, 

Hornsby przeciwko Grecji; wyrok z 20 lipca 2000 r. w spra-

wie  nr  15918/89,  Antonetto  przeciwko  Włochom).

Problemem zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. 

W piśmie z 8 listopada 2012 r. adresowanym do Ministra 

Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej zwraca 

uwagę na „konieczność rozważenia, czy brak określenia 

w ustawie o ochronie praw lokatorów końcowego terminu, 

na jaki można wstrzymać czynności egzekucyjne w ocze-

kiwaniu na dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego, 

pozostaje w zgodzie z (...) przepisami Konstytucji RP 

oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-

wych wolnościach. Pomimo zrozumienia intencji, jakimi 

kierował się ustawodawca przy wprowadzaniu takiej 

regulacji, wydaje się, iż aktualnie na skutek permanentnego 

od lat braku wystarczającej liczby lokali socjalnych doszło 

do nadmiernej i nieproporcjonalnej ingerencji państwa 

w prawo własności. Odszkodowanie określone w art. 18 

ustawy o ochronie praw lokatorów nie stanowi bowiem 

rekompensaty za faktyczne wywłaszczenie, jakim jest 

pozbawienie właścicieli możliwości korzystania z miesz-

kań przez długi i nie dający się z góry przewidzieć okres”.

5 Problem ten obok wielu innych został również odnotowany przez Najwyższą Izbę Kontroli w raporcie z dnia 10 stycznia 2012 r. 
o nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN pt. „Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej i jednostki 
samorządu terytorialnego”. W ocenie NIK istotnymi przyczynami niewywiązywania się gmin z nałożonego obowiązku zapewniania lokali 
socjalnych jest nierealizowanie inwestycji budownictwa socjalnego z powodu niewystarczających środków własnych gmin, niskie 
zaangażowanie środków budżetu państwa na wspieranie rozwoju tego budownictwa oraz stałe zmniejszanie się mieszkaniowego zasobu 
gminy. Skutkuje to stałym wzrostem zobowiązań gmin z tytułu roszczeń odszkodowawczych.
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Miasto

Niezrealizowane wyroki 

eksmisyjne z prawem do lokalu 

socjalnego – stan na rok 2012

Kwoty odszkodowań 

wypłaconych osobom 

fizycznym za niedostarczenie 

lokalu socjalnego 

osobom uprawnionym

Średnia długość oczekiwania 

na wystąpienie z ofertą 

najmu lokalu socjalnego

Gdańsk
160 z zasobu innego niż Gminy 

Miasta Gdańska
53 376 zł (2012 r.) Ok. 15 mies.

Warszawa 352 z zasobu prywatnego 5 081 273 zł (2009-2011) Od kilku miesięcy do kilku lat

Olsztyn
400, w tym 52 z zasobu 

prywatnego 

122 686,86 zł (2008 -2011) 

+ 32 559,14 zł (I poł. 2012)
Brak danych

Katowice
2800, w tym 145 z zasobu 

prywatnego
Brak danych

Brak danych; miasto nadal 

zobowiązane jest do realizacji 

wyroków, które zapadły w 2002 r.

Szczecin 699 z zasobu prywatnego 496 402,75 zł Ok. 10 lat

Rzeszów 24 ogółem Brak danych Ok. 5 lat

Łódź
4095, w tym 763 z zasobu 

prywatnego i spółdzielczego
Brak danych Od 3 do 5 lat

Poznań 1626 z zasobu prywatnego Brak danych Brak precyzyjnych danych

Białystok 399, w tym 29 z zasobu Brak danych Ok. 3 lat

Zielona Góra 10 ogółem Brak danych Ok. 4-5 lat

Bydgoszcz
952, w tym 562 z zasobu 

prywatnego 

587 167,69 zł (2011 r.) 

+ 604 273,75 (I poł. 2012 r.)
Ok. 7 lat

Gorzów Wielkopolski 3 z zasobu prywatnego Brak danych Ok. 19 mies.

Opole 14 z zasobu prywatnego Brak roszczeń Ok. 1-2 lata

Kielce 41 z zasobu prywatnego Brak danych Ok. 2 lat

Wrocław 351 ogółem
481 365,43 zł (2011 r.) 

+ 535 628,48 zł (I poł. 2012 r.)

Brak możliwości ustalenia 

przeciętnego okresu

Lublin 107 z zasobu prywatnego Brak danych Ok. 26 mies.

Kraków 1184 z zasobu prywatnego
4 700 000 zł (2011 r.) 

+ ok. 3 000 000 zł (I poł. 2012 r.)

Średnio w roku wydawanych jest 

ok. 180-190 skierowań do 

zawarcia umów najmu

Toruń 549 z zasobu prywatnego 1 216 735 zł (2011 r.) Ok. 6-8 lat
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tabela nr 1
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ezzałogowe samoloty – drony – stały się 

codziennością na współczesnym polu walki. B Po Stanach Zjednoczonych, Rosji czy Francji te-

raz Polska planuje utworzenie bezzałogowej jednostki 

militarnej. Stworzenie armii robotów – pomysł brzmią-

cy jak z powieści science fiction – staje się powoli 

rzeczywistością. 

skali i rodzaju zagrożeń. Proces ten zostanie poprzedzony 

długim okresem szkolenia personelu obsługującego drony 

oraz sporządzeniem stosownych analiz dotyczących 

wszelkich  kwestii  z  ich  operacyjnym  użyciem. 

Stosowanie dronów budzi jednak liczne kontrowersje 

etyczne i prawne. Wynikają one przede wszystkim ze 

stosowania uzbrojonych dronów  przez armię amerykańską 

W maju bieżącego roku Ministerstwo Obronny Narodowej do prowadzenia operacji selektywnej eliminacji (targeted 
1

killing) na terenach Pakistanu czy Afganistanu. Działania poinformowało , że planuje nabyć 41 zestawów bez-

te stanowią kontynuację tzw. wojny z terroryzmem za-załogowych samolotów. Dodatkowo Polska wyposaży 

początkowanej przez Stany Zjednoczone po zamachach wojsko w 2 zestawy samolotów podobnych do ame-

z 11 września 2001 r. W jej wyniku, na przykład, w sierpniu rykańskich dronów Predator – samolotów uzbrojonych 

2009 r. uśmiercono Baitullaha Mehsuda, lidera ugrupo-w 2 wyrzutnie rakiet, których działaniami można kie-

wania Ruch Talibanu w Pakistanie (Tehrik-i-Taliban Pa-rować zdalnie nie tylko z bazy wojskowej położonej 

kistan), obarczanego odpowiedzialnością m.in. za zamach w pobliżu miejsca działań wojennych, ale i z centrum 
2 na Benazir Bhutto. Drony kontrolowane przez CIA wy-ulokowanego tysiące kilometrów od areny walk . Do tej

konywały misje także w Jemenie – notabene, to właśnie na pory polska armia korzystała głównie z małych dronów 
3 terenie tego państwa po raz pierwszy doszło do użycia rozpoznawczych .

5

bezzałogowca poza teatrem działań wojennych (2002 r.) . 

Ponadto, według doniesień prasowych, USA posiada W liście adresowanym do Helsińskiej Fundacji Praw 
4 bazy samolotów bezzałogowych m.in. w krajach takich Człowieka Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśliło , 

jak Turcja, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Fi-że wprowadzenie do Sił Zbrojnych RP bezzałogowców ma 
6

lipiny .na celu przystosowanie potencjału militarnego Polski do 

Polska tworzy bezzałogową jednostkę dronów

Irmina Pacho,
Marcin Szwed

1 Marcin Górka, Do Polski nadciąga armia dronów, „Gazeta Wyborcza” 28 maja 2012 r., artykuł dostępny na stronie internetowej: 
http://wyborcza.pl/1,75478,11809269,Nadciaga_armia_dronow.html  (data dostępu: 19 czerwca 2012 r.).

2 J. Pugliese, Prosthetics of Law and the Anomic Violence of Drones, “Griffith Law Review” 2011, Vol. 20, No. 4, s. 936.

3 M. Kozubal, Polskie drony nad Afganistanem, „Rzeczpospolita” 26 września 2012 r., artykuł dosępny na stronie internetowej: 
http://www.rp.pl/artykul/936858.html (data dostępu: 12 listopada 2012 r.).

4 Pismo z 31 sierpnia 2012 r. Ministerstwa Obrony Narodowej dostępne na stronie internetowej: 
http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/images/stories/Odp%20MON_SKAN.pdf. Pismo to stanowi odpowiedź na wystąpienie 
z 14 sierpnia 2012 r. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dostępne na stronie internetowej: 
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2012/08/HFPC_MON_wystapienie_14_sierpnia_2012.pdf. 

5 Zob. http://www.fas.org/irp/program/collect/predator.htm (data dostępu: 12 listopada 2012 r.).

6 Zob. R. Stefanicki, Obama wskazuje, drony rozstrzeliwują, a gdzie prawo, „Gazeta Wyborcza” 22 czerwca 2012 r., artykuł dostępny na stronie inter-
netowej: http://wyborcza.pl/1,75477,11992055,Obama_wskazuje__drony_rozstrzeliwuja__a_gdzie_prawo.html (data dostępu: 12 listopada 
2012 r.).
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Stosowanie dronów – z założenia samolotów precyzyjnych, naruszenia prawa polskiego. Nie ma zgody co do 

co ma ograniczyć liczbę niepożądanych ofiar – wiąże się prawnomiędzynarodowego statusu konfliktu określanego 

w rzeczywistości ze znacznym zagrożeniem dla bezpie- potocznie jako „wojna z terroryzmem” (ang.  „war on terror”), 

czeństwa ludności cywilnej, niezaangażowanej w działal- jak również statusu samych terrorystów. W zależności 

ność terrorystyczną. Według danych przedstawianych przez bowiem od tego, czy uznamy ich za żołnierzy, cywilów lub 

New America Foundation, 32 procent spośród wszystkich trzecią niezidentyfikowaną grupę, oraz od tego, czy biorą 
7 10

ofiar dronów w Pakistanie mogli stanowić cywile . Podobne bezpośredni udział w walkach , przysługiwać im będą 

szacunki prezentuje British Bureau of Investigative Jour- różne gwarancje ochrony prawa do życia.

nalism, które ocenia ogólną liczbę ofiar (w okresie 2004-
8

Zagadnienie to było przedmiotem rozważań Sądu Naj--2011) na ok. 2900 osób, w tym maksimum 775 cywilów . 
11

Według organizacji, w nalotach zginęło ponad 170 dzieci. wyższego Izraela , Specjalnego Sprawozdawcy Rady Praw 
12

Człowieka ONZ  oraz doktryny amerykańskiej. Wobec 

Przyjmuje się, że zaprogramowanie robota czy komputera braku jednoznacznych uregulowań krajowych czy praw-

w ten sposób, by był w stanie skutecznie odróżniać cywilów nomiędzynarodowych na chwilę obecną nie sposób je-

od wojskowych, jest zadaniem wyjątkowo trudnym. dnoznacznie rozstrzygnąć, czy przeprowadzanie operacji 
9

Również stosowane przez administrację amerykańską  selektywnej  eliminacji  jest  w  ogóle  legalne. 

kryterium identyfikacji bojowników, ograniczające się do 

„wszystkich mężczyzn w wieku poborowym w strefie Nabiera to szczególnego znaczenia, mając na uwadze fakt, 

ataków”, nie doprowadzi do zmniejszenia się zagrożenia że Ministerstwo Obrony Narodowej zadeklarowało, że pla-

dla  ludności  cywilnej. nowane do zakupu drony będą wykorzystywane do 

uderzeń na zgrupowania wojsk i sprzętu bojowego. Bez-

Skupiając się następnie na kontrowersjach natury prawnej, załogowe statki powietrzne będą mogły wykonywać 

pomimo zwiększającego się użycia dronów do celów precyzyjne uderzenia na wcześniej rozpoznane i ziden-

selektywnej eliminacji, zarówno w wewnętrznym prawie tyfikowane obiekty w ugrupowaniu przeciwnika, jak 

krajowym poszczególnych państw, jak i w prawie również na obiekty bezpośrednio wykryte i zidentyfiko-

międzynarodowym nie wypracowano dotychczas jednej wane podczas realizacji misji rozpoznawczej. Nasuwa to 

definicji tych operacji. Nie jest również jasne, czy więc poważne wątpliwości co do potencjalnej możliwości 

przeprowadzanie tego rodzaju operacji militarnych jest wykorzystania przez Polskę bezzałogowców właśnie do 

zgodne z prawem międzynarodowym (dotychczas nie operacji selektywnej eliminacji, a także podstawy prawnej 

powstała jednak żadna umowa międzynarodowa, która umożliwiającej takie ich zastosowanie. Katalog okoliczno-

wprost odnosiłaby się do ograniczeń w stosowaniu ści uprawniających żołnierzy służących poza granicami 

uzbrojonych dronów), a także – nawiązując do powstającej RP do stosowania środków przymusu bezpośredniego, 

bezzałogowej jednostki w Polsce – czy nie stanowiłoby użycia broni i innego uzbrojenia zawiera Ustawa z dnia

7 Raport The Year of the Drone: An Analysis of U.S. Drone Strikes in Pakistan, 2004-2010, P. Bergen, K. Tiedemann, dostępny na stronie internetowej: 
counterterrorism.newamerica.net/sites/newamerica.net/files/ policydocs/bergentiedemann2.pdf.

8 Zob. strona internetowa: http://www.thebureauinvestigates.com/2011/10/14/grim-milestone-as-300th-cia-drone-strike-hits-pakistan/.

9 N. Sharkey, The Automation and Proliferation of Military Drones and the Protection of Civilians, “Law, Innovation and Technology” 2011, Vol. 3, 
No. 2, s. 236-237.

10 Por. np. wydany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża poradnik Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation 
in Hostilities under International Humanitarian Law (26 lutego 2009 r.). 

11 Zob. wyrok Sądu Najwyższego Izraela z 11 grudnia 2005 r. (sygn. HCJ 769/02), wydany w kontekście stosowania przez władze izraelskie 
selektywnej eliminacji wobec ekstremistów palestyńskich, którzy nasilili ataki terrorystyczne po II Intifadzie (2000 r.).

12 Raport P. Alstona, specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji z 28 maja 2010 r.
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17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zanim polskie drony wzbiją się w powietrze i ruszą na misje 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami wojskowe, Polska powinna wziąć pod uwagę rekomendacje 

państwa (Dz.U. Nr 162 poz. 1117; dalej: ustawa). Ustawa zawarte w raporcie Specjalnego Sprawozdawcy ONZ. Nie 

ogranicza możliwość stosowania broni i uzbrojenia przede rozstrzygając jednoznacznie kwestii dopuszczalności 

wszystkim do okoliczności usprawiedliwionych koniecz- operacji selektywnej eliminacji, Specjalny Sprawozdawca 

nością odparcia bezpośredniego zamachu ze strony ONZ podkreślił, że takie operacje mogą zostać uspra-

przeciwnika (art. 7b ust. 1 pkt 1 oraz 3-6 ustawy) bądź wiedliwione co do zasady w warunkach międzynaro-

w ramach pościgu lub w celu ujęcia sprawcy takiego dowego konfliktu zbrojnego. Operacje te powinny zostać 

zamachu (pkt 7-8). Prawo zezwala wprawdzie na stosowa- poprzedzone rzetelnymi działaniami wywiadowczymi, 

nie przymusu wobec osób, co do których zachodzi uza- a osoby sterujące dronami – odpowiednio przeszkolone, 

sadnione podejrzenie, że mogą użyć broni palnej lub także pod kątem psychologicznym. Ma to ograniczyć 

innego niebezpiecznego narzędzia, jednak użycie broni potencjalne nadużycia związane ze zjawiskiem, które 

powinno mieć za cel ujęcie lub udaremnienie ucieczki oso- w raporcie określono jako Playstation mentality to killing, 

by zatrzymanej (pkt 9). Używanie wyposażenia wojskowego tzn. traktowaniem zabijania instrumentalnie, jak w grze 

do przeprowadzania operacji, których celem jest fizyczna komputerowej. Specjalny Sprawozdawca zaleca, by pań-

likwidacja osób potencjalnie niebezpiecznych, a dodat- stwa podjęły stosowne działania, w tym legislacyjne, w celu 

kowo w miejscach, gdzie aktualnie nie toczą się walki zapewnienia jasności i przejrzystości zasad dopuszczal-

zbrojne, mogłoby więc być niezgodne z postanowieniami ności przeprowadzania operacji selektywnej eliminacji. 

ustawy. Nie zmienia tego również art. 7 ust. 3 ustawy dający 

żołnierzom poza granicami kraju prawo do ataku wyprze- Irmina Pacho jest jest koordynatorką Programu Spraw 

dzającego, gdyż także i w tym przypadku ustawa stanowi, Precedensowych i doktorantką w INP PAN. 

że celem powinno być zapewnienie samoobrony, ochrony Marcin Szwed jest  studentem V roku WPiA UW 

sprzętu  i  miejsca  stacjonowania. i prawnikiem Programu Spraw Precedensowych HFPC. 

S P R A W Y
P R E C E D E N S O W E

Zmiany w prokuraturze – opinia HFPC

Barbara Grabowska

dniu 8 listopada 2012 r. Helsińska Funda- nie obowiązującej ustawy o prokuraturze z 1985 r. Ro-

cja Praw Człowieka przedstawiła opinię do dzi to pytanie, czy rzeczywiście można mówić o reformie W kolejnego projektu ustawy – Prawo o pro- prokuratury, czy jedynie o kosmetycznych korektach. 

kuraturze, przygotowanego w październiku 2012 r. 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Poprzedni pro-

jekt – z lipca 2012 r. – nie został przyjęty przez Radę 

Ministrów, która zdecydowała o konieczności przygo-

towania nowej ustawy o prokuraturze. Nie przeszkodzi-

ło to Ministerstwu Sprawiedliwości w skonstruowaniu 

kolejnego projektu, niemal w całości opartego na pro-

pozycji nowelizacji z lipca 2012 r. oraz przepisach obec-

Likwidacja Krajowej Rady Prokuratury

Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu jest 

propozycja zlikwidowania Krajowej Rady Prokuratury (da-

lej: KRP). Taka reforma nie była przewidziana w lipcowym 

projekcie zmiany ustawy o prokuraturze. Pomysł zniesie-

nia KRP pojawił się dopiero w doniesieniach prasowych 
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w pierwszej połowie września 2012 r., kiedy to Minister- dialogu jest propozycja wprowadzenia obowiązku 

stwo Sprawiedliwości próbowało wprowadzić likwidację przyjmowania przez rząd dokumentu zatytułowanego 

KRP do projektu z lipca 2012 r. pomimo braku konsultacji „Zasadnicze kierunki polityki karnej”. Proponuje się, aby 

społecznych   w  tym  zakresie. w dokumencie tym Rada Ministrów określała „bieżące 

problemy ścigania przestępstw, przepisy prawa karnego, 

W uzasadnieniu projektu z października 2012 r. wskazano, których stosowanie uznaje za szczególnie istotne dla re-

że główną przyczyną proponowanej zmiany jest „ujawnio- alizacji polityki karnej oraz poszanowania praw i wolności 

na dysfunkcjonalność mechanicznego przeniesienia roz- człowieka i obywatela, a także przepisy prawa karnego, 

wiązań obowiązujących w obszarze sądownictwa na których  stosowanie  wymaga  oceny”. 

grunt prokuratury”. Ponadto Minister Sprawiedliwości 

w wywiadzie udzielonym 5 października 2012 r. w Polskim Pomysł corocznego przyjmowania „zasadniczych kierun-

Radiu wskazał, że jednym z argumentów za zniesieniem ków polityki karnej” przez rząd został szeroko skrytyko-

KRP jest potrzeba oszczędności. W stwierdzeniu tym wany podczas konsultacji społecznych projektu 2012 r. 

całkowicie pominięto fakt, iż członkowie KRP pełnią swoje również przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. W opinii 
1

z sierpnia 2012 r. Fundacja wskazała, że sytuacja, w której obowiązki społecznie  oraz że zgodnie z art. 24b ustawy 

działalność prokuratury miałaby być programowana przy o prokuraturze obsługę finansowo-administracyjną 

pomocy dokumentu politycznego, stoi w rażącej sprzecz-zapewnia Prokuratura Generalna, co oznacza, że KRP nie 

ności z generalną zasadą niezależności prokuratury i jej posiada odrębnego budżetu. Niestety uzasadnienie 

główną dyrektywą działania, jaką jest zasada legalizmu projektu nie zawiera pogłębionej analizy ani uszczegóło-

(art. 10 k.p.k.). Ponadto trudno uznać dokument polityczny wienia przyczyn, dla których KRP powinna zostać zlikwi-

pozbawiony mocy wiążącej za skuteczny środek komuni-dowana.

kowania. Zakres działania prokuratury, zgodnie z zasadą 

legalizmu, wyznaczają ustawy prawa karnego material-W projekcie zaproponowano wprowadzenie w miejsce 

nego oraz procesowego. Tymczasem w przypadku pro-KRP nowego organu – Zgromadzenia Ogólnego Proku-

jektu prawa o prokuraturze próbuje się przy pomocy ratorów Prokuratury Generalnej i Prokuratorów Apelacyj-

ustawy o charakterze ustrojowym wprowadzić quasi-nych, który stanowić będzie organ samorządu prokura-

-oportunizm procesowy, wskazując, że ściganie niektórych torskiego. Zgromadzenie Ogólne nie będzie jednak 

przestępstw w tym roku będzie ważniejsze niż w po-stanowiło wiernego substytutu Krajowej Rady Prokuratury 

przednim. Niestety w projekcie całkowicie pominięto z uwagi na nieprzyznanie Zgromadzeniu żadnych kom-
2

petencji w zakresie stania na straży niezależności proku- podnoszony wielokrotnie  postulat wprowadzenia terminu, 

ratury. w którym Prezes Rady Ministrów byłby zobligowany do 

przyjęcia bądź odrzucenia sprawozdania z działalności 

Zasadnicze kierunki polityki karnej prokuratury. 

Ograniczenie składu Zgromadzenia Ogólnego Prokura- Zniesienie odrębności prokuratury wojskowej

torów Prokuratury Generalnej i Prokuratorów Apelacyj-

nych jedynie do środowiska prokuratorskiego stanowi Podstawowym celem prac nad nowelizacją ustawy o pro-

zaprzeczenie zgłaszanego przez Ministerstwo Sprawie- kuraturze, przynajmniej w przypadku projektu z lipca 

dliwości postulatu  dialogu między różnymi ośrodkami 2012 r., było zniesienie odrębności prokuratury wojskowej 

władzy publicznej. Odpowiedzią na potrzebę takiego i objęcie jej regułami rządzącymi funkcjonowaniem po-

1 A. Herzog, Nowelizacja ustawy o prokuraturze – komentarz, Warszawa 2010, s. 82: „W odróżnieniu od Krajowej Rady Sądownictwa, 
członkowie Krajowej Rady Prokuratury pełnią swoje obowiązki całkowicie społecznie”.

2 Między innymi podczas debaty w styczniu 2012 r.  na forum Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
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wszechnych jednostek prokuratury. Projekt Ministerstwa innym postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym zawo-

Sprawiedliwości z października 2012 r. stanowi wierne dów prawniczych. W przypadku postępowań dyscypli-

odzwierciedlenie projektu z lipca 2012 r. Dlatego też, po- narnych sędziów norma odnosząca się do jawności tych 

dobnie jak w przypadku projektu z lipca 2012 r., nasuwa postępowań została wprowadzona już w pierwotnej 

się pytanie, na ile można mówić o chęci likwidacji pro- wersji ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

kuratury wojskowej, a na ile mamy do czynienia jedynie powszechnych  (art.  116 § 1  ustawy).
3

z próbą jej przekształcenia .  Ponadto rodzi to wątpliwość, 

Prawo o prokuraturz a projektowane zmiany w k.p.k.czy rzeczywiście zaproponowane zmiany spowodują, 

że Prokurator Generalny będzie w stanie ponosić odpo-

W opinii Fundacji wskazano również, że projekt regulujący wiedzialność za to, co dzieje się w sprawach prowadzo-

funkcjonowanie prokuratury nie odpowiada na pod-nych przez prokuratorów wojskowych. W świetle projektu 

stawowe wyzwania, które przed prokuraturą stawia projekt wciąż istnieć będzie odrębna kategoria prokuratorów, 

zmian w procedurze karnej skierowany w listopadzie 2012 r. zwanych prokuratorami wojskowymi, którymi będą mogli 

do sejmu jako projekt rządowy. Przewiduje on wzmocnie-zostać jedynie oficerowie. Ich przełożonym nadal będzie 

nie kontradyktoryjności na sądowym etapie postępowania Naczelny Prokurator Wojskowy, a same sprawy będą pro-

karnego, a tym samym przeniesienie większej odpo-wadzone  w  ramach  wydziałów  wojskowych.

wiedzialności na strony za rezultat prowadzonego po-

stępowania. Takie ukształtowanie procesu karnego stwarza Ponadto HFPC zwróciła uwagę, że propozycja zlikwi-

przed prokuraturą nowe wyzwania. Po pierwsze, pro-dowania prokuratury wojskowej jest dobrą okazją, aby 

kuratorzy powinni ponosić odpowiedzialność za sprawę, zwrócić uwagę na podnoszony już wcześniej postulat 

w której sporządzili akt oskarżenia. Obecnie prokuratorzy, związany z zapewnieniem szeroko rozumianej pomocy 

z uwagi na liczbę przydzielonych spraw, często występują prawnej dla polskich żołnierzy biorących udział w misjach 
4

przed sądem, broniąc aktu oskarżenia, nad którym nie zagranicznych .  
pracowali na etapie postępowania przygotowawczego. 

Po drugie, proponowany model postępowania wymaga Postępowanie dyscyplinarne
większej swobody w wykonywaniu obowiązków przez 

prokuratorów. Należy w konsekwencji ograniczyć albo Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, główną zmianą 
nawet wyeliminować możliwość wydawania wiążących odnoszącą się do postępowania dyscyplinarnego jest 
i dotyczących konkretnej sprawy poleceń przez proku-wprowadzenie mieszanego modelu sądownictwa dyscy-
ratorów – zwierzchników, wynikającą z zasady hierar-plinarnego. Jako sądy I instancji orzekać miałyby tzw. sądy 
chicznego  podporządkowania. zawodowe złożone z wybranych prokuratorów. Drugą 

instancję stanowiłyby sądy apelacyjne lub Sąd Najwyższy. 
Prawo składania kasacji przez Ministra Ponadto projekt przewiduje, że od wyroku sądu II instancji 
Sprawiedliwości?przysługiwałaby  kasacja  do  Sądu  Najwyższego.

Trudno nie odnieść wrażenia, że podstawowym zamiarem Podobnie jak wskazywaliśmy w poprzedniej opinii, 
projektu jest zbliżenie instytucjonalne Prokuratora Gene-konieczne jest odstąpienie od zasady niejawności w postę-
ralnego, a przez to samej prokuratury, do Ministra Sprawie-powaniach dyscyplinarnych prokuratorów. Uzasadnienie 
dliwości. Takie propozycje stanowią próbę uchylenia nie zawiera  wzmianki, dlaczego zdecydowano się po-
podstawowych zmian w prokuraturze wprowadzonych zostawić ten relikt procesowy, niewystępujący w żadnym 
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3 Por. opinia KRP dostępna na stronie internetowej: http://www.krp.gov.pl/download/165.

4 Por.  http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/images/stories/file/05-2010_small_fin.pdf.
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reformą z 2009 r. Najlepszym tego przykładem jest Radę Ministrów, a następnie skierować do Sejmu, tak aby 

propozycja zawarta w art. 4 przepisów wprowadzających możliwe było wprowadzenie tych zmian od stycznia 2014 r. 

ustawę  Prawo o prokuraturze, zgodnie z którym zmienia się Natomiast całościowa regulacja funkcjonowania prokura-

art. 521 k.p.k., przyznając Ministrowi Sprawiedliwości pra- tury wymaga pogłębionej analizy problemów istniejących 

wo do składania kasacji w sprawach karnych. Tym samym w jednostkach prokuratury w ramach szeroko zakrojonej 

próbuje się znowelizować prawo procesowe przy okazji debaty publicznej z udziałem przedstawicieli środowiska 

reformy prawa ustrojowego, bez uprzedniego uzyskania prokuratorskiego, jak również teoretyków prawa oraz part-

opinii Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w tej kwestii. nerów społecznych. Z uwagi na szczególne znaczenie 

przyszłej ustawy o prokuraturze i fundamentalną rolę, 

Co dalej z projektem? jaką instytucja ta pełni, niedopuszczalne jest forsowanie 

projektu opracowanego w ciągu 3 tygodni i zawierają-

HFPC wskazała w swojej opinii, że z uwagi na poważną cego  tak  kontrowersyjne  rozwiązania.

liczbę niedociągnięć znajdujących się w projekcie, na-

leżałoby wyodrębnić te z proponowanych przepisów, które Barbara Grabowska jest koordynatorką Programu „Monito-

odnoszą się do likwidacji prokuratury wojskowej, i do- ring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedli-

prowadzić do ich przyjęcia we właściwym trybie przez wości”, doktorantką w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r., Dz. Urz. UE nr L 280 z 26.10.2010 r., s. 1.

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. , Dz. Urz. UE, nr L 142 z 1.6.2012 r., s. 1.

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r., Dz. Urz. UE, nr L 338 z 21.12.2011 r., s. 2.

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, 
wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, Dz. Urz. UE, nr L 315 z 14.11.2012 r., s. 57.
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Unijne prawo karne daleko od praw człowieka?

Dominika Bychawska-Siniarska

nia Europejska uzyskała kompetencje legi-

slacyjne w sprawach karnych. Z nowymi kom-U petencjami wiąże się jednak duża odpo-

wiedzialność. UE musi z jednej strony uwzględniać 

dorobek prawny państw członkowskich, z drugiej – 

standardy wynikające z orzecznictwa Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka. Jak trudne jest to zadanie, 

pokazują prace nad dyrektywą dotyczącą prawa dostę-

pu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawa 

do  powiadomienia  osoby  trzeciej  o  zatrzymaniu.

Sprawę ułatwił Traktat z Lizbony, wprowadzając w spra-

wach karnych procedurę współpracy między Parlamen-

tem a Radą, odsyłając do lamusa procedurę jednomyśl-

ności. Spowodowało to znaczące przyspieszenie prac nad 

nowymi  dyrektywami. 

Dotąd przyjęto 4 dyrektywy o charakterze procedural-

nym: w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłuma-
1

czenia pisemnego w postępowaniu karnym , w sprawie 
2

prawa do informacji w postępowaniu karnym , w sprawie 
3

europejskiego nakazu ochrony  oraz dyrektywę ustana-

wiającą minimalne prawa dla ofiar, bez względu na miejsce Od 2010 r. Unia Europejska realizuje Program Sztokholmski, 
4

ich pobytu w UE . Trwają prace nad dyrektywami o dostępie mający wzmocnić prawa osób w postępowaniu karnym. 
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do adwokata oraz w sprawie zamrożenia i konfiskaty do- podejrzanej, która w trakcie przesłuchania przyznała się 

chodów pochodzących z działalności przestępczej w UE. do winy bez obecności adwokata przeczy gwarancjom 

Z kolei w 2013 r. ma się ukazać projekt dyrektywy o pomo- rzetelnego procesu. Ale w czasie prac nad dyrektywą w Ra-

cy prawnej. Oczekiwany jest projekt dyrektywy o uzys- dzie UE z tekstu dyrektywy zniknęły gwarancje proce-

kiwaniu i zabezpieczeniu dowodów w postępowaniu sowe  dla  „ osób  faktycznie  podejrzanych”.

karnym. W kolejce na przyjęcie czeka też szereg dyrektyw 

dotyczących prawa materialnego, takich jak dyrektywa Rada UE poszerzyła również zakres wyłączeń prawa 

o handlu ludźmi czy dyrektywa w sprawie zwalczania dostępu do adwokata oraz powiadomienia osoby trzeciej 

niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzy- o pozbawieniu wolności. Ograniczenia możliwe są, gdy 

stywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej. pojawi się potrzeba zapobieżenia poważnym negatyw-

nym skutkom dla życia, wolności i integralności cielesnej, 

Uzyskując kompetencje w dziedzinie karnej, UE dostała gdy zapewnienie adwokata jest wyjątkowo trudne lub 

trudne zadanie. Dyrektywy, które opracowuje, muszą nie ze względu na „geograficzne oddalenie podejrzanego 

tylko uwzględniać dorobek prawny państw członkowskich, lub oskarżonego”. Ostatnia z wymienionych przesłanek 

ale brać pod uwagę standardy wypracowane w orzecz- sprzeczna jest ze standardami Europejskiego Komitetu 

nictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ds. Zapobiegania Torturom, wedle których możliwość 

ETPC). Jak to skomplikowane, wskazują prace nad dyrek- opóźnienia skorzystania z prawa do adwokata „powinna 

tywą dotyczącą prawa dostępu do adwokata w postę- być jasno zdefiniowana, a jej wykorzystanie ściśle 

powaniu karnym oraz prawa do powiadomienia osoby ograniczone w czasie”. Komitet sugeruje, aby państwa 

trzeciej o zatrzymaniu. Pod koniec zeszłego roku Komisja członkowskie tworzyły listy adwokatów w porozumieniu 

Europejska przedstawiła projekt nawiązujący do standar- z odpowiednimi organizacjami zawodowymi, które umo-

dów ETPC. Jednak po przekazaniu projektu Radzie UE żliwiłyby wyeliminowanie opóźnień w wypełnianiu 

dokonano w nim zmian, które podważają sens przyjmo- gwarancji  procesowych.

wania dyrektywy. Rada UE, reprezentująca interesy państw 

członkowskich, zmodyfikowała projekt w sposób, który Ponadto Rada UE wprowadziła do projektu ograniczenie 

pogarsza standardy w stosunku do tego, czego od lat dostępu do adwokata w postępowaniu przygotowawczym 

wymaga od państw Trybunał w Strasburgu. Teraz cała osobom oskarżonym o czyny „mniejszej wagi” (zdefi-

nadzieja w Parlamencie Europejskim, który może przywró- niowane jako zagrożone karą pieniężną – np. przestępstwa 

cić kształt dyrektywy zgodny ze standardami praw czło- drogowe popełniane na szeroką skalę). Poprawka ta 

wieka. Pierwsze czytanie zostało zaplanowane na maj rozszerza tym samym zakres wyjątków korzystania z prawa 

2013 r. Projekt dotyczy dziesiątków milionów ludzi, którzy do  obrony.

w procesach karnych są często pozostawieni bez odpo-

wiedniej  reprezentacji  prawnej. Na mocy poprawek wprowadzonych do dyrektywy przez 

Radę UE państwa członkowskie uzyskały możliwość 

 W wielu państwach Europy określanie podejrzanego jako swoistego wartościowania zeznań uzyskanych pod 

„świadka” lub „osobę faktycznie podejrzaną” stanowi nieobecność adwokata. Państwa dostały tym samym 

powszechną taktykę wykorzystywaną przez policję, aby swobodę decydowania o tym, jak wykorzystać zeznania 

uniknąć zapewniania podejrzanemu należnych mu praw do uzyskane od osoby pod nieobecność adwokata. Jest to 

rzetelnego procesu. Projekt Komisji Europejskiej regulował niezgodne z zasadami ustalonymi przez ETPC w spra-

takie sytuacje, przyznając „osobie faktycznie podejrzanej” wie Salduz p. Turcji (wyrok z 27 listopada 2008 r., skarga 

gwarancje procesowe. To podejście zbieżne było z orzecz- nr 36391/02). W sprawie tej Trybunał uznał, że wyko-

nictwem ETPC, który m.in. w sprawie Brusco p. Francji (wy- rzystanie obciążających zeznań, złożonych podczas prze-

rok z 14 października 2010 r., skarga nr 1466/07) uznał, słuchania policyjnego pod nieobecność adwokata w celu 

że przesłuchanie w charakterze świadka osoby faktycznie skazania, godzi w prawo do obrony. Takie zeznania powinny  
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być wykorzystywane na późniejszym etapie postępo- Brytanii (wyrok z 16 października 2001 r., skarga 

wania. nr 39846/98), w świetle którego obecność funkcjonariu-

sza policji „w zasięgu słuchu” podczas pierwszej konsulta-

W motywie 20 do dyrektywy dano państwom człon- cji z prawnikiem narusza prawo do skutecznego wy-

kowskim prawo określenia, czy władze powinny czekać na konywania  prawa  do  obrony.

przybycie adwokata (a jeśli tak, to jak długo) przed 

rozpoczęciem przesłuchania lub podjęciem czynności Gwarancje procesowe są szczególnie istotne w sprawach 

dochodzeniowych czy innych czynności dowodowych. dotyczących postępowań wynikających z Europejskiego 

Takie podejście potencjalnie podważa prawo dostępu do Nakazu Aresztowania (ENA). ENA może funkcjonować 

adwokata do tego stopnia, że może uczynić je iluzorycz- poprawnie przy dostępie do specjalistycznej pomocy 

nym. W praktyce może ono bowiem powodować, że policja prawnej tak w państwie wydającym, jak i wykonującym. 

będzie informować osobę o prawie dostępu do adwokata, Rada UE odeszła jednak od obowiązku podwójnej 

a następnie przejść do przesłuchania tej osoby pod nie- reprezentacji prawnej, który w obecnym kształcie zależeć 

obecność adwokata. Tymczasem, aby nadać prawu dostę- będzie od tego, czy adwokat państwa wykonującego ENA 

pu do adwokata pełne znaczenie, organy ściągania po- zna  kogoś  w  państwie  wydającym.

winny czekać na przybycie adwokata. Jak podkreślił ETPC 

w sprawie Pishchalnikov p. Rosji (wyrok z 24 września Kształt projektu dyrektywy zaproponowany w wyniku prac 

2009 r., skarga nr 7025/04) oskarżony, który zażądał po- Rady UE budzi uzasadnione obawy europejskich orga-

mocy prawnej, nie może zostać poddany dalszemu nizacji pozarządowych, w tym koalicji organizacji zbu-

przesłuchaniu  do  czasu  otrzymania  tej  pomocy. dowanej przez Open Society Institute. Oceniają one, 

że Rada UE ignoruje zarówno cel, jaki został sformułowany 

Projekt daje państwom członkowskim możliwość regu- w Programie Sztokholmskim, będącym podwaliną prac 

lowania sposobu oraz zakresu, w jakim adwokat może nad standardami UE, jak i bogate orzecznictwo ETPC 

uczestniczyć w przesłuchaniu (art. 3 projektu oraz motyw dotyczące gwarancji rzetelnego postępowania. Można 

20-21). Postanowienia takie otwierają drzwi do ogranicze- mieć jedynie nadzieję, że na dalszym etapie prac nad pro-

nia przez państwa członkowskie czynności, które adwokat jektem dyrektywy Parlament Europejski przywróci jej 

może podjąć. Jak wynika ze sprawy Ocalan p. Turcji (wyrok kształt zbieżny z dorobkiem orzeczniczym ETPC. Komisja 

z 12 maja 2005 r., skarga nr 46221/99), by prawo do pomocy Parlamentarna LIBE (zajmująca się sprawami wewnę-

prawnej było skuteczne, adwokat musi mieć możliwość trznymi, wymiarem sprawiedliwości i prawami podstawo-

zadawania pytań, domagania się wyjaśnień, składania wymi) zasygnalizowała 10 lipca 2012 r., że nie zgadza się 

oświadczeń oraz służenia klientowi radą podczas prze- z brzmieniem dyrektywy zaproponowanym przez Radę 

słuchania. Sama obecność adwokata podczas przesłucha- UE. Powołała specjalnego negocjatora, który ma wypra-

nia nie może być uznana za efektywne prawo do obrony. cować  wspólne  stanowisko  Rady  i  Parlamentu. 

Rada UE zdaje się również obojętna na fundamentalną Jakkolwiek będzie wyglądał ostateczny tekst dyrektywy, 

zasadę, w myśl której komunikowanie się podejrzanego już dziś wiadomo, że raczej nie zwiążą się nim Dania, 

z adwokatem powinna być poufne. Wprowadziła bowiem Wielka  Brytania  i  Irlandia. 

możliwość odstępstw od tej zasady przez państwa 

członkowskie, gdy zaistnieje potrzeba zapobieżenia 

poważnym przestępstwom lub gdy istnieją wystarcza-

jące powody, aby przypuszczać, że adwokat jest wraz 

z podejrzanym lub oskarżonym zamieszany w przestęp- Dominika Bychawska-Siniarska jest koordynatorką 

stwo. Trzeba tu ponownie odwołać się do standardu stras- programu HFPC „Europa Praw Człowieka” oraz dyrektorką 

burskiego wynikającego ze sprawy Brennan p. Wielkiej „Obserwatorium wolności mediów w Polsce”.
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zesnastego października 2012 r. Europejski 

Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPC, Trybu-S nał) wydał orzeczenie w sprawie Kędzior prze-
1

ciwko Polsce , w którym rozpatrywał skargę mężczyzny 

całkowicie ubezwłasnowolnionego i umieszczonego 

w domu pomocy społecznej. Jest to kolejne orzeczenie 

ETPC, w którym Trybunał zwraca uwagę na prawa osób 
2

ubezwłasnowolnionych . Rozstrzygnięcie ma bardzo 

istotne znaczenie, gdyż wynika z niego konieczność 

wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa systemu 

sądowej kontroli legalności i celowości umieszczania 

oraz pobytu osób ubezwłasnowolnionych w domach 

pomocy społecznej. Bez dokonania stosownych zmian 

w prawie krajowym, gwarantujących ubezwłasnowol-

nionym odpowiednie środki prawne, pełne wykonanie 

wyroku, a tym samym zapobiegnięcie dochodzeniu do 

podobnych naruszeń w przyszłości, nie będzie możliwe.

(woj. podkarpackie) z wnioskiem o przyjęcie skarżącego. 

W lutym 2002 r. skarżący trafił do ośrodka. Skarżący od 

samego początku opowiadał się przeciwko takiemu 

rozwiązaniu, jednak jego pisma protestacyjne kierowane do 

sądu nie odnosiły skutku – prezes sądu odpowiadał, 

że umieszczenie go w DPS odbyło się w zgodzie z prawem. 

Od 2002 r. S. Kędzior wielokrotnie próbował na drodze 

sądowej uzyskać uchylenie postanowienia o ubezwłasno-

wolnieniu oraz zgodę na opuszczenie DPS i powrót do 

domu. Bezskutecznie – sądy za każdym razem informowały 

go, że jako ubezwłasnowolnionemu nie przysługuje mu 

zdolność do czynności procesowych, w związku z czym 

postępowanie w sprawie uchylenia ubezwłasnowolnienia 

można wszcząć tylko na wniosek jego brata. Zgoda 

opiekuna byłaby niezbędna także do opuszczenia przez 

skarżącego DPS. Zmiany sytuacji skarżącego nie przyniosła 

nowelizacja art. 559 Kodeksu postępowania cywilnego 

(dalej: k.p.c.), wymuszona wyrokiem Trybunału Konsty-Skarżący, Stanisław Kędzior, leczy się psychiatrycznie od 
3

tucyjnego  z  7 marca  2007  r. ,  która  przyznała osobom 16. roku życia. Do 2002 r. mieszkał razem z matką i siostrą. 

ubezwłasnowolnionym uprawnienie do zgłoszenia wnio-W 2001 r. sąd, na wniosek brata S. Kędziora, wydał po-

sku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę stanowienie o częściowym ubezwłasnowolnieniu S. Kę-

ubezwłasnowolnienia. Dopiero w 2009 r. na wniosek dziora i ustanowił kuratorem jego brata. Kilka miesięcy 

S. Kędziora wszczęto postępowanie w przedmiocie zmiany później, w grudniu 2001 r., sąd wydał nowe postanowienie, 

postanowienia o ubezwłasnowolnieniu całkowitym, jednak w którym ubezwłasnowolnił S. Kędziora całkowicie i usta-

także i ono, z uwagi na negatywną opinię biegłych nowił jego brata jako opiekuna skarżącego. Sąd kiero-

dotyczącą stanu zdrowia psychicznego skarżącego, nie wał się rzekomym pogorszeniem stanu zdrowia ubez-

doprowadziło do uchylenia postanowienia. Na początku własnowolnionego, u którego zdiagnozowano schizofre-

stycznia 2012 r. S. Kędzior został przeniesiony do innego nię. Już po wydaniu tego postanowienia brat skarżącego, 

DPS. działając jako jego opiekun prawny, zwrócił się do domu 

pomocy społecznej (dalej: DPS) w Rudzie Różanieckiej 

Wyrok ETPC w sprawie Stanisława Kędziora

Marcin Szwed

1 Skarga nr 45026/07.

2 Zob. np. wyrok ETPC z 17 stycznia 2012 r. w sprawie Stanev przeciwko Bułgarii, skarga nr 36760/06; wyrok ETPC z 20 maja 2012 r. w sprawie 
Alajos Kiss przeciwko Węgrom, skarga nr 38832/06.

3 Sygn. K 28/05.
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S. Kędzior wniósł skargę do ETPC w październiku 2007 r. Naruszony został także art. 5 § 4 Konwencji, według którego 

Warto podkreślić, że uczynił to samodzielnie, bez pomocy każdy, kto został pozbawiony wolności, ma prawo odwo-

pełnomocnika. Dopiero od 2009 r., po zakomunikowaniu łania się do sądu w celu bezzwłocznego ustalenia legalności 

sprawy rządowi polskiemu, dzięki pomocy ze strony HFPC pozbawienia wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli 

skarżącego reprezentowali dr A. Bodnar i dr M. Zima. pozbawienie wolności jest niezgodne z prawem. Tymcza-

Rozpatrując sprawę, ETPC uznał, że doszło do naruszenia 3 sem prawo polskie nie przewiduje ani automatycznej, 

przepisów konwencyjnych: art. 5 § 1, art. 5 § 4 oraz art. 6. periodycznej kontroli sądowej w takich przypadkach, ani 

Trybunał, powołując się na dotychczasowe orzecznictwo, nie zezwala osobom całkowicie ubezwłasnowolnionym na 

nie miał wątpliwości, że w sprawie S. Kędziora mamy do skuteczne domaganie się takiej kontroli. ETPC jasno 

czynienia z naruszającym Europejską Konwencję Praw wskazał, że w tym zakresie polskie ustawodawstwo zawiera 

Człowieka (dalej: EKPC, Konwencja) pozbawieniem wol- ewidentne  braki.

ności. ETPC przypomniał, że aby działanie państwa mogło 

zostać uznane za zgodne z prawem, powinno być oparte Wreszcie, ostatni z naruszonych przez Polskę przepisów, 

na przepisach zapewniających osobie pozbawianej wol- art. 6, odnosił się tylko do okresu od marca 2007 r. do 

ności wszelkie gwarancje proceduralne chroniące przed października 2007 r., podczas którego sądy odmawiały 

arbitralnością. Powołując się na orzeczenie w sprawie rozpatrzenia wniosków skarżącego w przedmiocie 

Winterwerp przeciwko Holandii (wyrok ETPC z 24 paź- uchylenia postanowienia o ubezwłasnowolnieniu mimo 

dziernika 1979 r., skarga nr 6301/73), Trybunał zwrócił wyroku Trybunału Konstytucyjnego (7 marca 2007 r.), 

uwagę, że legalność pozbawienia wolności osoby chorej który taki stan prawny uznał za niekonstytucyjny. Sądy 

psychicznie zależy od 3 czynników: po pierwsze, musi być wskazywały m.in., że skarżący nie będzie mógł skutecznie 

przekonująco i należycie udowodnione, że osoba rzeczy- wnioskować o uchylenie ubezwłasnowolnienia, dopóki 

wiście cierpi na zaburzenia psychiczne; po drugie, choroba w życie nie wejdą odpowiednie zmiany w k.p.c. ETPC, 

taka powinna być na tyle dolegliwa, że uzasadniać będzie odnosząc się do tej kwestii, podkreślił, że nie rozstrzyga, 

przymusowe odosobnienie; po trzecie zaś, utrzymywanie czy osoby całkowicie ubezwłasnowolnione powinny mieć 

pozbawienia wolności musi być uzależnione od dalszego zapewnione w takich sytuacjach prawo do sądu, niemniej 

trwania  choroby. skoro TK w wyroku stwierdzającym niekonstytucyjność 

przepisów k.p.c. zobowiązał sądy do dokonywania takiej 

Odnosząc się do tych wymogów, Trybunał stwierdził, wykładni przepisów, która umożliwiałaby ubezwła-

że stan zdrowia skarżącego nie został należycie zbadany. snowolnionym dostęp do sądu w sprawach dotyczących ich 

Między badaniem go przez biegłego psychiatrę a wy- zdolności do czynności prawnej i nie uzależnił tego od 

daniem postanowienia o ubezwłasnowolnieniu minęło konieczności nowelizacji k.p.c., to interpretacja zapre-

prawie 50 dni, w ciągu których jego stan zdrowia mógł się zentowana przez sądy nie znajduje uzasadnienia. 

zmienić. Co więcej, opinia biegłych z 2001 r. odnosiła się W konsekwencji to niewykonanie przez sądy orzekające 

tylko i wyłącznie do zasadności ubezwłasnowolnienia wyroku TK doprowadziło do naruszenia art. 6 § 1 EKPC.

S. Kędziora, nie zaś do kwestii przymusowego umieszczenia 

go w DPS. Ponadto Trybunał zauważył, że polskie prawo nie O znaczeniu sprawy świadczy m.in. fakt, iż swoją opinię 

zawiera żadnych gwarancji proceduralnych dla osób amicus curiae przedstawiła organizacja pozarządowa 

pozbawionych wolności w ten sposób – skarżący nie Mental Disability Advocacy Centre (dalej: MDAC). Opinia 

znajduje się pod ciągłym nadzorem psychiatry, nie ma skupiała się przede wszystkim na problematyce zbyt 

przewidzianych żadnych periodycznych badań stanu jego sztywnej konstrukcji prawnej instytucji ubezwłasnowol-

zdrowia psychicznego. Dopiero w 2009 r., po 7 latach od nienia przyjętej w ustawodawstwie wielu państw euro-

umieszczenia w DPS, S. Kędzior został powtórnie prze- pejskich, jak również na konieczności zapewnienia osobom 

badany przez psychiatrę. Wszystko to zaważyło na orze- ubezwłasnowolnionym pozbawianym wolności środka 

czeniu ETPC stwierdzającym naruszenie art. 5 § 1 EKPC. prawnego umożliwiającego ochronę ich praw. W tej 
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drugiej kwestii MDAC przywołało przede wszystkim wyrok W świetle powyższych przepisów jest jasne, że co do zasady 

ETPC z 27 marca 2008 r. w sprawie Shtukaturov przeciwko umieszczenie w domu pomocy społecznej wymaga zgody 

Rosji (skarga nr 44009/05). ETPC stwierdził w nim, że poz- osoby, której ma dotyczyć. W przypadku jednak osoby 

bawienie osoby umieszczonej w szpitalu psychiatrycznym ubezwłasnowolnionej wniosek o przyjęcie do DPS może 
5

środka prawnego umożliwiającego prawną kontrolę złożyć jej opiekun prawny . Mając na uwadze art. 175 Ko-

zasadności i legalności jej pobytu w zakładzie, narusza deksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) w związku 

art. 5 § 4 EKPC. Zdaniem organizacji prawo do takiego z art. 156 k.r.o., opiekun osoby ubezwłasnowolnionej po-

środka, jak również ustanowienie obligatoryjnej okreso- winien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszel-

wej kontroli sądowej umieszczenia osoby ubezwłasnowol- kich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub ma-

nionej w odpowiedniej placówce można także wywieść jątku  ubezwłasnowolnionego. 
4

z  Konwencji  o  Prawach  Osób  Niepełnosprawnych .

Opiekun S. Kędziora nie wystąpił do sądu o zgodę na 

Pełne wykonanie wyroku przez Polskę bez wątpienia bę- umieszczenie go w DPS, co jednak nie przeszkodziło 

dzie wymagało dokonania niezbędnych zmian legisla- w przyjęciu go do zakładu. Co więcej, jak zauważył ETPC, 

cyjnych. Kwestie umieszczania osób ubezwłasnowol- przepisy polskie nie przewidują żadnego środka prawnego, 

nionych w domach pomocy społecznej uregulowane są który umożliwiłby osobie ubezwłasnowolnionej wszczęcie 

przede wszystkim w Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. postępowania w sprawie legalności i celowości pobytu 

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231 takiej osoby w DPS, co wynika z generalnego pozbawienia 

poz. 1375 j.t. ze zm.; dalej: u.o.z.p.) i rozporządzeniach wyda- takich osób zdolności do czynności prawnych i zdolności 

nych na jej podstawie oraz Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. procesowej. Prawo nie przewiduje także jasnych regulacji 

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr175 poz.1362 j.t. odnoszących się do cyklicznej kontroli zasadności pobytu 

ze zm.; dalej: u.p.s.). Stosownie do art. 38 u.o.z.p. osoba, ubezwłasnowolnionego w DPS. Pewne przepisy zawierało 

która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia w tym zakresie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawo- z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania 

wych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywają-

z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pie- cych w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy 

lęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, może być społecznej (Dz.U z 1995 r. Nr 23 poz.128; dalej: Roz-

za jej zgodą lub zgodą jej przedstawiciela ustawowego porządzenie). Rozporządzenie przewidywało pewną formę 

przyjęta do domu pomocy społecznej. Tylko w sytuacji, kontroli legalności przyjmowania i przebywania osób 

gdy osoba ubezwłasnowolniona lub jej przedstawiciel w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy spo-

ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu łecznej, jednakże jedynie w przypadku hospitalizacji 

pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, w szpitalu psychiatrycznym powyżej 6 miesięcy kontrola 

organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do mogła obejmować także zasadność dalszego pobytu oso-

sądu opiekuńczego z wnioskiem o przyjęcie osoby do by w szpitalu. Podobnego przepisu w odniesieniu do 

DPS bez jej zgody (art. 39 ust. 1 u.o.z.p.). Z kolei wedle domów pomocy społecznej brakowało. Rozporządzenie 

art. 54 ust. 1 u.p.s. osobie wymagającej całodobowej powyższe zostało zastąpione przez Rozporządzenie 

opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2012 r. 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania 

życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psy-

w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do chiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposo-

umieszczenia  w  domu  pomocy  społecznej. bu jej dokumentowania (Dz.U. z 2012 r. Nr 1147), które

4 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z dnia 25 października 2012 r.).

5 Zob. I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
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R E L A C J E                     
I  S P R A W O Z D A N I A

jednak także nie przewiduje badania zasadności dalszego drugie zaś, S. Kędzior jest ubezwłasnowolniony i nie mógł-

pobytu  osoby  w DPS. by takich postępowań zainicjować samodzielnie. W mojej 

ocenie zatem skuteczne wykonanie omawianego wyroku 

Wydaje się, że obecny stan prawny jest sprzeczny nie tylko musi wiązać się ze stosownymi zmianami legislacyjnymi. 

z Europejską Konwencją Praw Człowieka, ale i Konstytucją 

RP, zwłaszcza w kontekście wniosków płynących z przy-

toczonego orzeczenia TK o sygnaturze K 28/05. Zasadne 

byłoby więc rozważenie wprowadzenie do u.o.z.p. przepisu 

wzorowanego na obecnym art. 559 § 3 k.p.c., który 

umożliwiłby osobie umieszczonej w DPS wszczęcie pos-

tępowania sądowego w celu kontroli zasadności dal-

szego jej pobytu w zakładzie i mógłby stanowić podstawę 

do wydania orzeczenia o opuszczeniu DPS przez wniosko-

dawcę. Oczywiście w toku takiego postępowania sąd 

powinien brać pod uwagę ogół istotnych okoliczności 

w sprawie,  m.in. to, czy po opuszczeniu DPS ubezwłasno-

wolniony miałby zapewnioną opiekę adekwatną do swo-
Podsumowując, warto podkreślić doniosłe znaczenie jego  stanu  zdrowia.
omawianego wyroku. W wielu państwach Europy w dal-

szym ciągu uregulowania dotyczące ubezwłasnowol-Wyrok jasno wskazuje także na niedociągnięcia w zakresie 
nionych są zbyt sztywne, co pozwala na traktowanie takich praktyki orzekania o ubezwłasnowolnieniu. Niejedno-
osób w sposób przedmiotowy. Wyrok w sprawie Kędzior krotnie bowiem sądy nie analizują szczegółowo sytuacji 
przeciwko Polsce prezentuje pod tym względem zdecy-danej osoby, jej zdolności do samodzielnego życia, 
dowanie odmienne nastawienie, wymagając od państw ograniczając się tylko do opinii biegłego. Tymczasem 
uwzględniania w szerokim stopniu interesów i praw ubez-orzekając w przedmiocie ubezwłasnowolnienia, sądy 
własnowolnionego. Można zatem liczyć na to, że orzecze-powinny analizować także i inne okoliczności, np. przez 
nie przyczyni się do upowszechnienia standardów praw przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który poz-
człowieka w tym zakresie, w szczególności w odniesieniuwoliłby na ocenę funkcjonowania osoby w jej dotychcza-
do zasad umieszczania osób ubezwłasnowolnionych sowym środowisku i zdolność do samodzielnego życia.
w szpitalach psychiatrycznych i placówkach zbliżonych 

do polskich DPS, oraz kontroli sądowej nad procedurą Poważne wątpliwości dotyczą tego, w jaki sposób wyrok 
umieszczania i pobytu tych osób w tego rodzaju ośrodkach. powinien zostać wykonany w zakresie podjęcia kroków 
Warto również zwrócić uwagę na kolejny problem zwią-w indywidualnej sprawie skarżącego. Jak wiadomo, k.p.c. 
zany ze skutkami wyroku, tj. konieczność wypłacenia przez nie pozwala na wznowienie postępowania po wyroku ETPC. 
rząd polski S. Kędziorowi zadośćuczynienia w wysokości S. Kędzior mógłby zatem złożyć wniosek o uchylenie 
10 tys. euro. Z uwagi na pozbawienie w Kodeksie cywilnym ubezwłasnowolnienia, jednak wyrok ETPC będzie miał 
osób ubezwłasnowolnionych możliwości zarządzania znaczenie co najwyżej perswazyjne. Nie jest także możli-
swoim majątkiem może się okazać, że tego rodzaju we wzruszenie decyzji o skierowaniu do domu pomocy 
rekompensata nie będzie w praktyce stanowić żadnego społecznej oraz o umieszczeniu w domu pomocy spo-
zadośćuczynienia krzywd doznanych przez skarżącego.łecznej (art. 59 ust. 1 i ust. 2 u.p.s.) w drodze któregoś 

z nadzwyczajnych trybów postępowania uregulowanych 

w k.p.a., gdyż, po pierwsze, przepisy k.p.a. nie dają expressis 
Marcin Szwed  jest studentem V roku WPiA UW verbis możliwości wznowienia postępowania lub 
i prawnikiem Programu Spraw Precedensowych HFPC. stwierdzenia nieważności decyzji po wyroku ETPC, po 
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D Z I A Ł A L N O Ś Ć  
H F P C

P R A W O  U C H O D Ź C Z E
 I  M I G R A C Y J N E

2009 r. Ugandyjczyk złożył wniosek o na-

danie statusu uchodźcy na terytorium RP,  W motywując go obawą przed prześladowa-

niami w kraju pochodzenia z powodu orientacji 

homoseksualnej. Organy administracji obu instancji – 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (dalej: Szef UdSC) 

i Rada do Spraw Uchodźców (dalej: RdU) – odmówiły 

nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy, ochrony 

uzupełniającej oraz zgody na pobyt tolerowany i za-

decydowały o wydaleniu z terytorium RP. Przyjmując 

tożsame rozstrzygnięcia, oparły się jednak o zasadniczo 

różne  przesłanki  i  ustalenia  faktyczne.

ologa potwierdzającego jego orientację homoseksualną. 

Ugandyjczyk uzyskał takie zaświadczenie. W związku z tym 

organ I instancji uznał za udowodnioną okoliczność 

posiadania przez cudzoziemca orientacji homoseksualnej. 

Szef UdSC przyjął również, że spełniony został element 

subiektywny definicji uchodźcy, a mianowicie, że wyraża 

obawę przed powrotem do kraju pochodzenia. Jednakże 

organ podniósł, że obawa ta nie jest uzasadniona okolicz-

cznościami obiektywnymi, czyli panującą sytuacją w kraju 

pochodzenia  cudzoziemca.

W odwołaniu cudzoziemiec argumentował, że dogłębna 

analiza informacji na temat jego kraju pochodzenia po-

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców: w Ugandzie winna prowadzić do uznania, że w razie powrotu do 

homoseksualistom nic nie grozi kraju pochodzenia byłby on narażony na prześladowania 

ze względu na przynależność do określonej grupy spo-

Artykuł 13 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom łecznej,  jaką  są  homoseksualiści  w  Ugandzie.
1

ochrony na terytorium RP  (dalej: ustawa o ochronie) 

Sytuacja homoseksualistów w Ugandziestanowi, że cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, 

jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześla-

Homoseksualizm jest w Ugandzie penalizowany. W ra-dowaniami w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, 
2

narodowości, przekonań politycznych lub przynależności porcie Human Rights Watch z 2011 r. dotyczącym Ugandy  

do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce wspomina się o propozycji przyjęcia prawa zaostrzają-

korzystać z ochrony tego kraju. Zgodnie z art. 14 ust. 2 cego sankcje nakładane na homoseksualistów. Ustawa ta 

ustawy o ochronie, w zależności od warunków istniejących (tzw. Anti-homosexuality Bill) w 2009 r. ostatecznie nie zo-

w kraju pochodzenia, określona grupa społeczna może stała przyjęta pod presją opinii międzynarodowej. Jednak 

stanowić grupę, której członkowie mają wspólną orientację w ostatnim czasie, zgodnie z informacjami Amnesty 
3

seksualną. International z 7 lutego 2012 r. , ustawa ponownie została 

przedstawiona parlamentowi celem jej przyjęcia. Prze-

Rozpatrując przedmiotową sprawę, Szef UdSC wezwał widuje ona kryminalizację promocji homoseksualizmu, 

cudzoziemca do przedstawienia zaświadczenia od seksu- wprowadzenie przymusu wykonywania testów na obec-

Orientacja homoseksualna jako przesłanka udzielenia ochrony 
międzynarodowej w Polsce – sprawa obywatela Ugandy

Karolina Rusiłowicz

1 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1176 
z późn.zm).

2 Human Rights Watch,  World Report 2011: Uganda, dostępny na stronie internetowej:  http://www.hrw.org/world-report-2011/uganda.

3 Amnesty International, Uganda: Anti-homosexuality bill ‘a grave assault on human rights’, dostępny na stronie internetowej: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f34cd092.html.
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ność wirusa HIV w pewnych okolicznościach, nakłada karę dowodem w tym zakresie, a wskutek niespójnych i nie-

dożywotniego pozbawienia wolności za zawarcie związku wiarygodnych zeznań nie można dać wiary również 

małżeńskiego między osobami homoseksualnymi. Za- oświadczeniom cudzoziemca dotyczącym jego przy-

ostrzenie kar dotyczy także wprowadzenia kary śmierci należności do grupy LGBTI. W związku z tym cudzoziemiec 

za akty o szczególnie obciążającej naturze, jednak ten nie spełnia przesłanek do udzielenia mu żadnej z form 

przepis ma zostać wycofany. BBC donosi, że ustawa zosta- ochrony.
4

nie  przyjęta  do  końca  2012  r.

Sposób ustalania orientacji homoseksualnej 

w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcyPonadto w wielu raportach z wiarygodnych źródeł 

podniesiono, że osoby LGBT są poddawane w Ugandzie 

Co do zasady należy się zgodzić ze stwierdzeniem RdU, dyskryminacji, a także nękaniom, groźbom, zastraszaniom 
5

że żądanie przedstawienia zaświadczenia lekarskiego na ze strony silnie homofobicznego społeczeństwa . Zgodnie 
okoliczność posiadania orientacji homoseksualnej jest z wytycznymi pochodzącymi z listopada 2011 r., obo-
niezalecane. Praktyka ta krytykowana jest przez eksper-wiązującymi organy w Wielkiej Brytanii w zakresie 
tów z wielu względów, w tym przez ryzyko naruszenia art. 3 rozpatrywania wniosków o azyl pochodzących od oby-

6 oraz art. 8 Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Czło-wateli Ugandy , może to oznaczać prześladowania w in-
wieka i Podstawowych Wolności. Uważa się, że ustalenie dywidualnych przypadkach, jako że władze tego kraju 
orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej jest kwestią generalnie nie są w stanie zapewnić skutecznej ochrony 
świadomości osoby, której dotyczy, a nie zagadnieniem gejom, lesbijkom, biseksualistom oraz osobom, które za 
medycznym. Takie wnioski płyną z badań przeprowa-takie  są  uznawane. 
dzonych w ramach międzynarodowego projektu organi-

zacji COC Netherlands i Vrije Universiteit w Amsterdamie, Rada do Spraw Uchodźców: 
które zostały opublikowane we wrześniu 2011 r. w raporcie w Ugandzie homoseksualiści są prześladowani, 

7

pt. „Ucieczka przed homofobią” . W raporcie jako dobrą ale wnioskodawca nie jest homoseksualistą
praktykę wskazuje się metodę samoidentyfikacji w procesie 

ustalania orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej RdU, rozpatrując sprawę jako organ II instancji, przychyliła 
wnioskodawcy. się do argumentów przedstawionych przez Ugandyjczyka, 

stwierdzając, że sytuacja osób o orientacji homoseksualnej 
W opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka RdU bez-– czy szerzej: LGBTI – jest na tyle zła, że samo posiadanie 
podstawnie podważyła oświadczenia cudzoziemca w za-orientacji homoseksualnej narażałoby obywatela tego 
kresie posiadania przez niego orientacji homoseksual-kraju na prześladowanie i tym samym jego obawa byłaby 
nej. W powoływanym raporcie podkreślono, odnosząc uzasadniona. 
się do wyroku Refugee Appeals Tribunal w Irlandii, 

że drugorzędne ustalenia co do wiarygodności wniosko-Jednakże RdU podważyła ustalenia Szefa UdSC w kwestii 
dawcy nie mogą przesądzać o ustaleniach zasadni-ustalenia orientacji seksualnej cudzoziemca. Organ od-
czych, tzn. dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości woławczy podniósł, że zaświadczenie lekarza nie jest 

4 BBC News Africa, Uganda to pass anti-gay law as 'Christmas gift’, dostępny na stronie inetrnetowej: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20318436.

5 Raport Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych z kwietnia 2011 r. na temat przestrzegania praw człowieka w Ugandzie, 
dostępny na stronie internetowej: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/af/154375.htm.

6 UK Border Agency, Home Office, Operational Guidance Note: Uganda 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/countryspecificasylumpolicyogns/ugandaogn?view=Binary.

7 Sabin Jansen i Thomas Spijkerboer, raport Ucieczka przed homofobią, Amsterdam 2011, dostępny na stronie: 
http://www.ptpa.org.pl/public/files/RAPORT%20UCIEKAJ%C4%84C%20PRZED%20HOMOFOBI%C4%84.pdf.
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płciowej wnioskodawcy oraz jego uzasadnionej obawy prawie odbywającej się 20 listopada 2012 r. Sąd do-
8

przed  prześladowaniem . puścił do udziału HFPC, obok Polskiego Towarzystwo 

Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Kampanii Przeciwko 

Ujawnienie takiej informacji odpowiednim organom Homofobii. Pisemne stanowisko w sprawie złożył UNHCR. 

władzy samo w sobie jest bardzo trudnym przeżyciem, 

zwłaszcza jeśli dana osoba doznała z tego powodu WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym uchylił decyzję 

prześladowań w kraju pochodzenia ze strony władz Rady do Spraw Uchodźców. W uzasadnieniu ustnym wy-

państwa. Dodatkowo biorąc pod uwagę kontekst kul- roku uznał, że w sprawie nie został ustalony stan faktycz-

turowy, żadna osoba nie powoływałaby się na tak oso- ny oraz nie zostały przeprowadzone czynności dowodowe 

bistą kwestię, gdyby nie została do tego zmuszona 

okolicznościami  obiektywnymi. 

Pogląd ten znajduje uzasadnienie w danych statystycz-
9nych pochodzących od Urzędu do Spraw Cudzoziemców , 

z których wynika, że w latach 2006-2010 wnioski o nadanie 

statusu uchodźcy na podstawie przynależności do grupy 

LGBTI złożyło w Polsce tylko 10 osób. Ochrona między-

narodowa w postaci nadania statusu uchodźcy została 

udzielona tylko jednemu cudzoziemcowi – transseksu-

aliście. Ze statystyk można wyciągnąć wniosek, że, po 

pierwsze, ubieganie się o nadanie statusu uchodźcy na 

podstawie przynależności do mniejszości seksualnej jest 

bardzo rzadkie. Mało prawdopodobne jest zatem, że po-

woływanie się przez cudzoziemców na przynależność do 

grupy LGBTI stanowi sposób na uzyskanie ochrony poprzez 
uza-sadniające podważenie zaświadczenie lekarskiego po-

instrumentalne wykorzystanie procedury. Po drugie, organy 
twierdzającego, że cudzoziemiec jest homoseksualistą. 

administracji publicznej w Polsce w żadnej sprawie nie 
Sąd powołał się na notę UNHCR o tym, że wyznacznikiem 

uznały, że homoseksualista żywi uzasadnioną obawę przed 
homoseksualnej orientacji powinna być w przypadku 

prześladowaniem w przypadku powrotu do kraju pocho-
braku dowodów tylko deklaracja. Wskazał także na przywo-

dzenia lub też że ten powrót w inny sposób zagraża jego 
ływany raport „Ucieczka przed homofobią” odnośnie do 

życiu, – mimo iż wskazane sprawy dotyczyły wniosko-
możliwości stosowania posiłkowych środków dowodo-

dawców pochodzących z takich państw jak Kamerun czy 
wych w zakresie ustalania orientacji homoseksualnej. Wy-

Pakistan,  gdzie  homoseksualizm  jest  penalizowany.
rok  nie  jest  prawomocny.

W czerwcu br. HFPC złożyła wniosek na podstawie 

art. 33 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 
10administracyjnymi  o dopuszczenie do udziału w po-

Karolina Rusiłowicz jest prawnikiem w Programie stępowaniu w tej sprawie, toczącej się przed Wojewódz-
Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów HFPC. kim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Na roz-

8 Ibidem, s. 58.

9 Pismo z dnia 26 listopada 2010 r., nr DPU-D-420-1456/10/AMay.

10 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.).
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ak pokazuje praktyka, w wyniku obowiązują-

cych w Polsce regulacji przewidzianych w ustawie 
1J o cudzoziemcach , może dojść do sytuacji, w któ-

rych legalnie przebywający cudzoziemiec nie będzie 

mógł uzyskać zezwolenia na pobyt dla małoletniego 

dziecka pozostającego pod jego opieką. W ostatnim 

czasie w mediach nagłośniony został przypadek 3-let-
2

niej Wietnamki , której rodzice posiadają zezwolenie na 

zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce, a mają pro-

blemy  z  uzyskaniem  go  dla  dziecka.

ustawy o cudzoziemcach. Jest to zezwolenie wydawane 

uznaniowo, ze względu na wyjątkową sytuację osobistą. 

To rozwiązanie jest o tyle niekorzystne, iż okres udzie-

lenia takiego zezwolenia może wynosić maksymalnie 

3  miesiące  i  nie  może  zostać  przedłużony.

Obowiązujące regulacje doprowadziły w tym konkretnym 

przypadku do dosyć absurdalnej sytuacji, w której jeden 

z rodziców wraz z dzieckiem musieli wyjechać z Polski do 

Konsulatu RP w Czechach i starać się o wizę dla dziecka, 

przy czym zgodnie z informacjami przez nich dostar-

czonymi konsul wymagał od nich przedstawienia zapro-Możliwość uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas 
szenia  do  Polski  dla  dziecka. oznaczony przez dziecko cudzoziemca posiadającego 

zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony reguluje 
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z nim 
cudzoziemiec może przedstawić jako dokument potwier-zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się 
dzający możliwość uzyskania wystarczających środków cudzoziemcowi, który jest małoletnim dzieckiem cudzo-
utrzymania zaproszenie, które może wystawić cudzozie-ziemca posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas 
miec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem oznaczony, urodzonym na terytorium Polski. Dodatkowe 
zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co gwarancje w zakresie utrzymania jedności rodziny zostały 
najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przewidziane w art. 57 ust. 3 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach, 
posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie zgodnie z którym – nawet w sytuacji nielegalnego pobytu 
na  pobyt  rezydenta  długoterminowego  WE.dziecka – nie można mu odmówić zezwolenia na podsta-

wie  wskazanego  przepisu.
Rodzice małoletniej Wietnamki nie spełniali warunku 5-let- 
niego pobytu, ponieważ otrzymali dopiero drugie roczne Małoletnia Wietnamka nie mogła skorzystać z dobrodziej-
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Osta-stwa tych regulacji, ponieważ nie spełniała jednej z prze-
tecznie, w rezultacie drugiej wizyty w konsulacie, dziecko słanek – nie urodziła się na terytorium Polski, lecz Czech. 
otrzymało wizę. Jednak nawet w tej sytuacji, kiedy dziecko W tej sytuacji, na gruncie obowiązujących przepisów, 
mogło przebywać już w Polsce legalnie, pojawił się problem w związku z nieuregulowaną sytuacją pobytową, dziew-
z podstawą prawną udzielenia mu zezwolenia. W związku czynka mogła tylko otrzymać zezwolenie na zamieszka-
z krótszym niż 2 lata pobytem rodziców dziecka w Polscenie na czas oznaczony na podstawie art. 53a ust. 2 pkt 2 

Zróżnicowanie sytuacji dziecka legalnie przebywającego w Polsce 
cudzoziemca ze względu na miejsce urodzenia

Karolina Rusiłowicz

1 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2011 Nr 264 poz. 1573 z późn.zm.).

2 Aleksandra Szyłło, Tysiące nielegalnych dzieci w Polsce, „Gazeta Wyborcza” 8 grudnia 2012, artykuł dostępny na stronie: 
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,12324389,Legalni_rodzice__nielegalne_dzieci.html (data dostępu: 7 stycznia 2013 r.).
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na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna- okazja, w związku z toczącymi się pracami nad nową 

czony nie było możliwe udzielenie mu zezwolenia jako ustawą o cudzoziemcach. Fundacja wystąpiła z odpo-
3

członkowi rodziny (warunek ten wynika z art. 53 ust. 1 pkt 7 wiednim pismem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych . 

w zw. z art. 54 ustawy o cudzoziemcach). Sytuacja dziecka 

mogła być zatem jedynie rozpatrzona uznaniowo przez Wskazany problem ma charakter systemowy – brak doku-

wojewodę na podstawie „innych okoliczności” (czyli mentu pobytowego wpływa negatywnie na wiele innych 

art.  53a  ust.  1  pkt  4). sfer życia cudzoziemca, również małoletniego. Należy 

przy tym zauważyć, że problem ten wyjątkowo łatwo można 

Opisana sprawa dobrze pokazuje niedoskonałość regulacji by zażegnać, wykreślając z przepisu art. 53 ust. 1 pkt 12 

odnoszących się do dzieci cudzoziemców przebywających ustawy o cudzoziemcach sformułowanie: „urodzonego 

w Polsce legalnie. Dziecko rodzica-cudzoziemca, przeby- w Polsce”, tym samym poszerzając kategorię osób upraw-

wającego na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na nionych do uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas 

czas oznaczony, które nie urodziło się w Polsce, znajduje się oznaczony. W tym przypadku trudno podnieść jakiekolwiek 

w istotnie gorszej sytuacji niż urodzone w Polsce. Obecnie uzasadnione argumenty przemawiające przeciwko takie-

brak podstawy prawnej dla uregulowania ich pobytu za- mu rozwiązaniu. Bezpodstawny pozostanie argument 

równo w sytuacji, gdy przebywają w Polsce legalnie, a ro- ryzyka nadużyć w postaci zjawiska „dziecko-kotwica”, 

dzic nie spełnia warunków określonych w art. 54 ustawy czyli legalizacji pobytu rodziców przez uprzednie zale-

o cudzoziemcach (2-letni okres pobytu na podstawie zez- galizowanie pobytu dziecka, ponieważ w omawianej regu-

woleń na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce), jak lacji chodzi tylko i wyłącznie o dzieci rodziców przebywa-

i  nielegalnie. jących w Polsce legalnie, na podstawie zezwolenia na 

zamieszkanie  na  czas  oznaczony.

Przeprowadzona w ostatnich miesiącach abolicja roz-

wiązała problem niezgodnego z prawem pobytu wielu Za wprowadzeniem takiego rozwiązania przemawiają 

cudzoziemców. W związku z konstrukcją przesłanek natomiast silne argumenty dotyczące ochrony jedności 

uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony rodziny – skoro bowiem rodzic przebywa legalnie na 

w ramach abolicji, a konkretnie wymogiem pobytu terytorium Polski, również jego małoletnie dziecko pozo-

w Polsce od 20 grudnia 2007 r., niemożliwe było jednak stające pod jego opieką powinno mieć prawo pobytu 

zalegalizowanie w tym trybie pobytu dzieci, które się w kraju. Zróżnicowanie sytuacji dzieci urodzonych i nie-

urodziły po tej dacie. Pomimo że rodzice tych dzieci po- urodzonych w Polsce stoi w sprzeczności z art. 7 Karty 

siadają obecnie zezwolenie na zamieszkanie na czas ozna- Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz z art. 8 Euro-

czony i przebywają w Polsce legalnie, ich dzieci nadal pejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ponadto zgodnie 

posiadają nieuregulowaną sytuację prawną, jeżeli urodzi- z Konwencją o prawach dziecka kwestią nadrzędną 

ły  się  poza  granicami  kraju. powinno być zawsze zabezpieczenie najlepszych intere-

sów dziecka, jakimi są co do zasady wychowanie w rodzinie 

Opisana sprawa małoletniej Wietnamki nie jest przy- i kontakty z obojgiem rodziców. Wydaje się także, że utrzy-

padkiem odosobnionym. Z praktyki prawników Programu manie przepisu w obecnym kształcie jest niecelowe i nie 

Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej przystaje do współczesnej sytuacji dużej mobilności osób, 

Fundacji Praw Człowieka wynika, że wielu cudzoziemców zwłaszcza  w  Unii  Europejskiej.  

znajduje się w podobnej sytuacji. Fundacja wiele razy 

podnosiła ten problem przy kolejnych zmianach ustawy Karolina Rusiłowicz jest prawnikiem w Programie Pomocy 

o cudzoziemcach. Obecnie nadarza się ku temu kolejna Prawnej dla Uchodźców i Migrantów HFPC. 

3 Pismo HFPC do MSW w tej sprawie dostępne na stronie: http://www.hfhr.pl/wystapienie-do-msw-ws-legalizacji-pobytu-dzieci-cudzoziemskich/.
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dniu 29 października 2012 r. „Obser-

watorium Wolności Mediów w Polsce” HFPC W zorganizowało na Uniwersytecie Warszaw-

skim konferencję pt. „Mowa nienawiści w Internecie: 

jak z nią walczyć?”. Celem konferencji była dyskusja 

o skali zjawiska mowy nienawiści w sieci, sposobach 

przeciwdziałania jej, a także zaprezentowanie standar-

dów międzynarodowych dotyczących jej zwalczania. 

Zwrócono uwagę na główne trudności związane z do-

chodzeniem ochrony prawnej przez osoby pokrzyw-

dzone, takie jak niska efektywność mechanizmów 

pozwalających na identyfikację autorów nienawistnych 

wpisów publikowanych online czy kwestia trans-

granicznego charakteru komunikacji internetowej. 

Prelegenci zastanawiali się, czy kluczem do rozwiązania 

tych problemów jest zmiana prawa, czy tylko obecnej 

praktyki jego stosowania przez organy procesowe. 

A jeśli konieczna byłaby reforma regulacji prawnych, 

w  jakim  kierunku  powinna  ona  podążać?   

który czasopismo opublikowało w sierpniu br. E. Łętowska 

zaznaczyła, że poparła apel w zakresie, w jakim wyrażał 

zaniepokojenie zjawiskiem brutalizacji języka w Internecie 

i „bezradnością prawa” wobec tego fenomenu. Podkreśliła 

jednocześnie, że nie podziela wszystkich postulatów 

autorów apelu, w szczególności wprowadzenia zapropono-

wanych w nim „środków zaradczych”, które mogą być 

zagrożeniem np. dla korzystania ze swobody wypowiedzi 

w  Internecie. 

Profesor E. Łętowska nie zgodziła się przede wszystkim 

z sugestią zaostrzenia prawa karnego, zwłaszcza w sto-

sunku do wypowiedzi niebędących par excellence

„mową nienawiści” (w rozumieniu art. 256 i 257 Kodeksu 

karnego), ale np. wypowiedziami, które prowadzą wy-

łącznie do naruszenia cudzych dóbr osobistych. Zdaniem 

E. Łętowskiej nie należy zaczynać od reformy przepisów, 

ale od przeanalizowania, dlaczego obecne regulacje nie 

spełniają swojej roli. „Nie tyle chodzi o konieczną zmianę 

prawa (nie widzę takiej konieczności), ile praktyki – z wy-

W konferencji wzięli udział: prof. Ewa Łętowska (b. sędzia godnej na niewygodną dla prokuratury” – mówiła podczas 

Trybunału Konstytucyjnego, b. Rzecznik Praw Obywatel- konferencji. W ocenie prof. E. Łętowskiej do rozwiązania 

skich), Prokurator Generalny Andrzej Seremet, dr Aleksan- problemu ścigania mowy nienawiści w sieci przyczyniłaby 

dra Gliszczyńska-Grabias (Centrum Praw Człowieka INP PAN się przede wszystkim zmiana postawy prokuratorów – 

w Poznaniu), mec. Grzegorz Wanio (Kancelaria Olesiński większa wrażliwość i zaangażowanie w tego typu sprawy, 

& Wspólnicy), dr Marek Troszyński (Fundacja Wiedza Lo- mniej  oportunizmu  w  działaniu.  

kalna, Collegium Civitas), Anna-Maria Siwińska (SociAll 

Agora SA, b. szefowa Forum Gazeta.pl) oraz dr Adam Bodnar Następnie swoje wystąpienie zaprezentował Prokurator 

(HFPC). Debatę poprowadziła Dominika Bychawska- Generalny Andrzej Seremet, który podsumował dzia-

-Siniarska (HFPC). Współorganizatorami tego wydarzenia łania prokuratury w ostatnich latach na rzecz walki 

był Zakład Praw Człowieka UW, Zakład Praw Człowieka z przestępstwami z nienawiści na tle różnic narodo-

UMCS  oraz  Stowarzyszenie „ Otwarta  Rzeczpospolita”. wościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych. 

A. Seremet podkreślił, że opracowano „wytyczne” dla 

Profesor E. Łętowska rozpoczęła od nawiązania do apelu prokuratorów wskazujące, jak poprawić efektywność 

„Tygodnika Powszechnego” pt. „Stop nienawiści w sieci”, ścigania autorów bezprawnych wpisów w Interne-

Relacja z konferencji „Mowa nienawiści w Internecie: 
jak z nią walczyć?”

Dorota Głowacka
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1 W kolejnym wystąpieniu przegląd międzynarodowych cie . Przedstawił również statystyki związane ze ściganiem 

instrumentów walki z mową nienawiści, ze szczególnym użytkowników stosujących mowę nienawiści oraz zapewnił, 

uwzględnieniem standardów odnoszących się do Inter-że można zaobserwować zwiększenie świadomości orga-

netu, przedstawiła dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias. nów procesowych w tym zakresie. „Praktycznie wyeli-

Prawniczka omówiła najistotniejsze dla tej tematyki mię-minowano przypadki niezasadnego umarzania lub odma-

dzynarodowe regulacje prawne (w tym tzw. soft law), wiania wszczęcia postępowań przygotowawczych z po-

a także wskazała na interesujące orzeczenia trybunałów wodu znikomej społecznej szkodliwości takich czynów” – 

międzynarodowych (m.in. wyroki Europejskiego Trybunału zaznaczył. Prokurator Generalny poinformował też, że licz-

Praw Człowieka ws. Garaudy przeciwko Francji, Vejdeland ba postępowań związanych z mową nienawiści w sieci 

przeciwko Szwecji czy Edit. Board of Pravoye Delo prze-wzrasta (w pierwszym półroczu 2012 r. 82 postępowania 

ciwko  Ukrainie).na 262 dotyczyły Internetu). Z analizy danych staty-

stycznych wynika jednocześnie, że większość postępowań 

W trakcie konferencji ciekawie dyskutowano ponadto kończy się umorzeniem, przede wszystkim z powodu 

o roli pośredników internetowych (m.in. administratorów niewykrycia sprawców. Jedynie w niewielkiej liczbie 

stron www, wyszukiwarek etc.) w walce z mową nienawi-spraw  skierowano  do  sądów  akty  oskarżenia.

ści. Podstawowe obowiązki tych podmiotów, mechaniz-

my prawne oraz aktualne trendy w orzecznictwie sądów W dalszej kolejności głos zabrał M. Troszyński, który wiele 

krajowych omówił w oparciu o bogate doświadczenie uwagi poświęcił kwestii anonimowości w Internecie. Zda-

zawodowe w tej dziedzinie mec. G. Wanio. Natomiast niem M. Troszyńskiego sprzyja ona językowi nienawiści 

dr A. Bodnar dokonał w swoim wystąpieniu analizy regula-przede wszystkim ze względu na poczucie bezkarności 

minów wybranych popularnych serwisów internetowych. autorów nienawistnych wpisów. Socjolog poparł ideę 

Podkreślił, że wiele z nich zawiera zapisy chroniące przed ograniczenia anonimowości w komunikacji internetowej. 

mową nienawiści i od zainteresowania osób pokrzywdzo-Swój pogląd uzasadnił m.in. wynikami badań przepro-

nych w dużej mierze zależy, na ile portale będą reago-wadzonych w ramach „Raportu mniejszości” – projektu 
2

wały i usuwały określone treści. A. Bodnar zwrócił ponadto monitorującego zjawisko mowy nienawiści w Internecie . 
uwagę na rosnącą rolę pośredników internetowych. Jak podkreślił M. Troszyński, badania te wykazały, że gdy 
W jego ocenie coraz większe znaczenie dla regulacji np. udział w forum dyskusyjnym wymaga od internauty 
aktywności w sieci będą miały praktyki internetowych zalogowania się przez konto w serwisie społecznościo-
koncernów międzynarodowych, a nie działania skoncentro-wym, znacząco podnosi się jakość publikowanych tam 
wane na karaniu autorów bezprawnych treści. „Koncerny komentarzy. 
te pełnić będą rolę swoistych monopolistów w zakresie 

dostępu do treści internetowych. Ich działalność już teraz Z powyższą tezą nie zgodziła się A.-M. Siwińska, która 
jest ponadnarodowa, a przepisy prawa krajowego jedynie w opowiedziała o kulisach pracy redakcji jednego z po-
wyjątkowych przypadkach narzucają im jakiekolwiek pularnych serwisów internetowych udostępniającego 
ograniczenia” – podkreślił wiceprezes HFPC. Dlatego też tak forum dyskusyjne. Odwołując się do swoich doświadczeń, 
ważne są zdaniem A. Bodnara samoregulacja i nacisk na stwierdziła, że nie zaobserwowała związku pomiędzy 
ochronę przez dostawców usług internetowych (zwłaszcza obowiązkiem logowania się a poziomem dyskusji inter-
tych prowadzących działalność na skalę globalną) wartości nautów. Prelegentka zwróciła za to uwagę na negatywne 
wynikających z zasad demokracji, tolerancji i pluralizmu. aspekty  braku  anonimowości  w  sieci.

1 Wytyczne zostały opublikowane w serwisie internetowym Prokuratury Generalnej: http://www.pg.gov.pl/index.php?0,821,4,566.

2 Zob. www.raportmniejszosci.pl.
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Pełen zapis wideo konferencji można obejrzeć na stronie Dorota Głowacka jest prawniczką w programie HFPC 

internetowej „Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce” „Obserwatorium wolności mediów” i doktorantką w Katedrze 

HFPC (www.obserwatorium.org). Pisemne wersje refera- Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych 

tów zaprezentowanych przez prelegentów zostaną w wy- WPiA UŁ.

dane  w  publikacji  pokonferencyjnej  w  2013 r.  

elsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Wy-

działem Stosunków Międzynarodowych i Poli-H tycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zorga-

nizowała spotkanie z Lätif Hüseynovem, Prezydentem 

Komitetu Zapobiegania Torturom Rady Europy (CPT). 

Spotkanie poświęcone było problematyce zakazu 

stosowania tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania. Moderatorem spotkania był 

dr Adam Bodnar, a w panelu dyskusyjnym udział wzięli 

dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka oraz dr Paweł Filipek. 

Na spotkaniu obecna była również dr Marzena Ksel – 

polski  członek  CPT. 

jak również wizytacje ad hoc, które są przeprowadzane, gdy 

stwierdzone zostaną szczególne okoliczności uzasadnia-

jące  taką  konieczność. 

W trakcie spotkania poruszono problem efektywności 

mechanizmów ochrony praw człowieka w ramach systemu 

Rady Europy. Prezydent CPT wskazał, że działalność CPT 

jest tylko elementem tego systemu i jego głównym celem 

jest prewencja w zakresie tortur. Zwrócił szczególną uwa-

gę na zasady działania CPT: zasadę poufności i współpracy 

z państwami. Stwierdził, że mogą one być podstawą do 

formułowania zarzutów o niskiej skuteczności działania 

Komitetu, ale w jego odczuciu stanowią one o jego sile 

Przypomnijmy, że Europejska konwencja o zapobieganiu i wartości w walce o upowszechnianie standardów w pań-

torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu trakto- stwach europejskich. W tym kontekście Prezydent CPT 

waniu albo karaniu (dalej: Konwencja) oparta jest na za- podkreślił wagę zasady współdziałania państw z organami 

łożeniu, że „ochrona osób pozbawionych wolności przed ochrony praw człowieka, a nie jedynie niepotępiania 

torturami oraz nieludzkim lub poniżającym traktowaniem państw za ich nadużycia. Zasada poufności polega nato-

albo karaniem może być wzmocniona środkami poza- miast na tym, że wnioski Komitetu, jego raporty i odpo-

sądowymi o charakterze zapobiegawczym, poprzez wizy- wiedzi rządów są z zasady niejawne. Prezydent CPT 

tacje”. Tak określony cel realizuje Komitet Zapobiegania podkreślił również rolę organizacji pozarządowych w bu-

Torturom Rady Europy powołany na mocy Konwencji, który dowaniu społeczeństwa demokratycznego i podejmowa-

jest pozasądowym organem Rady Europy. Komitet jako nej  przez  nie  działalności  strażniczej.

organ kontrolujący jest uprawniony do wizytacji każdego 

miejsca, w którym przebywają osoby pozbawione wolności Podczas spotkania uczestnicy zastanawiali się, czy w całej 

przez władze publiczne. Organizuje on wizytacje okresowe, Europie obowiązuje ten sam standard praw człowieka,

Czy w Europie stosowane są tortury?

Maria Ejchart, Katarzyna Wiśniewska
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czy też można wyodrębnić dwa standardy – wschodnio- 2004 r. oraz 2009 r. Raport z ostatniej wizytacji został opu-

i zachodnioeuropejski, które są konsekwencją różnic o cha- blikowany w lipcu 2011 r. Zgodnie z Raportem w dwóch 

rakterze historycznym, gospodarczym i politycznym na przypadkach analizowanych przez delegację Komitetu 

mapie Europy. Prezydent CPT podkreślił, że standard jest domniemane złe traktowanie osiągnęło stopień, który 

jeden, natomiast organy kontrolujące niekiedy muszą mógłby być oceniany jako tortury (np. uderzenia w po-

stosować odmienne podejście. W trakcie spotkania poru- wierzchnię stóp, rażenie prądem narządów płciowych). 

szono również zagadnienie wpływu zjawiska terroryzmu Oba powyższe przypadki dotyczyły przesłuchania przez 

na  zmiany  zachodzące  w  Europie. policję. Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie 
1 internetowej Komitetu kolejna wizytacja delegacji Komi-

Debata była również okazją do analizy obecnej sytuacji tetu  w  Polsce  odbędzie  się  w  2013 r.

w Europie. W trakcie spotkania poruszono szereg aktual-

nych problemów, z którymi musi zmierzyć się społeczeń- Maria Ejchart jest koordynatorką Programów HFPC „Klinika 

stwo europejskie, w tym w szczególności kwestię odpowie- Niewinność”, „Dzieci pozbawione wolności: wspólny dorobek 

dzialności za więzienia CIA, sytuację w Rosji oraz Gruzji. a potrzeba reformy”, „Europejskie Obserwatorium Więzień”.

Katarzyna Wiśniewska jest prawniczką w Programie Spraw 

Przypomnijmy, że w Polsce delegacja Komitetu odwiedzi- Precedensowych HFPC, doktorantką w Katedrze Prawa 

ła miejsca pozbawienia wolności 4 razy: w 1996 r.,  2000 r. , Karnego UJ oraz aplikantką adwokacką w ORA w Warszawie 

1 http://www.cpt.coe.int/en/visits/2012-11-28-eng.htm  (data dostępu: 7 grudnia 2013 r.).

zień 20 października 2012 r. w Lublinie miał 

kilku bohaterów. Stowarzyszenie im. Prof. D Zbigniewa Hołdy uhonorowało red. Ewę Mile-

wicz, przyznając jej Nagrodę im. Prof. Zbigniewa Hołdy. 

Natomiast osadzeni z Zakładu Karnego w Opolu Lubel-

skim zachwycili publiczność swoim występem w spek-

taklu pt. „Sen nocy letniej” w ramach projektu Zapa-

leni.org.  Wydarzeniom tym towarzyszyło niezmiennie 

wspomnienie postaci prof. Zbigniewa Hołdy, pełniące-

go funkcję m.in. wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw 

Człowieka. 

Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy została przyznana po raz 

pierwszy. Wpisana w działalność statutową Stowarzyszenia 

jego imienia jest szczególnym wyróżnieniem dla osoby lub 

instytucji, która także działa na rzecz realizacji celów 

przyświecających Stowarzyszeniu określonych w statucie. 

Uhonorowani to osoby, których aktywność zawodowa, 

naukowa czy społeczna odzwierciedla te wartości, jakimi 

kierował się i według których żył Prof. Zbigniew Hołda.

Wyboru laureata dokonała Kapituła Nagrody, której człon-

kowie znali Prof. Hołdę lub byli z nim związani. Pod prze-

wodnictwem prof. Andrzeja Rzeplińskiego, Kapituła obra- 

Pierwsza Nagroda im. Profesora Zbigniewa Hołdy 
dla redaktor Ewy Milewicz 

Joanna Lora
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dowała w składzie: red. Małgorzata Bielecka-Hołda, o. To- głoszonej laudacji prof. Andrzej Rzepliński zaznaczył, 

masz Dostatni OP, prof. Lech Garlicki, prof. Grzegorz Janusz, że właściwie wszyscy nominowani mogliby być „bratni-

dr Marzena Ksel, prof. Krzysztof Marczewski, prof. Jerzy mi lub siostrzanymi duszami” dla Prof. Zbigniewa Hołdy. 

Migdał, gen. Paweł Nasiłowski, Danuta Przywara, prof. Irena 

Rzeplińska, red. Ewa Siedlecka, red. Wawrzyniec Smoczyń- Ewę Milewicz Kapituła wyróżniła za jej wieloletnie za-

ski, dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. Stanisław Wal- angażowanie w działania na rzecz praworządności oraz 

toś,  prof.  Jan  Widacki  oraz  prof.  Andrzej  Zoll. praw człowieka, zarówno w okresie opozycji (działalność 

 

Pierwszą laureatką Nagrody została red. Ewa Milewicz. 

Podczas uroczystej gali zorganizowanej 20 października 

2012 r. w Lublinie w jej imieniu Nagrodę odebrał zastępca 

redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosław Kurski. 

Uroczystość wręczenia Nagrody uświetnili m.in. Wanda 

Nowicka – wicemarszałek Sejmu RP, Krzysztof Żuk – 

prezydent Lublina, senator Józef Pinior, Danuta Przywara – 

prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adw. Andrzej 

Zwara – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, oraz SSN Kata-

rzyna Gonera – prezes zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbi-

gniewa Hołdy. Uroczystość zorganizowano we współpracy 

z Festiwalem Konfrontacje Teatralne, przy wsparciu ze stro-

ny Prezydenta Miasta Lublina oraz Rektora Uniwersytetu 

Marii  Curie-Skłodowskiej  w  Lublinie. 

w Komitecie Obrony Robotników i w „Solidarności”), jak i po 

przemianach ustrojowych w 1989 r., w roli jednego z czo-

łowych publicystów i komentatorów „Gazety Wyborczej”. 

Jej aktywność dziennikarską cechują wyjątkowy talent, 

a także odwaga cywilna, dzięki której wielokrotnie zabie-

rała głos w najważniejszych polskich debatach o prawie, 

a w szczególności o jego deprecjonowaniu czy nadużywa-

niu. 

Uroczystość wręczenia Nagrody uświetniło przedstawie-

nie z udziałem więźniów Zakładu Karnego w Opolu Lubel-

skim. Wystąpili obok zawodowych aktorów w spektaklu 

„Sen nocy letniej” według Williama Szekspira, w reżyserii 

Joanny Lewickiej. Premiera przedstawienia w ramach Festi-

walu Konfrontacje Teatralne poprzedziła uroczystość wrę-

Obok red. Ewy Milewicz do Nagrody nominowani byli czenia Nagrody (producentem spektaklu była Anna Stę-

dr Teodor Bulenda (Katedra Kryminologii i Polityki Kry- pień).

minalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 

Uniwersytetu Warszawskiego), senator Józef Pinior (legen- 24 listopada spektakl wystawiono po raz kolejny, tym ra-

darny przywódca „Solidarności”, były poseł do Parlamentu zem w siedzibie lubelskich Warsztatów Teatralnych. Przed-

Europejskiego) oraz Monika Sznajderman (Wydawnictwo stawienie zostało także gościnnie włączone do kalenda-

Czarne, Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa). W wy- rium wydarzeń jubileuszu Teatru Polskiego w Warszawie. 

48



R E L A C J E                     
I  S P R A W O Z D A N I A

Na zaproszenie Andrzeja Seweryna, dyrektora teatru, 

aktorzy i aktorki „Snu nocy letniej” wystąpią tam 6 kwiet-

nia 2013 r. 

By wyrazić uznanie więźniom dla ich pracy i talentu, 

w grudniu 2012 r. Stowarzyszenie przeprowadziło zbiór-

kę książek, które trafią do biblioteki Zakładu Karnego 

w Opolu Lubelskim. Zbiórka w Lublinie była możliwa dzię-

ki współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Ka-

wiarnią Kawka, natomiast w Warszawie zbiórkę zorganizo-

wano wspólnie z Instytutem Reportażu i księgarnią-

kawiarnią Wrzenie Świata. Udało się zgromadzić ponad 

tysiąc  książek  dla  więźniów. 

prawa. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 

Poza przyznawaniem Nagrody działalność Stowarzy- Stowarzyszenia:  www.stowarzyszenieholda.pl

szenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy skupia się wokół cy-

klicznych spotkań literacko-prawniczych pt. „Lektury 

Prof. Hołdy” oraz Konstytucyjnego Turnieju Sądowego, 

projektu edukacyjnego skierowanego do studentów 

Joanna Lora  jest koordynatorką projektów Stowarzyszenia 

im.  Prof.  Zbigniewa  Hołdy. 

Sprawozdanie ze spotkania organizacji partnerskich Grundtvig

Agata Szypulska

elsińska Fundacja Praw Człowieka (dalej: 

HFPC, Fundacja) w ramach Programu Antydy-H skryminacyjnego „Artykuł 32” zorganizowała 

spotkanie organizacji partnerskich realizujących pro-

jekt Grundtvig pt. „Dochodzenie praw podstawowych – 

edukacja prawna osób dorosłych” (Demanding Funda-

mental Rights: Law – related education in adult learning). 

W spotkaniu, które odbyło się 29 października 2012 r. 

w Warszawie, udział wzięli przedstawiciele 7 europej-

skich organizacji specjalizujących się w problematyce 

edukacji  z  zakresu  praw  człowieka. 

oraz  przybliżył im historię powstania i misję HFPC w Polsce. 

Następnie D. Pudzianowska krótko scharakteryzowała pro-

fil działalności Fundacji w zakresie edukacji prawnej osób 

Spotkanie rozpoczęły wystąpienia wiceprezesa HFPC 

dra Adama Bodnara i koordynatorki Programu „Artykuł 32” 

dr Doroty Pudzianowskiej. A. Bodnar przywitał uczestników 

dorosłych i zaprosiła do wysłuchania wystąpień eksper-

tów  HFPC.

W ramach drugiego panelu prelegenci szczegółowo 

omówili działania edukacyjne podejmowane przez HFPC, 

skierowane do osób dorosłych. Jednym z przykładów tego 

typu działalności są Międzynarodowe Szkoły Praw Czło-

wieka (MSPCz), które Fundacja organizuje od 1990 r. Zda-

niem Lenura Kerymova, koordynatora projektu, ideą 

przyświecającą utworzeniu MSPCz jest chęć zaangażo-

wania w debatę publiczną dotyczącą  praw człowieka jak 

największej liczby osób i ciągłe poszerzanie świadomości 

Fot.: Anna Dąbrowska
Stowarzyszenie HOMO FABER, Lublin
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prawnej wśród uczestników życia społecznego. Zada- Dominika Bychawska-Siniarska, dyrektorka merytoryczna 

niem trenerów MSPCz jest nie tylko zapewnienie uczestni- Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce HFPC, w swoim 

kom wiedzy merytorycznej, ale także umożliwienie im wystąpieniu opisała działania edukacyjne Fundacji 

nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych w prowa- skierowane do przedstawicieli mediów lokalnych – 

dzeniu działań w interesie publicznym. MSPCz to również dziennikarzy, blogerów i komentatorów bieżących zdarzeń. 

doskonała okazja do wymiany doświadczeń uczestników Zdaniem prelegentki ciągłe wspieranie ich pozycji i dzia-

z  różnych  krajów. łalności jest niezbędne, gdyż media te są szczególnie 

narażone na presję o charakterze politycznym lub komer-

Ideę współpracy studentów studiów prawniczych z prak- cyjnym.

tykami prawa w ramach „Kliniki Prawa” HFPC przedstawił 

dr Dawid Sześciło, który do marca 2010 r. pełnił funkcję jej Koordynatorka Programu Spraw Precedensowych HFPC 

koordynatora. Zdaniem prelegenta „Klinika Prawa” to Irmina Pacho przedstawiła założenia działań z zakresu 

unikalny typ projektu, który łączy działania nakierowane na litygacji strategicznej. Prelegentka zauważyła, że prowa-

zwiększenie samodzielności prawnej członków społe- dzenie lub inicjowanie postępowań sądowych i admini-

czeństwa z możliwością poszerzenia ich wiedzy dotyczącej stracyjnych w sprawach dotyczących istotnych proble-

podstawowych zagadnień z zakresu prawa. Jednocześnie mów z zakresu ochrony praw człowieka jest skutecznym 

uczestnictwo w „Klinice Prawa”  pozwala studentom na udo- narzędziem edukacji prawnej ożywiającym debatę pub-

skonalenie zdolności komunikacyjnych i wzmocnienia liczną. Podczas towarzyszących litygacji działań (konferencji 

postaw  etyki  i  odpowiedzialności. prasowych, seminariów) pracownicy HFPC i praktycy prawa
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„Czy możliwa jest współpraca prawnika z lekarzem?”. Doświadczenia Kliniki 

Prawno-Medycznej działającej przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Maria Ejchart, Katarzyna Wiśniewska

rogram „Opieka zdrowotna w polskich więzie- dziliśmy, że warto w sposób bardziej kompleksowy zająć 

niach – dążenie do zgodności ze standardami się tym zagadnieniem i przez 2 lata skoncentrować P praw człowieka” rozpoczął się we wrześniu nasze działania na problemie opieki medycznej w jed-

2010 r. i trwał 2 lata. Powstał w związku ze wzrostem nostkach  penitencjarnych. 

liczby skarg osób pozbawionych wolności, dotyczących 

niewłaściwej opieki zdrowotnej w zakładach karnych 

i aresztach śledczych. Skargi te trafiały do Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka regularnie. Dlatego też stwier-

Przed powstaniem Kliniki i nawiązaniem współpracy 

z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w ramach 

działu prawnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nie 
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w przystępny sposób objaśniają zaistniały w danej spra- moot court) – przedstawiła Barbara Grabowska, koordy-

wie  problem  prawny. natorka Programu Monitoring procesu legislacyjnego 

w obszarze wymiaru sprawiedliwości HFPC. Zdaniem 

Trzecią część spotkania poświęcono prezentacji „dobrych referentki uczestnictwo w symulacjach rozprawy rozwija 

praktyk” HFPC w dziedzinie działań edukacyjnych z zakresu umiejętności, których nabycie ułatwia późniejsze wystę-

edukacji prawnej. Panel rozpoczęło wystąpienie Marii powanie przed sądami i urzędami w trakcie rozwiązywania 

Ejchart, koordynatorki „Kliniki Niewinność” HFPC, która drobnych, codziennych problemów prawnych. Podsu-

omówiła metody edukacyjne zastosowane podczas inno- mowując, prelegentka wskazała, że moot court to dobry 

wacyjnego projektu „CourtWatch”, realizowanego przez sposób na oswojenie się ze specjalistyczną terminologią 

HFPC we współpracy z warszawskim biurem DLA Piper. prawniczą i zapoznanie się ze sposobem procedowania 

„CourtWatch” stanowił odpowiedź na docierające do HFPC sądu  w  trakcie  rozpraw.

niepokojące sygnały świadczące o tym, że Polacy i Polki 

czują się w polskich sądach niepewnie i niekomfortowo. Spotkanie zakończyła zamknięta sesja poświęcona ewa-

Szkolenie obejmowało 2 etapy: w pierwszym uczestnicy luacji postępów projektu, w trakcie której określono ter-

wzięli udział w kompleksowym szkoleniu dotyczącym min kolejnego spotkania partnerów projektu. Orga-

funkcjonowania polskiego sądu, w drugim – zostali po- nizatorem następnego spotkania będzie duńska organi-

proszeni o zastosowanie nabytych umiejętności w praktyce zacja  Center  for  Positiv  Integration.

i spędzenie jednego dnia w charakterze uczestnika „życia 

sądowego”. Wrażenia z pobytu w sądzie projektu uczest- Serdecznie dziękujemy Austriackiemu Forum Kultury 

nicy odnotowali w ankietach ewaluacyjnych, które po w  Warszawie  za  udostępnienie  sali  konferencyjnej.

opracowaniu zostały przekazane Ministerstwu Sprawie-

dliwości.

Interesującą metodę edukacyjną stosowaną przez HFPC Agata Szypulska jest prawniczką Programu „Artykuł 32” 

w ramach edukacji prawnej – symulację rozprawy (ang. HFPC.
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mieliśmy możliwości pełnej weryfikacji tego typu skarg. zarzut naruszenia art. 3 Konwencji, czyli zakazu nie-

Gdy dostawaliśmy skargi dotyczące niewłaściwego ludzkiego i poniżającego traktowania. W wyroku Trybunał 

leczenia, to nie dysponowaliśmy narzędziami, aby je poszedł jednak o krok dalej i uznał, że w sprawie tej Polska 

właściwie analizować, a w konsekwencji weryfikować, czy naruszyła prawo do życia osoby przebywającej w areszcie 

pacjent jest leczony prawidłowo, czy są mu podawane od- śledczym, m.in. przez niezapewnienie w odpowiednim 

powiednie leki. Potrzebowaliśmy kolejnego instrumentu. czasie właściwej i adekwatnej pomocy medycznej, w wy-

niku czego Z. Dzieciak zmarł. Europejski Trybunał Praw 

Przyczyny powstania Programu Człowieka uznał, że niezapewnienie Z. Dzieciakowi opieki 

medycznej należytej jakości i w odpowiednim czasie 

Szczególnym impulsem do powstania Programu był wyrok podczas jego 4-letniego tymczasowego aresztowania 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu stworzyło zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Naruszenie 

w sprawie Dzieciak przeciwko Polsce (skarga nr 77766/01), przez państwo obowiązku ochrony życia osób areszto-

który zapadł 9 grudnia 2008 r. Helsińska Fundacja Praw wanych było spowodowane w szczególności: brakiem 

Człowieka reprezentowała przed Europejskim Trybuna- współpracy różnych organów państwa, niedowiezieniem 

łem Praw Człowieka (dalej również: ETPC, Trybunał) żonę skarżącego do szpitala na 2 zaplanowane operacje, bra-

pana Zbigniewa Dzieciaka. Pełnomocnikiem skarżącej był kiem odpowiedniej  informacji w odpowiednim czasie dla 

prof. Andrzej Rzepliński. W skardze do ETPC podniesiono sądu o stanie zdrowia skarżącego, niezapewnieniem mu 

pomocy lekarskiej w ostatnich dniach życia oraz niebra-

niem pod uwagę jego stanu zdrowia przy automatycznym 

przedłużaniu  tymczasowego  aresztowania.  

Ponadto Trybunał stwierdził, że organy państwa nie 

przeprowadziły skutecznego śledztwa w związku z za-

rzutem, że skarżący zmarł wskutek nieefektywnej pomocy 

medycznej podczas jego 4-letniego tymczasowego aresz-

towania. Zdaniem Trybunału potwierdza to zwłaszcza brak 

ustalenia faktów dotyczących wydarzeń bezpośrednio 

poprzedzających  śmierć  skarżącego.  Ostatecznie Trybu-

nał orzekł, że zostało naruszone prawo do życia przez 

zaniedbania prowadzące do utraty życia przez skarżącego 

(jednogłośnie) oraz przez brak przeprowadzenia skutecz-

nego postępowania wyjaśniającego w związku ze śmier-

cią skarżącego (stosunkiem głosów 5 do 2, przy zdaniu 

odrębnym sędziego L. Garlickiego oraz sędziego D. Thór  

Björgvinssona).

Trybunał orzekł, że nie ma potrzeby stwierdzania naruszeń 

pozostałych artykułów powołanych w skardze, ponieważ 

zawarte w nich prawa składają się na prawo do życia. 

Skoro bowiem doszło do naruszenia prawa do życia, doszło 

także do naruszenia tamtych praw. Jedynie w odniesieniu 

do art. 6 Konwencji Trybunał uznał, że skarga została w tym 

zakresie wniesiona po upływie terminu 6 miesięcy i w tym 

zakresie  jest  niedopuszczalna.
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Trybunał zasądził na rzecz żony skarżącego 20 tys. euro naszej Kliniki wzięło udział 10 studentów prawa i 10 stu-

tytułem  zadośćuczynienia  za  doznaną  krzywdę. dentów medycyny. Nad ich wspólnymi działaniami nadzór 

merytoryczny sprawowali koordynatorzy – Maria Ejchart, 

W styczniu 2008 r. mieliśmy także do czynienia z tragiczną prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz dr hab. 

śmiercią Claudio Crulica w Areszcie Śledczym w Krakowie. Piotr Myrcha, lekarz z Warszawskiego Uniwersytetu Me-

Z kolei 3 lutego 2009 r. Europejski Trybunał Praw Czło- dycznego.

wieka stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji w sprawie 

Kaprykowski przeciwko Polsce (skarga nr 23052/05). Praca przyszłych prawników i lekarzy polegała na wspólnej 

Poniżające traktowanie przez władze krajowe polegało analizie skarg więźniów dotyczących niewłaściwej opieki 

na niezapewnieniu przez wiele lat odpowiedniej opieki medycznej, gwarantowanej im podczas odbywania przez 

zdrowotnej więźniowi cierpiącemu na epilepsję i inne nich kary bądź tymczasowego aresztowania. Zorganizo-

problemy  neurologiczne. wanie tej współpracy pomiędzy studentami okazało się 

dla nas niemałym wyzwaniem. Różnice w definiowaniu 

Sprawy te pokazały cały szereg błędów i zaniedbań niektórych pojęć w językach nauk prawniczych i me-

w procedurze i w praktyce świadczenia opieki zdrowotnej dycznych stały się początkowo źródłem wielu trudności 

w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych. Skargi we wspólnej analizie spraw. Studenci musieli w pierwszej 

od osadzonych, które każdego dnia wpływały do Helsińskiej kolejności nauczyć się od siebie terminologii, jak również  

Fundacji Praw Człowieka, wskazywały, że problemy z funk- w przystępny sposób przedstawiać swoje opinie. Musieli 

cjonowaniem służby zdrowia w zakładach karnych oraz też zrozumieć sprzeczne niekiedy oceny konkretnych przy-

aresztach śledczych stanowią jedno z najpoważniejszych padków. „Współpraca z prawnikami wymagała większego 

naruszeń  praw  człowieka  w  Polsce. poświęcenia czasu na interdyscyplinarne podejście do 

chorego, a także stworzenie najbardziej przystępnego 

Po sprawie Dzieciak przeciwko Polsce zdecydowaliśmy się obrazu danej sytuacji” – mówi Magdalena Guziewska, 

na zainicjowanie Programu  „Opieka zdrowotna w polskich studentka medycyny. „Nie musiałam znać przepisów 

więzieniach”. Został on podzielony na 3 filary. Pierwszym prawnych, a jedynie dawałam »narzędzie«, dzięki któremu 

była Klinika Prawno-Medyczna. Drugi skupiał się na litygacji mogliśmy pomóc człowiekowi oczekującemu tej pomocy. 

strategicznej sprawy, które do nas trafiały i które były Dodatkowo nauczyłam się komunikacji z ludźmi niezwią-

przedmiotem wspólnej analizy w ramach pracy studentów zanymi z medycyną, co wymagało ode mnie zmiany uży-

prawa i medycyny. Działania w ramach tego filaru polegały wanego przeze mnie języka na bardziej zrozumiały” – uzu-

na przygotowywaniu pism procesowych, obserwacji po- pełnia Agnieszka Kijanka, również studentka medycyny.

siedzeń, interwencjach w jednostkach penitencjarnych, 

przygotowywaniu opinii prawnych dla sądów polskich, W ramach Kliniki podejmowaliśmy działania na różnych 

jak również dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. płaszczyznach. W pierwszej kolejności identyfikowaliśmy 

Ostatnią częścią były działania wspierające, a więc te podej- te sprawy, w których uznawaliśmy, że mogło dojść do 

mowane przez nas na polu medialnym, naukowym, w któ- naruszenia prawa więźnia do odpowiedniej opieki me-

rych poruszaliśmy zagadnienia więziennej opieki medycz- dycznej. Do Fundacji każdego dnia trafia kilkadziesiąt 

nej. spraw – wybieraliśmy z nich te, w których mogły pojawić 

się zagadnienia związane z opieką medyczną zapewnia-

Innowacyjny charakter Kliniki Prawno-Medycznej ną osobom pozbawionym wolności. Nie zawsze nasza 

pierwsza ocena konkretnego przypadku korespondowała 

Idea Klinki Prawno-Medycznej, która polega na współpracy z tym, co znajdowało się w dokumentacji medycznej. 

studentów medycyny oraz studentów prawa, była całko- Zdarzało się, że my, prawnicy, wyolbrzymialiśmy problem 

wicie nowa. Według naszej wiedzy nie było wcześniej kli- albo wręcz przeciwnie – minimalizowaliśmy go. W takich 

niki, która byłaby w ten sposób zorganizowana. W pracach chwilach z pomocą przychodzili nam przyszli lekarze, któ-
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rzy oceniali pod kątem medycznym problemy podnoszo- mywać niewłaściwe leczenie. W ramach Programu prze-

ne przez więźniów. Taka wspólna, niekiedy wielomiesięcz- analizowaliśmy  około  300  spraw. 

na analiza spraw pozwalała nam na wybranie tych, które 

w istocie wymagały naszej interwencji ze względu na Mamy nadzieję, że przez informowanie o naszych dzia-

podejrzenie niezapewnienia właściwej opieki medycznej. łaniach, liczne dyskusje, spotkania i komentarze udało nam 

się również przyczynić się do zwiększenia świadomości 

Następnie opracowywaliśmy i dołączaliśmy do dokumen- i wrażliwości społecznej na problemy związane z opieką 

tacji prawno-medyczne opinie dotyczące każdej analizo- medyczną  w  jednostkach  penitencjarnych.

wanej sprawy. W tych sprawach, w których doszukaliśmy 

się największych uchybień, wysyłaliśmy opinie do jednostek Oceniając długoterminowe rezultaty naszych działań, 

penitencjarnych  i  sądów. możemy stwierdzić, że udało nam się zainicjować kom-

pleksową dyskusję na temat jakości opieki medycznej 

Podczas realizacji naszego Programu zetknęliśmy się w jednostkach penitencjarnych. Nasze spostrzeżenia prze-

również  z  innymi  trudnościami. kazywaliśmy zarówno Ministrowi Sprawiedliwości, jak 

i  przedstawicielom  Służby  Więziennej. 

Pierwszym z nich było sceptyczne podejście lekarzy do pro-

blemów więziennej służby zdrowia. Drugim problemem Powyższe rezultaty oraz formalne zakończenie funkcjo-

była solidarność zawodowa zarówno wśród przedstawicieli nowania Programu nie mogą jednak prowadzić do zakoń-

zawodów prawniczych, jak i lekarskich. Bardzo trudnym czenia naszej misji na rzecz poprawy więziennej służby 

zagadnieniem okazała się również złożoność spraw pod zdrowia, którą będziemy realizować w ramach innych pro-

względem medycznym i prawnym. Dostrzegliśmy, że nie gramów  Helsińskiej  Fundacji  Praw Człowieka.  Podsumo-

zawsze to, co z punktu widzenia prawnego wydaje się wując: wymiernym efektem naszej ciężkiej pracy jest zau-

proste, można tak ocenić z perspektywy medycyny. fanie klientów, którym udało nam się pomóc.  Z perspekty-

Trudnym zagadnieniem były wreszcie kwestie organi- wy tych 2 lat możemy stwierdzić, że wykształcenie umie-

zacyjne związane z analizą medyczną spraw. Sporo czasu jętności wspólnej pracy przyszłych prawników i lekarzy na 

upływało od momentu otrzymania przez nas sprawy do rzecz pomocy osobom pozbawionym wolności jest na-

zakończenia jej analizy pod kątem medycznym. Niejedno- szym niewątpliwie największym dydaktycznym sukcesem. 

krotnie spowodowane to było długim oczekiwaniem na 

dokumentację medyczną z jednostek penitencjarnych. Potwierdzają to również jej uczestnicy. „Klinika Prawno-

Medyczna była niezwykle cenną inicjatywą. Dzięki za-

Wnioski angażowaniu się w jej prace miałam okazję w sposób za-

sadniczy poszerzyć swoją wiedzę z zakresu problematyki 

Niewątpliwie Program zakończył się sukcesem. ochrony zdrowia w ramach systemu penitencjarnego. 

Z punktu widzenia studentki prawa bez wątpienia istotne 

Udało nam się współpracować z kilkudziesięcioosobową było dla mnie uświadomienie sobie, jak ważne w trakcie 

grupą przyszłych prawników i lekarzy, którzy zdobyli spe- pracy nad sprawą jest konsultowanie się z ekspertami 

cjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania systemu z różnych dziedzin i nieopieranie się jedynie na czystej 

ochrony zdrowia w jednostkach penitencjarnych oraz analizie prawnej danej sprawy” – mówi Dominika Gmerek, 

szczególną wrażliwość na problemy osób pozbawionych studentka  prawa.

wolności.

Przez 2 lata trwania naszego Programu udało nam się 

również udzielić pomocy prawnej kilkudziesięciu więź-

niom w sprawach, w których uznawaliśmy, że mogą otrzy-
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Dlaczego zawsze wygrywają Niemcy i czy aby na pewno? 
Warsztaty regionalne „Weź kurs na wielokulturowość”

Agnieszka Chmielecka

laczego zawsze wygrywają Niemcy i czy aby 

na pewno? – to jedno z pytań, na które odpo-D wiedzi poszukiwali uczestnicy warsztatów 

prowadzonych przez absolwentki i absolwentów 10-

-miesięcznego kursu trenera kompetencji między-

kulturowych, którego realizację Fundacja zakończyła 

w październiku 2012 r. Cykl 16 warsztatów regionalnych 

rozpoczęliśmy w Chojnicach, gdzie odbyły się 4 pierw-

sze szkolenia (w dniach 27-30 listopada2012 r.). Sce-

nariusze zajęć publikujemy w e-podręczniku trenera.

nerów nad rozwijaniem umiejętności trenerskich oraz mia-

ło możliwość podnoszenia wiedzy z zakresu praw człowie-

ka  i  wielokulturowości. 

Podczas ewaluacji kursu wiele osób wyrażało przekonanie, 

że jest to kurs potrzebny; uczestnicy podkreślali, że moc-

ną stroną szkolenia była jego unikalność na rynku 

szkoleniowym w Polsce – nie ma takich szkoleń dla grup 

zaproszonych do projektu (służb: mundurowych, medycz-

nych, nauczycieli i urzędników z urzędów samorządowych), 

a kompetencje, które można było zdobyć podczas 

W ramach trwającego prawie rok kursu trenerskiego szkolenia, są coraz bardziej potrzebne i przydatne w pracy 

(listopad 2011 – październik 2012), 16 osób intensywnie zawodowej  pracowników  sektora  publicznego. 

pracowało pod okiem ekspertów i wykwalifikowanych tre-
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Jednym z zadań uczestników było przygotowanie pro- ź  „Dialog wielokulturowy w opiece zdrowotnej”.

gramu jednodniowych warsztatów dla grupy zawodowej, ź  „Urzędnik i klient cudzoziemiec – co warto wiedzieć 

którą reprezentują. Scenariusze zajęć są realizowane pod- przy pierwszym spotkaniu”.

czas warsztatów regionalnych w różnych miastach Polski. ź  „Różnorodnie o różnorodności”.

Za nami są już 4 szkolenia w Chojnicach, przed nami kolej-

ne: w Lublinie, Wrocławiu i Warszawie. Zapraszamy osoby Scenariusze warsztatów publikujemy w interaktywnym 

zatrudnione w sektorze publicznym – pracowników i pra- e-podręczniku trenera „Weź kurs na wielokulturowość”, 

cowniczki: oświaty, urzędów samorządowych, służb mun- który  można  znaleźć  na  stronie  internetowej:

durowych i medycznych. Rekrutacja jest realizowana  www.hfhr.org.pl/wezkurs/e-podrecznik  (rozdział 03.8). 

cyklicznie, a szczegółowe informacje na temat kolejnych 

warsztatów zamieszczamy na stronie internetowej pro- Wszystkim osobom uczestniczącym dziękujemy za 

jektu:  www.hfhr.org.pl/wezkurs. aktywność i zachęcamy do śledzenia portalu „Wielokul-

turowość i niedyskryminacja” na stronie www.hfhr.org.pl/

W Chojnicach w dniach 27-30 listopada 2012 r. pielę- wielokulturowosc lub fanpage’u projektu na Facebooku: 

gniarki, położne, ratownicy medyczni i inni pracownicy www.facebook.com/wielokulturowosc, gdzie zamie-

służb medycznych, a także powiatowych urzędów pracy, szczamy ciekawe informacje na temat wielokulturowych 

starostw powiatowych i innych urzędów samorządowych wydarzeń,  artykuły  i  interesujące  publikacje.

oraz nauczyciele i nauczycielki wzięli udział w 4 warsz-

tatach:

ź „Kompetencje kulturowe w pielęgniarstwie – Agnieszka Chmielecka jest Koordynatorką projektu

komunikacja międzykulturowa”.
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Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa

tel.: (48) 22 828 10 08, 22 828 69 96, 22 556 44 40

fax: (48 22) 556 44 50

e-mail: sekretariat@hfhr.org.pl
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