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Wykaz skrótów 

 

 

BSW - Biuro Spraw Wewnętrznych 

CPT - Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżają-

cemu Traktowaniu albo Karaniu  

EKPCz - Europejska Konwencja Praw Człowieka 

ETPC - Europejski Trybunał Praw Człowieka 

KWBE - Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie  

KGP- Komenda Główna Policji 

kk - kodeks karny 

kpa - kodeks postępowania administracyjnego 

kpk - kodeks postępowania karnego 

KSP - Komenda Stołeczna Policji 

KWP - Komenda Wojewódzka Policji 

LPA - Liga Państw Arabskich 

MPPOiP - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

MPPGSiK - Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 

MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

MTS - Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 

OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie  

ODIHR – Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka  

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych  
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OPA - Organizacja Państwa Afrykańskich 

PDPC - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

RE – Rada Europy  

RP - Rzeczpospolita Polska 

RPD - Rzecznik Praw Dziecka 

RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich 

RSG - Rada Społeczno - Gospodarcza 

SWD - System Wspomagania Dowodzenia Policji 

TFUE - Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

TUE - Traktat o Unii Europejskiej 

UE – Unia Europejska  

ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
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Wprowadzenie 

 

Uzasadnienie wyboru tematu 

 

 Na przestrzeni dziejów rozwój katalogu praw człowieka wynikających z  

przyrodzonej  i niezbywalnej godności ludzkiej jako źródła wszelkich praw  

podstawowych gwarantował coraz precyzyjniejsze uwarunkowania prawne chroniące 

prawa podstawowe. Poczynając od Magna Charta Libertatum, poprzez polskie  

przywileje szlacheckie, Konfederację Warszawską, Habeas Corpus Act, Deklarację 

Praw Człowieka i Obywatela i XVIII-wieczne konstytucje poszczególnych krajów, 

doszliśmy jako społeczeństwo do uniwersalizacji praw człowieka. Ochrona praw 

człowieka należy do szczególnego obszaru zainteresowań nauk prawnych1, ale też  

podejmowana jest w ujęciu interdyscyplinarnym w szczególności w naukach  

politologicznych, historycznych2 oraz filozoficznych3.  Za fundament współczesnego 

rozumienia uniwersalnego katalogu praw człowieka uchodzi powstała w ramach  

działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych Powszechna Deklaracja Praw  

Człowieka. W ramach systemów regionalnych za wzorzec uchodzą regulacje prawne 

powstałe w ramach współpracy krajów europejskich. Na Starym Kontynencie  

doświadczenia wojenne, które musiały być przyczyną pogłębionej refleksji rządów, 

przyczyniły się do opracowania w pierwszej kolejności Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności, Europejskiej Karty Społecznej (która później  

została zrewidowana) oraz Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz  

nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Zainteresowano się  

 

1
Zob. R.E. Howard-Hassmann, In defence of universal human rights, Polity, Cambridge-Metford 2019, s. 

34; S. Malby, Criminal theory and international human rights law, Routledge, London-New York 2020, 

s. 38. 

2
Zob. J.M. Solojärvi, Human rights redefining legal thought: the history of human rights discourse in 

Finnish legal scholarship, Springer, Cham 2020, s. 29. 

3
Zob. C. Douzinas, Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism, Routledge-

Cavendish, London 2007, s. 56. 
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problemem praw mniejszości narodowych, stąd opracowano Konwencję ramową  

o ochronie mniejszości narodowych. Ochroną objęto także prawa dzieci (Europejska 

konwencja o wykonywaniu praw dzieci). Ponadto Unia Europejska opublikowała Kartę 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Powstanie systemów uniwersalnych oraz  

regionalnych gwarantuje synergię działań poszczególnych uwarunkowań prawnych, 

mających na celu ochronę praw człowieka. Fundamentalne zasady praw człowieka,  

czy to w wymiarze uniwersalnym4, czy też regionalnym5, wśród swoich założeń  

posiadają idee doskonalenia procedur ścigania sprawców naruszeń praw człowieka6. 

Rzeczypospolita Polska jako członek struktur Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także Unii 

Europejskiej zobowiązała się przyjąć i przestrzegać praw zawartych w dokumentach 

traktujących o prawach naturalnych. Podstawowym dokumentem określającym prawa 

człowieka w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże można mieć 

poważne wątpliwości co do ochrony, jaką ma ona faktycznie zapewniać (pojawiają się 

opinie, że jej obecnie nie zapewnia ze względu na działania rządu). Raport Komisarza 

Praw Człowieka Rady Europy po wizycie w Polsce w dniach 9-12 lutego 2016 r. 

potwierdził łamanie praw człowieka na różne sposoby. Konstytucja w swej treści jest 

głównym źródłem obowiązków państwa wobec obywatela, a nie tylko obywatela wobec 

państwa. Jednym z nich jest zapewnienie ochrony praw człowieka. Poza Konstytucją  

i wszelkimi ratyfikowanymi dokumentami międzynarodowymi w prawodawstwie 

polskim odnajdujemy ustawy szczegółowe oparte na zapisach uniwersalnych jak  

i regionalnych systemów ochrony praw człowieka (Ustawa o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka). Warto jednak zauważyć – co jest 

istotne dla tematu rozprawy – że Polska nie podpisała Europejskiej konwencji  

o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy, Dodatkowego 

 

4Zob. A. Newton, The business of human rights: best practice and the UN guiding principles, Routledge, 

London-New York 2019, s. 21. 

5Zob. F.J. Pacual Vives, Consensus-based interpretation of regional human rights treaties, Brill Nijhoff, 

Leiden-Boston 2019, s. 46; A. Uwazuruike, Human rights under the African Charter, Palgrave Macmil-

lan, Cham 2020, s. 72. 

6Zob. K. Kamber, Prosecuting Human Rights Offences: Rethinking the Sword Function of Human Rights 

Law, BRILL, Leiden 2017, s. 39. 
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protokołu do Europejskiej Karty Społecznej wprowadzający system skarg zbiorowych, 

Protokołu Nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 

Protokołu Nr 15 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 

Pomimo podpisania Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur w Polsce do tej 

pory nie wprowadzono do prawa karnego przestępstwa tortur w takim rozumieniu, jakie 

nakazuje art. 1 tejże konwencji. Polska nie podpisała poprawki do artykułu 17 ust. 7  

i artykułu 18 ust. 5 Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (ale ratyfikacja 

miała miejsce 23 marca 2009 r.). Wydawałoby się, że nie zostały wypełnione niektóre 

zobowiązania międzynarodowe, bowiem nie podpisano bądź nie ratyfikowano 

wymienionych dokumentów. 

W Rzeczypospolitej Polskiej jednym z organów mających w zadaniach 

statutowych ochronę bezpieczeństwa obywateli - również w zakresie łamania praw 

człowieka – jest Policja, którą możemy zdefiniować jako niemilitarną organizację, 

której rząd nadał generalne prawo do stosowania przymusu w celu wykonania prawa  

i której fundamentalnym celem jest reagowanie na konflikty wynikające z niezgodnego 

z prawem zachowania7. Formacja ta powinna także urzeczywistniać poszanowanie 

przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka8. Jednakże ostatnio znaczna część 

działań policji traktowana jest przez społeczeństwo i opinię publiczną jako sprzeczne  

z celem istnienia tego organu. Nadużywanie siły, nieludzkie traktowanie podejrzanych 

oraz osób zatrzymanych, bezpodstawne przeszukania – to kluczowe zarzuty z jakimi 

musiała w ostatnich latach zmierzyć się polska Policja. Co więcej, aktualne regulacje 

prawne, pomimo opracowania tylu dokumentów, nie są wystarczające i wymagają 

szybkich zmian. By obywatele czuli się bezpieczniej, muszą nie tylko znać swoje 

prawa, ale również ufać kluczowym organom państwowym. Jednym z nich jest właśnie 

policja. W związku z tym, postanowiłem określić przedmiot planowanej rozprawy, 

który podyktowany został występowaniem „luki” badawczej, która istnieje w polskiej 

literaturze i dotyczy składania skarg przez obywateli na działania Policji związane  

z łamaniem praw człowieka. W związku z wieloaspektowością składanych skarg a także 

ich liczbą za przedmiot badania postanowiłem wziąć skargi obywateli na łamanie przez 

 

7Zob. R. Roberg, R. Kuykendall, Police & Society, Wads - Worth Publishing Company, Belmont 1993, s. 

13. 
8Por. M. S. Hinton, Policing Developing Democracies, Routledge 2008. 
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policję praw człowieka w garnizonie dolnośląskim. Przeprowadziłem kwerendy 

biblioteczne, a także poszukiwałem na ten temat publikacji w internecie. Wykazały one, 

że w Polsce nie były prowadzone na wybrany przeze mnie temat pogłębione badania.  

W związku z tym przedmiot planowanych badań został sformułowany przeze mnie  

w następujący sposób: Przedmiotem planowanych badań są skargi na działania Policji 

w województwie dolnośląskim, które wiążą się z łamaniem praw człowieka. Jest to 

temat złożony i wymaga podejścia interdyscyplinarnego (m. in. uwzględnienia 

czynników psychologicznych, od których uzależnione jest nadużywanie siły przez 

Policję). Badania postanowiłem zawęzić tylko do skarg składanych przez obywateli  

w konkretnym województwie, natomiast pozostałe badania oraz konteksty łamania praw 

człowieka nie będą przeze mnie pominięte, ale pozostaną na marginesie głównego 

kierunku rozważań. 

Ważnym aspektem mogącym mieć wpływ na działalność Policji oraz ochronę 

praw człowieka może być fakt wdrażania systemu monitorowania interwencji 

policyjnych, poprzez wyposażenie funkcjonariuszy w kamery nasobne. Na chwile 

obecną w jednostkach, w których zostały wprowadzone kamery monitorujące 

przeprowadzanie interwencji w miejscach publicznych zanotowano mniej skarg na 

działania funkcjonariuszy Policji. Niewątpliwie takie rozwiązanie może znacznie 

przyczynić się do uzyskania transparentności. Organy ścigania będą dążyły do 

uzyskania jak największej przejrzystości, np. podczas interwencji. Warto także 

zauważyć, że dane udostępniane przez Policję na temat oceny pracy policjantów mogą 

daleko odbiegać od rzeczywistości. Można domniemywać, że oficjalnie propagowana 

transparentność może stać się dla policji poważnym problemem. Aktualnie manipuluje 

się najprzeróżniejszymi danymi, by utrzymać całe społeczeństwo w ogólnym, 

nieprawdziwym przeświadczeniu, dotyczącym jego zaufania do tego organu. 

Podjęcie przeze mnie badań na temat skarg składanych na działania Policji  

w województwie dolnośląskim i jednocześnie związanych z łamaniem praw człowieka, 

zostało podyktowane nie tylko brakiem takich badań, lecz również aktualną sytuacją  

w kraju. Sam Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce wielokrotnie zwracał uwagę na 

łamanie praw człowieka podczas pokojowych zgromadzeń, które odbywały się w latach 

2016 – 2018. Stąd interesujące jest to, ile skarg na działania Policji wpłynęło  

w wybranym województwie, w jakiej formie (czy były dołączone nagrania), czego 

dotyczyły (jakie konkretnie prawa były łamane przez Policję) i w jaki sposób zostały 
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one rozpatrzone przez organy ścigania. Zwłaszcza, że w Polsce dostęp do informacji 

publicznej jest znacznie utrudniony (nie wspominając o tym, że czasami niemożliwy). 

W toku przeprowadzonej analizy stanu prawnego oraz stanu faktycznego 

przyjąłem, że nadrzędnym celem badań związanych z tematem składania skarg na 

działania Policji w województwie dolnośląskim będzie wykazanie, że prawa człowieka 

w Polsce są ciągle łamane przez organy ścigania, na co wpływa wiele czynników, oraz 

brakuje odpowiednich regulacji prawnych, za pomocą których można by temu 

zapobiegać (np. brak podpisania lub ratyfikacji konwencji międzynarodowych, 

europejskich czy też brak wysuwania własnych propozycji, np. z powodu oporu rządu). 

W związku z podjętym tematem i sformułowanym celem badawczym, przyjąłem 

następujący zakres czasowy: od początku 2013 do końca 2018 r. W ciągu pięciu lat 

niewątpliwie wiele się zmieniło w kwestii składania skarg na organy ścigania przez 

obywateli (chociażby w latach 2016 – 2018, na co już zwróciłem uwagę), co można 

wykazać, a jednocześnie zasięg temporalny nie jest tak obszerny, by nie móc zauważyć 

głównych zależności. 

W pracy mam zamiar zaprezentować kluczowe problemy związane z łamaniem 

praw człowieka w Polsce (brak podpisania i ratyfikowania wybranych konwencji, 

blokowanie pewnych rozwiązań, które mogłyby lepiej chronić obywateli itp.), poprzez 

naszkicowanie kontrastu międzynarodowego i krajowego. Omówione zostaną główne 

zadania Policji oraz zaprezentowane prawa człowieka, które organy ścigania mają 

obowiązek respektować. Omówiony zostanie także systemu kontroli działalności Policji 

w RP, a także przeanalizowane zostaną kluczowe problemy związane z łamaniem praw 

człowieka przez Policję w Polsce w latach 2013-2018 (m. in. naruszanie prawa do 

zgromadzeń, naruszanie wolności od tortur, nieludzkiego traktowania, naruszanie 

nietykalności cielesnej podczas badań medycznych na komisariacie, pobicie, 

zabójstwo). Ostatecznie analiza statystyk dotyczących ilości skarg na działania Policji 

zarówno w Polsce (w sposób ogólny), jak i w województwie dolnośląskim (liczba 

skarg, czego dotyczyły, ile zostało umorzonych, ile zakończyło się procesem, jakie były 

wyroki, jakie prawa zostały złamane) pozwoli mi mam nadzieję znaleźć odpowiedź na 

kluczowe pytania związane z tematyką pracy. 
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Schemat pracy doktorskiej 

 

Rozdział 1 niniejszej pracy doktorskiej dotyczy ogólnej charakterystyki 

przestrzegania praw człowieka w działalności policji. W rozdziale tym zostanie 

przestawione pojęcie praw człowieka wraz z zarysowaniem historycznym opisującym 

pokrótce etapy rozwoju praw człowieka w myśli filozoficznej i prawniczej. Następnie 

ukazane zostaną fundamentalne mechanizmy ochrony praw człowieka. Zamiarem tego 

rozdziału jest także wskazanie na obszary praw człowieka, które mogą być zagrożone 

poprzez działalność policji. Następnie wykazane zostaną typy procedur reagowania na 

naruszenia i łamanie praw podstawowych w ramach działalności policji. 

W rozdziale 2 przedstawione zostaną uniwersalne (związane ze strukturami 

Organizacji Narodów Zjednoczonych) a także regionalne systemy ochrony praw 

człowieka oraz związane z nimi standardy przestrzegania praw podstawowych  

w działalności policji. Wśród systemów regionalnych scharakteryzowane zostaną 

procedury związane z Radą Europy, Unią Europejską oraz Organizacją Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie. 

W rozdziale 3 zostaną przedstawione reguły przestrzegania praw człowieka 

przez policje na gruncie ustawodawstwa polskiego. Wskazane zostaną uregulowanie 

prawne zawarte w Konstytucji III RP, ustawach szczegółowych (m.in. Ustawa z dnia 24 

maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej) i ratyfikowanych 

umowach międzynarodowych (ważnym elementem będzie wykazanie 

nieratyfikowanych umów międzynarodowych), a także aktach wykonawczych. 

W rozdziale 4 przedstawione zostaną normy przestrzegania praw człowieka  

w działalności policji w świetle badań działalności funkcjonariuszy w województwie 

dolnośląskim. Na podstawie dostarczonych materiałów przedstawione zostaną 

najczęściej łamane prawa człowieka, przyczyny takiego stanu rzeczy w oczach 

społeczeństwa oraz funkcjonariuszy policji. Przeprowadzona zostanie analiza 

zasadności składanych skarg oraz sposobów zakończenia postępowania skargowego. 

Wskazane zostaną wdrożone i planowane sposoby zapobiegania łamaniu praw 

człowieka przez policję. Na podstawie wcześniejszych badań wysnute zostaną wnioski 

końcowe oraz przedstawione zostaną proponowane zmiany mające na celu zwiększenie 

ochrony praw człowieka w działalności policji. 
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Metody badawcze 

 

  Jako podstawową metodę badawczą obrałem metodę prawno – dogmatyczną,  

z wykorzystaniem której dokonam analizy międzynarodowych jak i krajowych aktów 

prawnych, jak i dokumentów o charakterze „miękkiego prawa”, zawierających w swej 

treści standardy praw człowieka dotyczące działalności organu państwowego jakim jest 

policja. 

W pracy ujęta zostanie także metoda analizy historycznej, która posłuży 

zarówno do przedstawienia genezy praw człowieka, jak i rozwoju systemów ochrony 

praw podstawowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, Unii 

Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Przedstawiony 

zostanie rozwój uwarunkowań prawnych dotyczący działalności policji w kontekście 

ochrony praw człowieka w międzynarodowych jak i krajowych systemach prawnych. 

Stworzy to możliwość wykazania relacji poszczególnych katalogów praw. 

W pracy sięgnięto także po analizę systemową. Kontekst ochrony praw 

człowieka w działalności policji zostanie ukazany w szerszym aspekcie związanym  

z uniwersalnym, regionalnym jak i krajowym systemem ochrony praw podstawowych. 

Ostatnim elementem jest analiza statystyczna mająca na celu ukazanie, które  

z praw człowieka są najczęściej łamane w ramach działalności policji. Pierwotnym 

założeniem pracy badawczej było pozyskanie wglądu w subiektywną ocenę 

funkcjonariuszy Policji odnośnie przestrzegania przez nich ponadnormatywnych praw 

człowieka podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych jak i ogólna 

ocena stanu wiedzy tejże służby mundurowej w przedmiotowej kwestii. Celem zbadania 

percepcji przestrzegania praw człowieka w ocenie funkcjonariuszy Policji  zwróciłem 

się z wnioskiem o zgodę na realizację badania opinii w Policji do Komendy 

Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, działając na podstawie wytycznych 

proceduralnych zawartych na stronie internetowej Komendy Głównej Policji9. Jako 

metodę zbierania danych wskazałem ankietę papierową zawierająca pięciostopniową 

skalę Likerta oraz sposób doboru próby badawczej jako metoda nielosowa doboru 

celowego. 

 

9Procedury realizacji badań opinii w Policji, [na:]http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/procedury-realizacji-

ba/18776,Procedura-postepowania-z-wnioskami-o-zgode-na-realizacje-badan-opinii-w-Policji.html, (data 

dostępu 24.01.2020 r.). 

http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/procedury-realizacji-ba/18776,Procedura-postepowania-z-wnioskami-o-zgode-na-realizacje-badan-opinii-w-Policji.html
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/procedury-realizacji-ba/18776,Procedura-postepowania-z-wnioskami-o-zgode-na-realizacje-badan-opinii-w-Policji.html


14 

 

 

Niestety przeprowadzenie badania opinii wśród funkcjonariuszy Policji 

garnizonu dolnośląskiego zostało uniemożliwione negatywną odpowiedzią na formalny 

wniosek udzieloną przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu10. W związku  

z powyższym postanowiłem szczegółowo prześledzić dynamikę zjawiska skarg  

w obszarze praw człowieka na działalności Policji garnizonu dolnośląskiego  

w odniesieniu do poszczególnych lat, a także odnieść ją do dynamiki ogólnopolskiej. 

Taka analiza pozwoli w sposób kompleksowy ukazać problematykę przestrzegania praw 

człowieka w pracy Policji oraz zaobserwować tendencje wzrostu/spadku ilości skarg  

w badanym zakresie czasowym. 

  

Główne hipotezy badawcze 

 

Hipoteza 1: Duża liczba skarg składanych na działania dolnośląskiej Policji była 

spowodowana łamaniem przez nią praw człowieka. Tylko nieznaczna liczba skarg 

została uznana za uzasadnioną, bowiem pokrzywdzeni posiadali dowody (np. nagrania). 

Prokuratura umarzała sprawy nie mając ku temu podstaw i nadawała policjantom 

niejako immunitet, przez co pozostawali bezkarni. W najpoważniejszych sprawach 

zabierał głos Trybunał Praw Człowieka i karał winnych policjantów. 

Hipoteza 2: Łamanie praw człowieka przez Policję wnika z wielu czynników, 

wśród których należy wymienić: poczucie bezkarności, wysoki stopień agresji, 

przyzwolenie władz (a nawet nakaz) oraz brak przyjęcia odpowiednich rozwiązań 

prawnych. Na łamanie praw człowieka rzutuje też charakter systemu politycznego. 

Hipoteza 3: Istnieją standardy postępowania, zarówno międzynarodowe, jak  

i krajowe, do których Policja powinna się dostosować. Problemem jest nadużywanie 

uprawnień przez Policję, związane z niedotrzymywaniem standardów ochrony praw 

człowieka, a także niedostatecznym działaniem mechanizmów kontroli Policji, 

przewidzianych w ustawodawstwie. 

Hipoteza 4: Wysoki odsetek skarg na łamanie praw człowieka przez Policję, 

które nie prowadzą do finalizacji postępowań dyscyplinarnych, a także umarzanie lub 

 

10Źródło: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, data uzyskania informacji 24 marca 2020 roku, 

L. dz.P-0614-12/2020. 
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odmowa wszczęcia postępowań prokuratorskich wskazują, że ważnym problemem jest 

poszukiwanie bardziej efektywnych mechanizmów kontrolnych działalności Policji,  

z uwzględnieniem międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka. 
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Rozdział 1 

Ogólna charakterystyka przestrzegania praw człowieka 

w działalności Policji 

 

 Rolą Policji, która pełni funkcję strażnika swobód obywatelskich w 

społeczeństwie demokratycznym jest: 

• utrzymywanie porządku publicznego i przestrzegania prawa, 

• respektowanie i ochrona podstawowych praw i wolności człowieka, ze 

szczególnym uwzględnieniem przyrodzonej i niezbywalnej godności, 

• zapobieganie i zwalczanie przestępczości, 

• wykrywanie przestępstw oraz ich sprawców, 

• zapewnienie pomocy i realizowanie funkcji służby publicznej11. 

 Służby mundurowe, w tym funkcjonariusze Policji dysponują szerokim 

katalogiem uprawnień pozwalających im działać w sposób niezależny, bezstronny  

i skuteczny. Policja jako formacja określana jest często jako "niezagrażające narzędzie 

naturalnej dominacji państwa"12. Funkcjonariusze Policji, których głównym zadaniem 

jest pilnowanie porządku publicznego, sami również ponoszą odpowiedzialność wobec 

prawa. Policjanci, na co dzień, są obrońcami praw człowieka, jednak wykonując to 

zadanie sami często muszą ingerować w prawa osób łamiących zasady prawne. Policja 

w państwie demokratycznym jest podwójnie oznaczona, jako źródło przemocy w 

postaci przymusu, jak i jako instrument ochrony przed takową przemocą13. Aby 

prześledzić charakterystykę praw człowieka związanych z działalnością Policji,  

a następnie uszczegółowić problematykę praw człowieka łamanych przez Policję, 

 

11Art. I ust. 1 zalecenia Red(2001) 10 Komitetu Ministrów dla państwa członkowskich dotyczącego 

Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Policji. 
12D. A. Sklansky, Police and Democracy, "Michigan Law Review", Vol. 103:1699, s. 1807. 
13Por. J. P. Clark, R. Sykes, Some determinants of police organization and practice in a modern industrial 

democracy, [w:] Handbook of Criminology, D. Glaser (red.), Rand McNally College Pub. Co, Chicago 

1974. 
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należy najpierw przyjrzeć się rozwojowi katalogu praw człowieka. 

 

1.1. Pojęcie praw człowieka 

 

 Prawa człowieka to jedno z najmłodszych pojęć z zakresu nauk prawnych. Na 

przestrzeni ostatnich dekad prawa człowieka stały się istotnym elementem oceny 

działalności władzy ustawodawczej, wykonawczej jak i sądowniczej. Prawa człowieka 

możemy scharakteryzować jako prawa moralne, które posiadają charakter 

fundamentalny i są strukturą pozakonstytucyjną pozostałych norm prawnych. Pojęcie 

praw człowieka opiera się na trzech tezach: 

• każda władza jest ograniczona, 

• każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna 

władza, 

• każda jednostka może się domagać od państwa ochrony jej praw. 

 Definicja praw człowieka jest bardzo szeroka i w literaturze nie występuje jedna 

i właściwa definicja tego pojęcia. Najbardziej adekwatnym sformułowaniem 

odnoszącym się do tej jakże ważnej kwestii jest zdefiniowanie praw człowieka jako  

„te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowanie właśnie jako 

praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni 

móc się domagać od społeczeństwa, w którym żyją”14. Każda jednostka żyjąca  

w społeczeństwie posiada prawa człowieka, a tym samym społeczność jest 

zobowiązania do ich przestrzegania i realizacji roszczeń wynikających z tych praw. 

Maja one charakter uniwersalny i należą do wszystkich żyjących ludzi w każdej 

społeczności. Prawa te maja także charakter podstawowy, nie wymagają uzasadniania  

i powoływania się na inne normy prawne. Nie oznacza to jednak, że wszystkie prawa 

człowieka posiadają charakter prawa absolutnego,  niektóre z nich mogą podlegać 

ograniczeniom, ale tylko w wyjątkowych i z góry przewidzianych przez ustawodawcę 
 

14R. Bernhardt, Encyclopedia of Public International Law, vol. 8, Human Rights and the Indyvidual in 

International Law. International Economic Relations, North – Holland, Amsterdam 1985, s. 268. 
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procedurach15. Ogólna charakterystyka praw człowieka każe nam je traktować jako 

prawa powszechne, przynależne wszystkim ludziom bez względu na sytuację, pozycję 

społeczną, miejsce urodzenia, płeć, rasę etc. Prawa człowieka z natury są przyrodzone 

każdemu człowiekowi z racji tego, że urodził się jako przedstawiciel naszego gatunku. 

Konkludując należy stwierdzić, że prawa człowieka to podstawowe normy 

przysługujące każdemu z nas i wynikające z samego faktu bycia człowiekiem np. prawo 

do życia, wolność słowa, prawo do edukacji etc. Prawa człowieka są powszechne (są 

takie same da każdego człowieka bez względu na wszelakie okoliczności), przyrodzone 

(istnieją niezależnie od woli władzy, państwo jedynie tworzy system ich ochrony), 

niezbywalne (władza nie może nam ich odebrać poza konkretnie sprecyzowanymi  

i obostrzonymi procedurami), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą 

być przez państwo dowolnie regulowane), naturalne (posiadamy je z racji przyrodzonej 

i niezbywalnej godności człowieka, nie są one wynikiem czyjejś decyzji lub nadania) 

oraz niepodzielne (katalog tych praw tworzy integralną i współzależną całość). Prawa 

człowieka jako norma suprakonstytucyjna są programowym celem rządów 

poszczególnych państw jak i zrzeszających te państwa organizacji międzynarodowych. 

Te normy prawa naturalnego są istotnym budulcem katalogu praw stanowionych, oraz 

charakteryzują relację na linii państwo – jednostka. 

 

1.2. Geneza i rozwój myśli filozoficznej związanej z prawami  

człowieka 

 

 Zalążków koncepcji praw człowieka możemy szukać w ideach antycznych 

rozwijających się na terenie śródziemnomorza. Wśród filozofów starożytnej Grecji 

odnajdujemy jedne z pierwszych rozważań na temat prawa naturalnego. Chociaż 

antyczni Grecy nie operowali jeszcze pojęciem praw człowieka, stworzyli fundamenty 

pod rozwój tej koncepcji, ponieważ w swoich dziełach rozprawiali o takich wartościach, 

które z czasem zostały uznane za istotę praw człowieka, czyli o godności, wolności  

i równości. Już w V–IV w. p.n.e. dyskusje na powyższy temat prowadzili sofiści. 

Traktowali oni wolność za prawo naczelne i pierwotne. Równie ważnym aspektem było 

 

15Zob. L. Henkin, The Age of Rights, Columbia University Press, New York 1990, 2-5. 
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dla nich równe traktowanie obywateli przez państwo. Stoicy odrzucali niewolnictwo, 

uznając je za sprzeczne z naturą człowieka i jego poczuciem godności.  

Za najważniejsze prawo uważali prawo decydowania o samym sobie. W antycznym 

Rzymie za głównych przedstawicieli rozwoju doktryny praw człowieka możemy uznać 

Cycerona i Senekę. Dla starożytnych godność była prawem płynącym z samego 

umiejscawiania koncepcji człowieka. Ich antropocentryczne rozumienie idei praw 

naturalnych opiewało ludzkie cnoty i charakteryzowało się poczuciem wartości 

ludzkiego życia. Godność przysługującą wszystkim ludziom z racji ich 

człowieczeństwa, niezależnie od miejsca i rangi społecznej, przyznał jako pierwszy 

Cyceron, w sposób jawny nawiązując do idei platońskich i stoickich16. Starożytni 

filozofowie za warunek urzeczywistnienia prawa ludzi do godności i wolności uważali 

utworzenie adekwatnego do osiągnięcia tego celu ustroju politycznego. Sokrates, Platon 

i Arystoteles utrzymywali, że najgorszym z tego właśnie powodu ustrojem politycznym 

jest tyrania. Prawa człowieka miały natomiast gwarantować inne systemy takie jak 

demokracja, politeja, monarchia czy arystokracja. Jako podstawę realizacji wolności 

ludzi wskazani filozofowie traktowali powstanie sprawiedliwego prawa państwowego, 

czyli zgodnego z normami prawa naturalnego. Arystoteles za pierwotną  

i najważniejszą zasadę prawa naturalnego uznawał zasadę, by nie czynić innym tego, 

czego nie chcemy, żeby nam czyniono. Na tożsamych fundamentach opierali się 

przedstawiciele średniowiecznej myśli społeczno-politycznej, będący pod wpływem 

filozofii Arystotelesa św. Tomasza z Akwinu, Marsyliusza z Padwy i Jana z Salisbury. 

 Traktowanie człowieka jako podmiot i dysponenta praw ma długa historię, w 

której możemy mówić o swoistych stadiach charakteryzujących się określonymi 

więzami, współzależnością, własną dynamika wewnętrzną i logicznym następstwem 

(kolejno idealizacja, konceptualizacja, normatywizacja, konstytucjonalizacja, 

internacjonalizacja oraz realizacja)17. O ile rozwój praw człowieka ciężko przypasować 

w sztywne ramy czasowe, to doktryny te chyba nigdy nie trafił na grunt idei tak 

żyznych, jakie mogliśmy zaobserwować w epoce Oświecenia. To XVIII-wieczne pisma 

 

16F. J. Wetz, Illusion Menschenwürde.Aufsteg und Fall eines Grundwerts, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 

2005, s. 24. 
17T. Jasudowicz, Zagadnienia wstępne, [w:] Prawa człowieka i ich ochrona, B. Gronowska, T. 

Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2010, s. 23-

25. 
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Locke'a, Monteskiusza czy tez Jana Jakuba Rousseau wywarły niebagatelny wpływ na 

debatę publiczną, a w ostateczności na praktykę polityczna i ustrojową18. 

 Nie bez znaczenia w rozwoju idei praw człowieka jest myśl formułowana przez 

przedstawicieli polskiej nauki humanistycznej. Jednym z ważniejszych reprezentantów 

na tym polu jest Paweł Włodkowic (1370-1435), którego nauka tchnie duchem 

szacunku oraz tolerancji religijnej, w oparciu o które należy budować prawa i wolności 

człowieka. Paweł Włodkowic był krzewicielem idei tolerancji, twierdząc na soborze  

w Konstancji, że nawet narody pogańskie mają prawo do zachowania swoich wierzeń,  

a innowiercy powinni liczyć na możliwość szerzenia swoich poglądów bez obawy  

o swoje dobro19. Według jego doktryny człowiek powinien być podmiotem 

przyrodzonych i niezbywalnych praw takich jak prawo do życia, wolności, 

bezpieczeństwa osobistego, poszanowania własności oraz słusznego i bezstronnego 

procesu sądowego. 

 Jednym z wybitniejszych przedstawicieli myśli dotyczącej praw człowieka był 

holenderski prawnik i filozof Grocjusz (Huig de Grot, 1583-1645). Grocjusz w swoich 

dziełach dokonał rozbioru definicji prawa naturalnego na trzy składowe: prawa natury – 

to prawa sprawiedliwe i niewyrządzające krzywdy społeczeństwu; prawa natury,  

to forma kwalifikacji moralnej, która definiuje sprawiedliwe posiadanie i czynienie 

czegoś; prawa natury, to nakaz moralnego działania, które opiera się na pojęciu dobra  

i prawości. Rozumienie praw natury powinno być czerpane z instynktu i popędu 

społecznego, oraz zawierać się w: władzy nad samym sobą, władzy na innymi,  

np. władza rodziców nad dziećmi oraz własności pełnej i niepełnej. Grocjusz 

zaproponował także szczegółowy podział praw na prawa naturalne (ius naturae) i prawa 

pozytywne (ius voluntarium). Pierwszy katalog składał się z norm naturalnych 

pierwotnych oraz wtórnych (primarium i secundarium) zbliżonych zakresem do prawa 

narodów (ius gentium). Prawo narodów podzielone zostało na prawo naturalne narodów 

(ius gentium naturae) i prawo pozytywne narodów (ius gentium voluntarium), na które 

składały się prawo zwyczajowe (mores) i prawo umowne (contractus). Prawa 

 

18Por. J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, LexisNexis, 

Warszawa 2003. 
19Zob. H. Michalak, K. Sokół. J. Śliwiński, M. Turski, J. Wojakowski, Dziejów Polski blaski i cienie, 

Książka i Wiedza, Warszawa 1968, s. 188. 



21 

 

pozytywne obejmowało natomiast normy ludzkie i boskie (humanum i divinium). Prawa 

człowieka to według Grocjusza prawo do cieszenia się tym co własne bez naruszania 

prawa do własności innych osób20. Koncepcja praw człowieka według Grocjusza 

opierała się na szacunku dla zobowiązań politycznych, tolerancji religijnej, a także 

ochronie i stabilizacji stosunków międzynarodowych poprzez zabezpieczenie własności 

prywatnej i obowiązkowym respektowaniu i dotrzymywaniu umów (pacta sunt 

servanda). Prawa naturalne miały regulować fundamentalne wartości, do których 

zaliczono zakaz naruszania cudzej własności, obowiązek naprawienia szkody 

wyrządzonej z własnej winy, obowiązek dotrzymywania umów i ich warunków oraz 

wprowadzenie reguł karalności sprawców przestępstw za czyny prawnie zabronione21. 

Źródłem, a także kryterium klasyfikujących prawa w przedstawionym przez Grocjusza 

podziale miał być rozum oraz wola prawodawcy22. 

 „Prawem natury jest przepis lub reguła ogólna, którą odnajduje rozum i która 

człowiekowi zabrania czynić to, co niszczące dla jego życia”23, ta reguła ustanowiona 

przez Tomasza Hobbes'a (1588-1679) ukazuje, że najwyższym dobrem jest zasada 

zachowania samego siebie dla dobra człowieka. Ten teoretyk państwa absolutnego 

rozumiał koncepcję praw człowieka w ramach umowy społecznej jako rezygnację  

z części uprawnień na rzecz posłuszeństwa wobec sprawiedliwego prawodawcy. 

Tomasz Hobbes zgłębiając i łącząc idee prawa naturalnego i prawa pozytywnego 

stwierdził, że to do władcy należy formułowanie „dobrych praw” oraz ocena tego, co 

jest legalne i moralne w myśl praw natury i praw człowieka24. 

 Kolejnym istotnym elementem rozwoju praw człowieka są idee przedstawione 

przez Samuela von Pufendorfa (1632-1694). Jako centralny punkt rozumienia idei praw 

człowieka uczynił on godność, która w swoim założeniu miała opierać się na 

nieśmiertelnej duszy, światłym umyśle i zdolności świadomego wyboru. Z godności tej 

wynikać ma prawo do równości i wolności, a relacje społeczne i polityczne powinny 

 

20Zob. H. Grocjusz, O prawie wojny i pokoju, PWN, Warszawa 1957. 
21E. Kundera, M. Maciejewski (red.), Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, Wydawnictwo C. H. 

Beck, Warszawa 2004, s. 117-118. 
22R. Tokarczyk, Filozofia prawa w perspektywie prawa natury, Temida 2, Białystok 1997, s. 89. 
23T. Hobbes, Lewiatan, PWN, Warszawa 1954, s. 113. 
24R. Tokarczyk, Filozofia prawa..., s. 93. 
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polegać na obopólnych przyzwoleniach wolnych i równych sobie ludzi25. Warto 

jednocześnie zauważyć, że Samuel von Pufendorf był jednym z pierwszych myślicieli, 

który koncepcje praw człowieka oddzielał od religijnego czy filozoficznego pojęcia 

Absolutu, twierdząc, że prawa naturalne są zawarte jedynie w nakazach światłego 

ludzkiego rozumu26. 

 Za jednego z najwybitniejszych teoretyków praw człowieka uważany jest John 

Locke (1632-1704). Twierdził on, że „musimy rozważyć stan, w jakim wszyscy ludzie 

znajdują się naturalnie, a więc stan zupełnej wolności w działaniu oraz rozporządzaniu 

swoim majątkiem (…) stan równości, w którym cała władza, jurysdykcja jest 

wzajemna, nikt nie ma jej więcej od innych”27, optując za stanem powszechnej wolności 

i równości wszystkich ludzi. Według jego doktryny prawa człowieka charakteryzują się 

wolnością w dysponowaniu swoimi czynami. Wolność ta jest ograniczona jedynie przez 

dobro drugiego człowieka, które powinno być uwzględniane przy kierowaniu się 

swoimi prawami, ponieważ „skoro wszyscy ludzie są wolni i niezależni, nikt nie 

powinien wyrządzać drugiemu szkody na życiu, zdrowiu, wolności czy majątku”28.  

W katalogu praw człowieka zaproponowanym przez Johna Locke’a odnajdujemy takie 

wartości jak prawo do życia, równości, wolności, własności, a także wolność religijną 

opartą na autonomii i niezależności związków wyznaniowych, o ile nie godzą one w 

żywotne interesy państwa29. Według jego rozważań, ludzie zawierają dwie umowy 

społeczne. Pierwszą tworzy społeczeństwo, natomiast w ramach drugiej umowy 

społecznej powstaje państwo, na rzecz którego ludzie rezygnują z części swoich praw w 

zamian uzyskując zagwarantowaną ochronę konkretnego i sformalizowanego katalogu 

praw podstawowych. 

 Jednym z ważniejszych przedstawicieli francuskiego oświecenia, który rozwijał 

teorię praw człowieka był Karol Ludwik Monteskiusz (1689-1755), który podstawę 

ochrony praw naturalnych widział w praworządności państwa. Jednym z głównych 

założeń Monteskiusza było wprowadzenia trójpodziału władzy. Zasada ta miała chronić 

prawa obywateli przed samowolą państwa oraz zapobiegać powstawaniu tyranii. 

Według koncepcji trójpodziału władzy prawa naturalne miały zostać zagwarantowane 

 

25Tamże, s.97-98. 
26Zob. M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, TN KUL, Lublin 1986, s. 80. 
27J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, PWN, Warszawa 1992, s. 165. 
28Tamże, s. 166-167. 
29Zob. J. Locke, List o tolerancji, PWN, Warszawa 1963. 
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przez niezawisłe sądownictwo, które podlega jedynie ustanowionym prawom. Władza 

ustawodawcza miała być oddzielona od władzy wykonawczej, a wszystkie trzy gałęzie 

władz państwowych miały się wzajemnie uzupełniać, równoważyć i kontrolować w 

celu ochrony praw obywatelskich. Koncepcja Monteskiusza, którą najlepiej oddają 

słowa „kiedy w jednej i tej samej osobie (…) władza prawodawcza zespolona jest  

z wykonawczą, nie ma wolności, ponieważ można się lękać, aby ten sam monarcha albo 

ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw, które będzie tyrańsko wykonywał. Nie ma 

również wolności, jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od władzy prawodawczej  

i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza na życiem  

i wolnością obywateli byłaby dowolna, sędzia bowiem byłby prawodawcą. Gdyby była 

połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć silę ciemiężyciela”30, miała 

ogromny wpływ na późniejsze demokratyczne koncepcje systemów prawnych  

i politycznych. 

  Innym francuskim przedstawicielem myśli oświeceniowej był Jan Jakub 

Rousseau (1712-1778), który uważany jest za jednego z pierwszych i ważniejszych 

krzewicieli ustroju demokratycznego w czasach nowożytnych. Wysnute przez niego 

idee były jedną z podstaw do sformułowania Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela31. 

Jako źródło katalogu praw człowieka przedstawia on wolność i równość ludzi, ściśle 

powiązaną z poczuciem sprawiedliwości społecznej. Według niego podstawą naruszenia 

tych wolności są nierówności społeczne, w tym także nierówności majątkowe 

poszczególnych ludzi i grup społecznych. Jan Jakub Rousseau twierdził, że prawdziwie 

wolny człowiek poświęca się działając dla dobra społeczeństwa, a miarą jego wolności 

jest stopień uczestnictwa w życiu obywatelskim. Wraz ze zbliżaniem się do ideału 

równości społecznej będzie rosła społeczna prawość i sprawiedliwość. Koncepcję 

państwa rozumiał on jako umowę społeczną, w której pojedynczy ludzie stali się 

jednością polityczną, a obok interesu jednostki pojawił się interes ogółu. W ten sposób 

wolność naturalna przekształca się w wolność obywatelską, obywatel zastąpił człowieka 

naturalnego, natomiast naturalne emocje zostały zastąpione przez moralność, wolność  

i prawne posłuszeństwo32. Dzięki takiemu przekształceniu wszelki katalog praw 

 

30Monteskiusz, O duchu praw, PWN, Warszawa 1957, s. 244. 
31Zob. J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Ryczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Wolters 

Kluwer, Kraków 2004, s. 21. 
32Zob. J. J. Rousseau, Umowa społeczna, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2002, s. 81. 
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człowieka nabrał cech legalności, przez co możliwe stało się także prawo do 

zaskarżenia nierespektowania tychże praw33. 

 Za fundamentalny element składowy katalogu praw człowieka uznawana jest 

jego przyrodzona i niezbywalna godność. W historii obserwujemy powolny rozwój 

katalogu praw człowieka z idącą w awangardzie ideą godności ludzkiej, która jest 

fundamentem aksjologicznego uwarunkowania tych unormowań prawnych. Już w 

czasach antycznych wielcy greccy filozofowie tacy jak Sokrates, Platon czy Arystoteles 

traktowali o pojęciu godności człowieka. Według Arystotelesa godność to cnota 

pojmowana jako złoty środek między wadami zarozumialstwa i służalczości34. Godność 

człowieka dostrzegał on w posiadaniu światłego rozumu i stąd zajmowania 

wyróżnionego miejsca w istniejącym świecie. Dla starożytnych godność była prawem 

płynącym z samego umiejscawiania koncepcji człowieka. Ich antropocentryczne 

rozumienie idei praw naturalnych opiewało ludzkie cnoty i charakteryzowało się 

poczuciem wartości ludzkiego życia. 

 Ważnym elementem pojmowania godności człowieka w czasach starożytnych 

jest koncepcja judeochrześcijańska. Według niej godność człowieka wynika z jego 

stworzenia na obraz i podobieństwa Boga. Godność jest więc własnością powszechną, 

niezbywalna i nadprzyrodzoną35. Godność osoby ludzkiej można ująć jako otwarcie 

człowieka na transcendencję, które płynie z wartości absolutnych jako źródła wszelkich 

praw36. Ideologia chrześcijańska od samego początku podkreślała fakt naturalnej 

godności człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga oraz zbawionego przez 

Jezusa Chrystusa, który posiada nieśmiertelną duszę, która wraz z rozumem i wolnością 

tworzy mający umocowanie w Absolucie paradygmat praw człowieka. Rozwijane 

następnie przez Franciszka z Asyżu oraz Augustyna z Hippony judeochrześcijańskie 

koncepcje godności człowieka oraz jego podstawowych praw wywarły niebagatelny 

wpływ na rozwój katalogu praw człowieka. Analizowana przez ojców kościoła 

ideologiczna platońska spuścizna przetransportowała antropocentryczne idee do 

chrześcijańskiego pojmowania świata. Translacja antycznej myśli filozoficznej na język 

nowej monoteistycznej wiary wpłynęła w sposób pozytywny na rozwój i pojmowanie 

 

33R. Tokarczyk, Filozofia prawa..., s. 129-130. 
34Zob. J. Sławiński, Godność człowieka-Dignitas Homini, "Nauka-Etyka-Wiara" 2011, s. 104-110 
35Zob. J. Sławiński, Godność człowieka..., s. 104-110. 
36Zob. R. Kozłowski, Godność jako logos życia, „Filozofia Chrześcijańska” 2017, t. XIV, s. 141. 
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godności człowieka i jego praw. 

 Zaczerpnięta z Terencjusza sentencja homo sum, humani nihil a me alienum esse 

puto (łac. człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce) w sposób adekwatny 

wyraża restaurację pojęcia godności ludzkiej, która nastąpiła w epoce renesansu. 

Jednym z czołowych przedstawicieli tego nurtu był Giovanni Pico della Mirandola, 

którego dzieło „Mowa o godności człowieka” stało się swoistego rodzaju manifestem 

rozwijającego się w Europie humanizmu. W dziele tym Stwórca zwracając się do 

Adama mówi: „Ciebie zaś nieskrępowanego żadnymi ograniczeniami oddaję w twe 

własne ręce, abyś zgodnie ze swą wolą sam określił swą naturę. [...] Nie uczyniłem cię 

ani niebiańskim, ani ziemskim, ani śmiertelnym, ani nieśmiertelnym, abyś sam w 

sposób wolny i godny ciebie tworząc siebie, nadał sobie taki kształt, jaki zechcesz”37. 

Pomimo licznych kontrowersji interpretacyjnych tego fragmentu jak i całej twórczości 

Mirandoli38,przychylam się do poglądów traktujących idee Mirandoli jako manifest 

autonomii człowieka, jego wolnej woli i nieskończonego potencjału, który to pozwala 

mu stać się kim tylko zechce. W poglądach Mirandoli można wyszczególnić dwa 

pojęcia godności. Godność po pierwsze tkwi już w samym jej potencjale i procesie 

dowolnego jej aktualizowania, w byciu człowiekiem o możliwie wielu obliczach, który 

w kształtowaniu siebie funduje i pielęgnuje własne człowieczeństwo. Z pojęciem 

godności wiąże się także drugi aspekt, a mianowicie potrzeba sięgnięcia po nią, 

uszlachetniona nie tyle dążeniem do niej, lecz celem jaki temu dążeniu przyświeca. 

Człowiek wszak jest tylko bożym obrazem, a drugi aspekt godności nosi znamiona 

transcendencji odłożonej na czas zbawienia39. W myśl idei Mirandoli człowiek 

stworzony przez demiurga na jego obraz i podobieństwo został następnie obdarzony 

własną wolą, aby stać się kowalem własnego losu. 

 Współczesne rozważania nad uniwersalną i regionalną koncepcją godności 

ludzkiej i praw podstawowych odwołują się kantowskiej filozofii człowieka. Immanuel 

Kant pisał: „wszystko ma albo cenę albo godność. To, co ma cenę, można zastąpić także 

 

37P. Della Mirandola, Mowa o godności człowieka, „Przegląd Tomistyczny”, 5 (1992), s. 171. 

38Zob. E. Garin, Filozofia odrodzenia we Włoszech, przeł. K. Żaboklicki, PWN, Warszawa 1969, s. 147., 

M.V. Dougherty, Three Precursors to Pico della Mirandola’s Roman Disputation and the Question of 

Human Nature in the Oratio, [w:] Pico della Mirandola. New Essays, (red.) M.V. Dougherty, Cam-

bridge University Press, Cambridge 2008, s. 142. oraz . L. Kuczyński, Komentarz do „Mowy” Pica, 

„Przegląd Tomistyczny”, nr 5 maj 1995 s. 182. 
39Zob. P. O. Kristeller, Renesansowa koncepcja godności, „Znak” XLIX, nr 5 (504), maj 1997, s. 35. 
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przez coś innego, jako jego równoważnik, co zaś wszelką cenę przewyższa, a więc nie 

dopuszcza żadnego równoważnika, posiada godność”40. W myśl jego filozofii każdego 

człowieka należy traktować jako cel sam w sobie, a nie jako środek do celu. Wynika to 

z tego, że każdy człowiek jest wyposażony w zdolność stanowienia własnego prawa 

moralnego i działania wedle jego zasad. Słynny imperatyw kategoryczny w brzmieniu 

handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein 

allgemeines Gesetz werde (niem. postępuj tylko wedle takiej maksymy, co do której 

mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się powszechnie obowiązującym prawem) jest 

swoistym odzwierciedleniem idei prawa naturalnego związanego z moralnym 

obowiązkiem, który motywowany jest godnością człowieka stanowiącą fundament 

człowieczeństwa, nie zaś normami zachowań nakazanym przez demiurga41. To właśnie 

autonomia moralna człowieka ma być fundamentem jego godności42. Interpretując 

filozoficzne idee Kanta możemy stwierdzić, że zachowania, które prowadziłyby do 

instrumentalnego traktowania człowieka, a także te, które wprowadzałyby 

hierarchizację wartości poszczególnych osób, są niedopuszczalne. Następstwem takiego 

pojmowania istoty natury ludzkiej jest zakaz różnicowania ludzi ze względu na płeć, 

rasę, narodowość, wyznanie etc. Z filozoficznej spuścizny Kanta możemy także 

wnioskować, że godność ma charakter przyrodzony i niezbywalny, oraz w jednakowym 

stopniu dotyczy każdego człowieka. Formuła ta jawiąca nam się wyraźnie w ideologii 

Kanta jest podstawą uniwersalnych i regionalnych systemów ochrony praw jednostki43. 

 Francuski filozof Jacques Maritain uważany jest za głównego teoretyka 

personalizmu chrześcijańskiego, którego koncepcje wywarły decydujący wpływ na 

papieskie nauczanie o godności człowieka po II wojnie światowej. Był on pierwszym 

katolickim uczonym, który badał teorię praw człowieka w obszarze określonej idei 

współczesnego życia politycznego, wypracowując nową chrześcijańską koncepcje 

osoby ludzkiej. Był on także jednym z proklamatorów Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka. W swoich poglądach rozróżniał jednostkę i osobowość. Są to według niego 

 

40I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 51. 
41Zob. W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii, Tom II, PWN, Warszawa 1988, s. 161-184. 
42Zob. M. Błachut, Postulat neutralności moralnej prawa a konstytucyjna zasada równości, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 145. 
43Zob. K. Wojtyczek, Ochrona godności człowieka, wolności i równości przy pomocy skargi 

konstytucyjnej w polskim systemie prawnym, [w:], Godność człowieka jako kategoria prawa. 

(Opracowania i materiały),K. Complak (red.), Centrum Handlu i Polografii, Wrocław 2001, s. 204. 
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dwa uzupełniające się wymiary egzystencji, które pomimo swoich różnic wzajemnie się 

dopełniają. Nawiązując do filozofii klasycznej i współczesnej stwierdza, że człowiek  

w swojej istocie zawieszony jest pomiędzy dwoma biegunami. Istnieje biegun duchowy 

dotyczący osobowości człowieka i kwintesencji jego ludzkiej egzystencji, a także 

biegun materialny dotyczący warunków bytowych i materialnych. O ile więc człowiek 

jest bytem materialnym jako jednostka, to znamiona osobowości otrzymuje tylko 

wówczas, kiedy zwraca się ku duchowemu wymiarowi swojej egzystencji, zyskując 

możliwość transcendentowania samego siebie. W swoich pracach dowodził,  

że człowiek jako jednostka jest podporządkowany społeczności jako dobru całości  

i dlatego „istnieje dla społeczności, społeczność jest zaś dla osoby o tyle ważna, że daje 

dostęp do życia moralnego, duchowego oraz dóbr boskich"44. Dobro całości musi być 

korzystne dla poszczególnych osób i powinno być między nimi rozdzielone ze względu 

na ich prawa i godność, których przyznanie pozwala odróżnić jednostkę od osoby45.  

W swoich poglądach Jacques Maritain opowiada się za pełną ewangelicznej troski ideą 

humanizmu teocentrycznego46, która to wykraczając poza przyrodę akcentuje 

szczególną więź z Bogiem. To właśnie ta więź z Bogiem podkreśla transcendentalny 

wymiar godności człowieka47. 

 Zgoła odmienne poglądy wyznawał Jean Paul Sartre, który to koncepcje 

godności ludzkiej odnajdywał w filozofii egzystencjalnej. Pojęcia związane  

z godnością człowieka jak i katalogiem praw podstawowych odrywał on od pojęcia 

jakiegokolwiek Absolutu, twierdząc, że Boga nie ma, a człowiek musi sam z pełną 

odpowiedzialnością dokonywać wyborów tworzących jego jestestwo. Sartre był zdania, 

że Bóg ogranicza wolność człowieka, pozbawiając go poczucia odpowiedzialności za 

swoje czyny w związku z tym, że człowiek miał zostać stworzony z określoną dla niego 

naturą, która determinuje jego egzystencję. Takie przekonanie zaowocowało 

stwierdzeniem bytowej ontologicznej sprzeczności, która przyczyniła się do 

zakwestionowania sensowności idei Boga. W świecie bez Boga człowiek nie jest 

 

44J. Maritain, Trzej reformatorzy. Luter. Kartezjusz. Rousseau, Wydawnictwo Fronda, Warszawa-Ząbki 

2005, s.32-33. 
45Zob. J. Maritain, Osoba ludzka i społeczeństwo, [w:] Pisma filozoficzne, J. Maritain, Znak, Kraków 

1988, s. 327-345. 
46Zob. J. Maritain, Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata 

chrześcijańskiego, Wydawnictwo Veritas, Londyn 1960, s. 63. 
47Zob. A. Góźdź, Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 

2006, s. 275. 
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niewolnikiem jakichkolwiek przymusów, poza przymusem bycia wolnym. Sartre pisze 

„w rzeczywistości jesteśmy wolnością, która wybiera, ale nie wybieramy bycia 

wolnymi, nie wybieramy tego ,że jesteśmy wolni, (…) jesteśmy skazani na wolność”48. 

Sartre przypisywał człowiekowi dysponowanie nieograniczoną wolnością. Według 

niego wolność jest wyborem koniecznym. Człowiek musi wybierać wolność oraz 

wszystkie inne aspekty życia. To właśnie nakaz bycia wolnym oraz świadomość 

samokształtowania własnego losu przez człowieka jako twórcę wartości czyni 

człowieka istotą doskonałą. Decydowanie o aspektach zachowania związanych  

z dobrem i złem jest manifestacją pełnej wolności i wyrazem godności człowieka. 

Wolność zmusza nas do dokonywania ciągłych wyborów, wyborów samego siebie  

i innych osób oraz zachowań. W takim świetle człowieka możemy uznać także za 

twórcę godności jako fundamentu praw człowieka, godności będącej istotą naszej 

egzystencji, z której wypływa nakaz bezwzględnego szacunku dla wolności i życia 

innych osób49. 

 Rozmyślania o godności człowieka towarzyszą także rozważaniom 

filozoficznym i teologicznym Jana Pawła II, zwanego Papieżem Praw Człowieka. 

Terminologia związana z godnością i prawami człowieka przewija się przez cały 

pontyfikat Jana Pawła II i jest istotnym elementem jego ewangelicznego nauczania.  

W czasie jednej z pielgrzymek do ojczyzny mówił: „Wymowa Karty Praw Człowieka 

jest jednoznaczna. Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie 

o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej 

ludzkiej osoby. Pamiętajcie między innymi o jego prawie do wolności religijnej, 

stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglądów. Pamiętajcie o jego godności,  

w której muszą się spotykać poczynania wszystkich społeczeństw i społeczności. Wtedy 

bowiem wszystkie one: społeczności, społeczeństwa, narody, państwa, żyją pełnym, 

autentycznie ludzkim życiem, kiedy godność człowieka, każdego człowieka,  

nie przestaje ukierunkowywać od samych podstaw ich bytowania i działalności. 

Wszelkie naruszenie i nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla 

pokoju”50. Osoba ludzka w nauczaniu Jana Pawła II jawi nam się jako najwyższe  

 

48J. P. Sartre, Byt i nicość. Zarys Ontologii fenomenologicznej, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 

2007, s. 590. 
49Zob. J. P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, Muza, Warszawa 1998. 
50Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone na Zamku Królewskim, 
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i najważniejsze stworzenie ziemskie. Nie powinniśmy go ubóstwiać, jak nakazuje nam 

liberalizm i indywidualizm, nie powinniśmy go jednak także zezwierzęcać w myśl 

ideologii marksistowskich. Szczególne miejsce człowieka na świecie związane jest  

z jego godnością, która implikuje w stronę zdolności intelektualnego poznania, miłości, 

wolności, a także duchowego umiłowania oraz pragnienia zbawienia duszy.  

W nauczaniu Jana Pawła II kluczowe jest uznanie godności człowieka jako 

przyrodzonego i niezbywalnego źródła katalogu praw człowieka, a także związana  

z tym niedopuszczalność jakiejkolwiek dyskryminacji, która w swoim założeniu jest 

haniebna dla ludzkiej godności51. 

 W historii ludzkości możemy odnaleźć wielu filozofów, teologów i ludzi nauki, 

którzy w swoich poglądach i dziełach wskazywali na godność człowieka jako 

fundament jego przyrodzonych praw. Przedstawione powyżej postacie i ich poglądy nie 

wyczerpują szerokiego katalogu idei powstałych na przestrzeni dziejów, jednakże 

według mnie w sposób adekwatny opisują różne kryteria rozumienia praw człowieka. 

Na podstawie przedstawionych poglądów, możemy stwierdzić, że godność jest 

kryterium określającym, czy dane prawo posiada znamiona sprawiedliwości, która 

chroni godność człowieka oraz neguje zachowania posiadające znamiona naruszenia 

praw człowieka52. Godność jako aksjomat suprakonstytutywny buduje szeroki katalog 

praw człowieka, który następnie w ramach różnorakich mechanizmów podlega prawnej 

ochronie. Rozwój idei związanych z prawami naturalnymi ma w czasach obecnych 

odzwierciedlenie między innymi w uwarunkowaniach prawnych obejmujących swoim 

zakresem działalność Policji.  

 

1.3. Rys historyczny rozwoju katalogu praw człowieka 

 

 Na przestrzeni dziejów rozwój katalogu praw człowieka możemy zaobserwować 

w wielu państwowych a następnie międzynarodowych systemach prawnych. Doktryna 

ochrony praw naturalnych najwcześniej jawi nam się w angielskiej tradycji prawnej w 

 

[na:] http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/486, (data dostępu 14.01.2019 r.). 
51Por. Jan Paweł II, Redemptor hominis, TUM, Wrocław 1994, E. Sakowicz, Jan Paweł II – encyklopedia 

dialogu i ekumenizmu, Wydawnictwo Polwen, Radom 2006. 
52Zob. M. Piechowiak, Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości, „Toruński Rocznik Praw 

Człowieka i Pokoju” 1993, z. 1, s. 38. 
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postaci Magna Charta Libertatum z 1215 roku53. Karta ta gwarantowała wolność 

osobistą, według której, król nie mógł aresztować poddanego bez wyroku sądowego,  

ani odebrać mu majątku. Wprowadzała również wolność handlu oraz swobodę 

kanonicznych wyborów duchowieństwa, a także wymóg nakładania obciążeń 

podatkowych za zgodą rady królestwa54. Rozwój katalogu praw człowieka na 

przykładzie angielskiej tradycji prawnej obserwujemy w dokumentach takich jak 

Habeas Corpus Act z 1679 roku (zgodnie z postanowieniami tego aktu prawnego nikt 

nie mógł zostać aresztowany bez prawomocnego wyroku sądowego, a ewentualne 

zarzuty powinny być postawione w ciągu 24 godzin od czasu aresztowania; dokument 

wykazywał także humanitarne podejście do traktowania osób skazanych, które to miały 

odbywać karę w wiezieniu tego hrabstwa, w którym go skazano; akt prawny wymuszał 

także przestrzeganie terminów procesowych przez organy państwowe)55 oraz Bill of 

Rights z 1689 roku. Ten akt prawny był ostatecznym wyrazem walki angielskiej 

szlachty z absolutystycznymi zapędami królewskiej dynastii Stuartów. Wśród praw 

zawartych w tym akcie prawnym na szczególną uwagę zasługują: postulat częstszego 

zwoływania obrad parlamentu oraz wprowadzenie wolności słowa oraz debat 

publicznych; kategoryczny zakaz udzielania prawa dyspensy przez króla, oraz zakaz 

wykonywania prawa suspensy bez zgody parlamentu; zakaz nakładania podatków bez 

zgody parlamentu; prawo do wnoszenia petycji przez obywateli56. Wraz z opisanym 

rozwojem katalogu praw człowieka Anglia stała się pierwszą monarchia parlamentarną, 

w której władza króla została poddana kontroli parlamentu, do którego należała 

faktyczna władza w państwie. 

 Istotnym historycznym elementem rozwoju katalogu praw człowieka są także 

akty prawne powstałe na gruncie polskiego ustawodawstwa. Do dokumentów takich 

możemy zaliczyć znaczną część powstałych na przestrzeni dziejów przywilejów 

szlacheckich, w szczególności: 

• przywilej czerwiński z 1422 roku – gwarantujący nietykalność majątkową bez 

wyroku sądowego, sądy mogły działać jedynie na podstawie prawa pisanego; 

 

53Zob. Z. Kędzia, Burżuazyjna koncepcja praw człowieka, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-

Gdańsk 1980, s. 10-11. 
54Zob. Magna Charta Libertatum, [w:] Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, 

M. J. Ptak, M. Kinstler, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 282-289. 
55Tamże, s. 535-543. 
56Tamże, s. 544-551. 
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zakaz bicia przez króla monety bez zgody rady królewskiej57, 

• przywilej jedlnieńsko-krakowski – gwarantujący zrównanie wszystkich ziem 

królestwa według jednego prawa i kodeksu; gwarantował szlachcie 

nienaruszalność osobistą bez prawomocnego wyroku sądowego oraz 

wprowadzał zasadę neminem captivabimus nisi iure victum (nikogo nie 

uwięzimy bez wyroku sądowego)58, 

• konstytucja nihil novi z 1505 roku – pełna formuła w brzmieniu nihil novi sine 

communi consensu (nic nowego bez powszechnej zgody) zakazywała królowi 

wydawania ustaw bez zgody szlachty, umacniając tym samym demokrację 

szlachecką na terenie Rzeczypospolitej, jednocześnie wpisując się w akty 

prawne normujące prawa jednostek59. 

 Kolejnym kamieniem milowym na polskim gruncie rozwoju praw człowieka 

możemy uznać uchwaloną w 1573 roku Konfederację Warszawską. Dokument ten był 

podsumowaniem historii tolerancji religijnej na ziemiach polskich. W swojej treści akt 

ten zawierał postanowienia dotyczące swobody wyznania w Rzeczypospolitej, 

gwarantował pełne równouprawnienie w prawie publicznym i prywatnym niezależnie 

od wyznania, a także gwarantował bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi 

różniącymi się w wierze, zapewniając innowiercom równouprawnienie z katolikami  

i opiekę państwa60 oraz zakaz wspierania przez państwo duchowieństwa w 

jakichkolwiek prześladowaniach religijnych61. Konfederacja Warszawska traktowana 

jest za pierwszy akt gwarantujący prawną tolerancje religijną. Polski dorobek prawny 

odnośnie praw człowieka podsumowany został w Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. 

Konstytucja ta wykształcała w Polsce model ustrojowy monarchii konstytucyjno-

parlamentarnej62. Odzwierciedlała ona oświeceniowy dorobek rozwoju myśli 

politologiczno-prawnej, w tym rozwoju doktryn praw człowieka. Wprowadzała ona w 

życie założenia Monteskiusza odnośnie trójpodziału władzy, ustanawiając dwuizbowy 

 

57Zob. J. Michalski (red.), Historia sejmu polskiego, Tom I, PWN, Warszawa 1984, s. 23. 
58Zob. A. Nowak,  Dzieje polski, Tom III, Biały Kruk, Kraków 2017, s. 340. 
59Zob. L. Leszczyński, B. Liżewski, Ochrona praw człowieka w Europie, szkic zagadnień podstawowych, 

Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2008, s. 12. 
60Zob. T. Łepkowski, Słownik historii Polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 181. 
61Zob. J. Tazbir, Państwo bez stosów i inne szkice, Universitas, Kraków 2000, s. 25. 
62Por. W. Szczygielski, Sejm Wielki (1788-1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji, Łódzkie 

Towarzystwo Naukowe, Łódź 2015. 
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parlament jako władzę ustawodawczą, króla jako władze wykonawczą, oraz tworząc 

uniezależnioną od nich władze sądowniczą. Konstytucja 3 Maja wprowadzała prawo 

powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczaństwa, dając władzę zwierzchnią 

narodowi63. Pomimo swoich niedoskonałości Konstytucja 3 Maja była dokumentem 

prawnym o znaczeniu zasadniczym, który będąc podsumowaniem myśli oświeceniowej, 

stał się symbolem nadchodzących w Europie przemian ustrojowo – społecznych. 

 Koncepcja praw człowieka kształtowała się w ścisłym związku z rozwojem 

koncepcji praw natury i jest niewątpliwie odkryciem typowo europejskim  

i euroatlantyckim64. Znamiennym wydarzeniem dla rozwoju praw człowieka jest 

zawędrowanie tychże idei do Ameryki, gdzie odnalazły one podatny grunt do swojego 

rozwoju. Już w Deklaracji Praw Wirginii z 1776 roku stwierdzono, że „wszyscy ludzie 

są z natury równi, wolni i niezależni”65. Następnie w Deklaracji Niepodległości Stanów 

Zjednoczonych Ameryki z 4 lipca 1776 roku czytamy m.in. „Uważamy następujące 

prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich 

pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, 

wolność i dążenia do szczęścia. Że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały 

wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych. 

Że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych 

celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, którego 

podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi 

najbardziej sprzyjające dla ich szczęścia i bezpieczeństwa”66. Owa Konstytucja wraz  

z dziesięcioma poprawkami przyjętymi do niej w dniu 15 grudnia 1791 roku, znanymi 

jako American Bill of Rights realizowała amerykańską koncepcję praw człowieka, 

rozwijającą się jeszcze w czasach kolonialnych przed uzyskaniem niepodległości. 

Amerykańska Konstytucja wraz z późniejszymi poprawkami odnosiła się w swojej 

treści do wolności religii, słowa, prasy, zgromadzeń, petycji do władz, prawa do 

 

63Zob. P. Bała, Pod wezwaniem Boga czy Narodu? Religia a ustrój – studium przypadku polskich 

konstytucji, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2010, s. 121. 
64Zob. P. Łyżwa, Obywatel w teoriach prawa natury, [w:] Historia i filozofia człowieka, A. Florczak, B. 

Bolechów (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 35 – 37. 
65J. Jaskiernia, Wprowadzenie do systemu ochrony wolności i praw jednostki, [w:] Problemy ochrony 

wolności i praw jednostki we współczesnym świecie, J. Jaskiernia (red.),, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2008, s. 10. 
66Deklaracja Niepodległości z 4 lipca 1776 r., [w:] Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów 

źródłowych, M. J. Ptak, M. Kinstler, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 

331. 
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posiadania broni, prawa do ochrony pomieszczeń prywatnych przed rewizją, prawa do 

procesu przed ławą przysięgłych, praw oskarżonego w procesie karnym a także zakazu 

wymierzania wysokich i nieludzkich kar67. Konstytucja USA jako akt pionierski68 

przyczyniła się do utworzenia narodu amerykańskiego, ugruntowania katalogu 

podstawowych praw i wolności człowieka, a także w sposób pozytywny wpłynęła 

tworzone w Europie wartości prawnonaturalne. 

 W kontekście ochrony praw człowieka warto wspomnieć o francuskiej 

Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 roku. Twórcy tego 

dokumentu inspirowali się Deklaracją Niepodległości Ameryki oraz Deklaracją Praw 

Wirginii, dla których filozoficzną podstawę stanowiły idee wysnute przez Johna 

Locke'a69. Ten akt prawny gwarantował wszystkim równość wobec prawa; wolność 

czynienia wszystkiego, co nie jest ze szkodą dla innych osób; wolność osobistą, 

uniemożliwiającą oskarżanie, aresztowanie, więzienie i karanie bez podstaw prawnych; 

własność została uznana za nietykalną i świętą, a jej ograniczenie lub pozbawienie 

mogło nastąpić tylko w szczególnych sytuacjach za sprawiedliwym odszkodowaniem; 

wszyscy obywatele zostali uprawnieni do tworzenia prawa70. Piastunem suwerenności 

po raz pierwszy w zastępstwie monarchy został ogłoszony naród. Deklaracja Praw 

Człowieka i Obywatela wprowadzająca monteskiuszowski trójpodział władzy stała się 

następnie częścią Konstytucji francuskiej z 1791 roku, w której to po raz pierwszy 

znalazły się prawa socjalne takie jak prawo do bezpłatnej nauki i pomoc dla biedoty. W 

ramach trwania rewolucji francuskiej uchwalano kolejne akty konstytucyjne, z których 

na szczególna uwagę zasługuje jakobińska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 

 z 24 czerwca 1793 roku. W swojej treści zawierała ona tezę, że „rząd jest ustanawiany 

po to, aby zapewnić człowiekowi używanie jego naturalnych i niezbywalnych praw”71. 

W ten sposób stworzono nową koncepcję praw. Poza prawami negatywnymi 

chroniącymi obywateli przed działaniami państwa, ugruntowana została koncepcja praw 

pozytywnych (prawo do szczęścia, równości etc.), które miały być realizowane za 

 

67Zob. L. Leszczyński, B. Liżewski, Ochrona praw..., s. 12. 
68Zob. M. Freeman, Prawa człowieka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007, s. 40. 
69Zob. K. Trzciński, Początki nowożytnego obywatelstwa w Europie – obywatele państwa i katalog praw 

w dokumentach rewolucji francuskiej, „Studia Europejskie” 2005, nr 2, s. 70. 
70Zob. G. Michałowska, Ochrona praw..., s. 13. 
71 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 24 czerwca 1793 roku, [na:] 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/francja-18.html, (data dostępu 22.08.2019). 



34 

 

pomocą wybranej przez naród władzy. 

 Poza rozwojem praw człowieka w poszczególnych państwach możemy także na 

przestrzeni dziejów zaobserwować rozwój katalogu tych praw w koncepcjach prawa 

między narodowego. Jednym z pierwszych aktów prawa międzynarodowego, który 

traktował o prawach człowieka był pokój augsburski z 1555 roku (wprowadzającego 

słynną zasadę cuius regio eius religio – czyj kraj tego religia). Poczynając od XVI 

wieku w wielu traktatach pokojowych kończących wojny odnajdujemy gwarancje 

poszanowania wolności religijnej. Poza wspomnianym traktatem pokojowym, zapisy 

dotyczące cząstkowej ochrony wybranego katalog praw człowieka odnajdujemy m. in w 

zapisach pokoju westfalskiego z 1648 r., w którym gwarantowano „wolność 

praktykowania religii reformowanej (…) bez jakiegokolwiek prześladowania po 

wieczne czasy”, w traktacie oliwskim z 1660 r., w pokoju paryskim z 1763 r., czy też w 

zapisach trwającego w latach 1814 – 1815 kongresu wiedeńskiego72. 

 Ważnym aspektem rozwoju międzynarodowej doktryny ochrony praw człowieka 

była działalność Henrego Duranta, uczestnika krwawych walk pod Solferino w 1859 r., 

który porażony okropieństwami wojny stworzył Międzynarodowy Czerwony Krzyż 

oraz przyczynił się do powstania konwencji genewskich będących częścią 

międzynarodowego prawa humanitarnego traktującego o ochronie uczestników i ofiar 

konfliktów zbrojnych. 

 W ramach rozwoju doktryn międzynarodowej ochrony praw człowieka warto 

wspomnieć o doktrynie interwencji humanitarnej, w ramach której inne państwa mogły 

podejmować działania mające na celu ochronę naruszanych w państwie trzecim praw do 

życia, wolności, czy religii. Przykładem może być protest skierowany przez Wielką 

Brytanię, Francję i Austrię przeciwko rosyjskim represjom wobec Polaków po 

zakończeniu powstania styczniowego73. 

 Podejmując rozważania na temat rysu historycznego międzynarodowej ochrony 

praw człowieka a także nad kolejnymi czynnikami rozwijającymi katalog tych praw 

należało by wspomnieć o takich instytucjach jak prawo haskie, powstanie Ligi 

 

72Zob. M. Lubiszewski, Elementy rozwoju ochrony międzynarodowej, [w:] Prawa człowieka i ich 

ochrona, B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Wydawnictwo 

TNOiK, Toruń 2010, s. 46. 
73Zob. J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Ryczyńska, Prawa..., s. 59. 
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Narodów, Międzynarodowej Organizacji Pracy i innych aktach dotyczących rozbudowy 

systemu ochrony praw człowieka w dziedzinie stosunków pracy, szeregu aktów 

prawnych ograniczających a następnie likwidujących niewolnictwo, czy też rozwoju 

katalogu praw dotyczących praw kobiet i mniejszości narodowych i etnicznych74. 

Jednakże w ramach niniejszej dysertacji przyjmuję, że międzynarodowy system 

ochrony praw człowieka pomimo odnajdywania jego śladów wcześniej, rozwinął się 

typowo po II wojnie światowej, w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych a także 

Rady Europy75. Zapewnienie kompleksowego  traktowania prze rządy i obywateli 

wszelkich praw naturalnych jak i ich urzeczywistnienie we współczesnym świecie 

wymaga współpracy wszystkich narodów76. Najważniejsze według mnie organizacje 

międzynarodowe obejmujące swoich zakresem prawa człowieka zostaną omówione  

w dalszych rozdziałach niniejszej dysertacji. 

 

1.4. Mechanizmy ochrony praw człowieka 

 

 Rozwój katalogu praw człowieka wpłynął na systematyczne powstawanie 

różnego rodzaju uwarunkowań prawnych związanych z ochroną tych praw naturalnych. 

Najistotniejszym momentem dla rozwoju systemów prawnych chroniących prawa 

człowieka jest okres po II Wojnie światowej, kiedy to szereg państw postanowił 

ujednolicić katalog praw podstawowych a następnie go ratyfikować. W okresie tym 

możemy zaobserwować rozwój międzynarodowych, regionalnych jak i krajowych 

mechanizmów ochrony praw człowieka. Praktycznie w każdym państwie 

demokratycznym, na każdym kontynencie powstał szereg systemów ochrony praw 

człowieka, który w sposób trwały wpisał się w charakterystykę prawną danego regionu 

świata. 

 

74Zob. M .Lubiszewski, Elementy rozwoju ochrony międzynarodowej, [w:] Prawa człowieka i ich 

ochrona, B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Wydawnictwo 

TNOiK, Toruń 2010, s. 48 – 50 oraz 52 – 53; Z. Hołda, Krótka historia międzynarodowej ochrony 

praw człowieka, [w:] Prawa człowieka. Zarys wykładu, J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. 

Rybczyńska, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 s. 52-53; G. Michałowska, Obrona praw człowieka w 

Radzie Europy i Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 

36. 
75Zob. L. Leszczyński, B. Liżewski, Ochrona praw..., s. 14. 
76Zob. K. Vasak, A 20 Year Struggle. The sustained Efforts to Give Force of Law to the Uniwersal 

Declaration of Human Rights. "The UNESCO Courier", 1977, November, s.29. 
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1.4.1. Mechanizmy międzynarodowe 

 

 Dnia 26 czerwca 1945 r. w San Francisco powołana do życia została Organizacja 

Narodów Zjednoczonych, której celem statutowym było „rozwijanie współpracy 

międzynarodowej (…) by popierać prawa człowieka i zachęcać do poszanowania  

i przestrzegania tych praw” oraz „powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw 

człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich ludzi, bez względu na rasę, płeć, 

język lub wyznanie”77. Następnie 10 grudnia 1948 Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która stanowiła 

autentyczną wykładnię katalogu praw człowieka dotyczącego poszanowania praw 

jednostki78. Dokument ten rozpoczyna się preambułą, która formułuje wzniosłe  

i humanistyczne cele egzystencji: „Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz 

równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą 

wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie, zważywszy, że brak poszanowania  

i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły 

sumieniem ludzkości, a nadejście świata, w którym ludzie będą korzystać z wolności 

słowa i przekonań oraz wolności od strachu i niedostatku, ogłoszono jako 

najwznioślejszy cel człowieka”79. Deklaracja ta prawa człowieka traktuje jako 

naturalne, święte i niezbywalne, stwierdzając zarazem, że lekceważenie tych praw jest 

przyczyną nieszczęść publicznych i naruszeń rządów80. Katalog praw człowieka 

zawarty w Deklaracji zaliczany jest do katalogu prawa międzynarodowego, oraz jest 

podstawą do ustanowienia ochrony praw człowieka w sensie politycznym i prawnym81. 

Deklaracja gwarantowała m. in prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa, zakaz 

 

77Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie 

ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90; także Karta 

Narodów Zjednoczonych, [w:] Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, red. B. Gronowska,. T. 

Jasudowicz, C. Milk, Wydawnictwo COMER, Toruń 1993. 

78Zob. B. Banaszak, Zagadnienia podstawowe. Terminologia, [w:] System Ochrony Praw Człowieka, A. 

Czuj (red.),, Zakamycze, Kraków 2005, s. 26. 
79Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155, także Z. Resich, Międzynarodowa ochrona praw człowieka, PWN, 

Warszawa 1981, s. 38. 
80Zob. Tamże, s.41 – 42. 
81Zob. T. Jurczyk, Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2009, s. 24. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890290155
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niewolnictwa, zakaz tortur, domniemanie niewinności, prawo do własności, wolność 

myśli, sumienia i wyznania etc. Pełny katalog możemy podzielić na trzy zasadnicze 

grupy t.j. prawa i wolności osobiste, prawa i wolności publiczne oraz prawa 

ekonomiczne, socjalne i kulturalne82. Postulaty zawarte w Deklaracji były 

szczegółowym odzwierciedleniem lat rozwoju idei praw człowieka i ich ochrony, 

a w szczególności myśli oświeceniowej związanej z tym katalogiem. Ukoronowaniem 

wysiłków podjętych przez ONZ stało się przyjęcie 19 grudnia 1966 r. tzw „paktów praw 

człowieka” czyli Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych  

i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 r.83 oraz Międzynarodowy Pakt Praw 

Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r.84. Zawarte w tych dokumentach 

zasady odnoszące się do przyrodzonej i niezbywalnej godności osoby ludzkiej, a także 

odwołania do katalogu praw człowieka zawartego w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka85, tworzą wraz ze wspomnianą Deklaracją swoistego rodzaju 

międzynarodowy Bill Of Rights, czyli kodeks prawno – człowieczy, wyznaczający 

kanon w zakresie normatywnej ochrony praw człowieka86. 

 Ważną rolę w systemie ochrony praw człowieka odgrywa także powołana do 

życia 5 maja 1949 roku Rada Europy87. Jej system uważany jest za najdoskonalszy  

z istniejących międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka. Celem rady 

Europy jest przede wszystkim ochrona praw człowieka i rządów prawa we wszystkich 

państwach sygnatariuszach porozumienia; wspieranie demokratycznych reform 

prawnych i politycznych; znajdowanie rozwiązań współczesnych problemów 

geopolitycznych tj. terroryzm, dyskryminacja, nietolerancja; a także promowanie 

 

82Zob. A . Michalska, Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a Pakty Praw Człowieka, 

Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1976, s. 173. 
83 Dz. U. 1977, nr 38, poz. 169. 
84 Dz. U. 1977, nr 38, poz. 167. 

85Zob. R. Ramcharan, B. Ramcharan, Asia and the Drafting of the Universal Declaration of Human 

Rights, Springer, Singapore 2019, s. 19. 

86Zob. J. Jaskiernia, Wprowadzenie do systemu..., s. 36. 
87Statut Rady Europy, przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r. Dz.U. 1994 nr 118 poz. 565. 
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wypracowanych systemów wartości88. Najważniejszym dokonaniem tej organizacji jest 

uchwalenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka89, która poza sformułowaniem 

praw przysługujących jednostce ludzkiej, wypracowała system ich ochrony w postaci 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka90. EKPCz wzorując się na Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka oraz korzystając z dorobku ideowego wypracowanego przez 

pokolenia filozofów i etyków, a w szczególności przedstawicieli myśli oświeceniowej, 

gwarantowała szeroko rozumiany katalog praw naturalnych (art. 2 prawo do życia, art. 

3 zakaz tortur, art. 4 zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej, art. 5 prawo do wolności 

i bezpieczeństwa osobistego, art. 6 prawo do rzetelnego procesu sądowego, art. 7. zakaz 

karania bez podstawy prawnej, art. 8 prawo do poszanowania życia prywatnego  

i rodzinnego, art. 9. wolność myśli, sumienia i wyznania, art. 10. wolność wyrażania 

opinii, art. 11. wolność zgromadzeń i stowarzyszania się, art. 12. prawo do zawarcia 

małżeństwa, art. 13 prawo do skutecznego środka odwoławczego, art. 14 zakaz 

dyskryminacji)91. Poza wersją podstawową EKPCz ratyfikowano do niej w latach 

kolejnych protokoły dodatkowe rozszerzające zakres ochrony praw człowieka. 

Najważniejszym elementem ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy jest 

możliwość złożenia skargi przez osobę fizyczną wobec państwa sygnatariusza, które nie 

przestrzega lub łamie podstawowe prawa człowieka zawarte w Konwencji. Podobny 

system stara się wypracować Unia Europejska, która najpierw poprzez orzecznictwo 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a następnie poprzez uchwalenie Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej oraz sądownictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej wprowadza systematycznie w życie system ochrony praw człowieka wśród 

członków europejskiej wspólnoty92. Dwa te synergujące ze sobą europejskie systemy 

ochrony praw człowieka w sposób niemalże kompletny gwarantują ochronę praw 

człowieka na kontynencie europejskim. 

 

88Zob. D. Gomien, Vademecum Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw 

Człowieka, Warszawa 1996, s. 67. 
89 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 

listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. 

1993 nr 61 poz. 284. 

90Zob. A. Bisztyga, Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] System 

Ochrony Praw Człowieka, A. Czuj (red.), Zakamycze, Kraków 2005, s. 131. 
91Zob. G. Michałowska, Ochrona praw..., s. 93. 
92Zob. K. Wójtowicz, Ochrona Praw Człowieka w Unii Europejskiej, [w:] System Ochrony Praw 

Człowieka, A. Czuj (red.), Zakamycze, Kraków 2005, s. 213. 



39 

 

 Kolejnym ważnym elementem europejskiego systemu ochrony praw człowieka 

jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja ta kojarzona jest 

w szczególności z ochroną bezpieczeństwa i pokoju93 , to jednak coraz większą rolę  

w jej strukturach odgrywa ochrona praw człowieka. Jednym z przejawów zwiększonego 

zainteresowania się sprawami demokracji i ochrony praw człowieka stało się 

utworzenie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, którego siedziba 

znajduje się w Warszawie94. Pierwotny mechanizm przestrzegania praw człowieka 

wprowadzono już w KBWE na konferencji w Wiedniu w 1989 r. Utworzone zostały 

specjalne komisje eksperckie i sprawozdawcze, których zadaniem był nadzór i aktywny 

udział w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wynikających z nieprzestrzegania 

praw człowieka95. Działania na rzecz ochrony praw człowieka potwierdzono następnie 

w dokumencie kopenhaskim z 1990 roku. Natomiast w przyjętej w dniu 19 listopada 

1999 r. w Stambule Karcie Bezpieczeństwa Europejskiego stwierdzono: 

„Doświadczyliśmy konfliktów, często wynikających z rażącego pogwałcenia norm  

i zasad OBWE. Byliśmy świadkami takich okrucieństw, które uważaliśmy za należące 

do przeszłości. W ostatniej dekadzie stało się jasne, że każdy konflikt tego rodzaju może 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich państw uczestniczących  

w OBWE”96. Dokument ten w swojej treści potwierdzał, że fundamentalnym 

elementem koncepcji bezpieczeństwa OBWE jest poszanowanie praw człowieka oraz 

podstawowych swobód, a także demokracji i praworządności97. Sygnatariusz OBWE 

zobowiązali się przeciwdziałać takim zagrożeniom jak pogwałcenia praw człowieka  

i podstawowych swobód, w tym wolności myśli, sumienia, religii lub wiary, 

nietolerancja, agresywny nacjonalizm, rasizm, szowinizm, ksenofobia i antysemityzm98. 

 

93Zob. A. Ackermann, The OSCE and Transnational Security Challenges, „Security and Human Rights” 

2009, Vol. 20, No. 3, s. 238–245. 
94Zob. A. Horajska, Obszary aktywności Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w 

europejskim systemie ochrony praw człowieka, [w:] Europejski system ochrony praw człowieka. 

Aksjologia – instytucje – efektywność, Tom II, J. Jaskiernia (red.),  Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2015, s. 285. 
95Zob. J. Menkes, A. Prystrom, Institutionalisation of Human Rights Protection within the CSCE System, 

„Polish Quartely of International Law” 1992, No. 1–2, s. 27–46. 
96 V.Y. Ghebali, The OSCE’s Istanbul Charter for European Security, „NATO Review Brussels” 2000, 

Vol. 48, s. 23–26. 
97Zob. I. Topa, Prawa ofiar poważnych naruszeń praw człowieka w świetle orzecznictwa regionalnych 

organów praw człowieka, [w:] Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na system ochrony 

praw człowieka oraz międzynarodowe prawo karne i humanitarne, E. Karska (red.),  Oficyna 

Wydawnicza Mówią Wieki, Warszawa 2013, s. 144–165. 
98Zob. J. Stadniczeńko, Wybrane zagadnienia dotyczące działań OBWE na rzecz pokoju w Europie, [w:] 
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 Na tym etapie niniejszej dysertacji warto także wspomnieć o systemach ochrony 

praw człowieka wyrosłych na kontynencie amerykańskim. Tamtejszy system 

międzynarodowy powstał w ramach Organizacji Państw Amerykańskich, która została 

utworzona w 1948 roku, zastępując Unię Panamerykańską z 1910 roku. Członkami OPA 

są Stany Zjednoczone, Kanada, oraz wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej z wyłączeniem 

Kuby. Podstawą działalności tej organizacji jest tzw. Karta Organizacji Państw 

Amerykańskich z 1948 roku99. Istotnym aktem prawnym jest także uchwalona na  

IX Międzynarodowej Konferencji Państw Amerykańskich Deklaracja Praw  

i Obowiązków Obywatela z 1948 roku, która w swojej treści obejmowała wolności 

indywidualne, prawa i wolności publiczne, prawa o charakterze ekonomicznym, 

socjalnym i kulturalnym100. Drugim elementem składowym amerykańskiego systemu 

ochrony praw człowieka jest Amerykańska Konwencja Praw Człowieka – zwana 

również Paktem San Jose od miejsca jej ratyfikowania w 1969 roku, weszła w życie w 

1978 r. OPA posiada dwa kluczowe organy systemu ochrony praw człowieka w postaci 

Międzyamerykańskiej Komisji Praw człowieka powołanej do życia w 1959 roku 

podczas V Spotkaniu Konsultacyjnym Ministrów Spraw Zagranicznych. Komisja ta, 

sześć lat później, otrzymała uprawnienia do rozpatrywania zawiadomień i zażaleń 

związanych z naruszaniem praw człowieka, mogła żądać wydania informacji od 

rządów, a także wydawać stosowne zalecenia. Formalnym organem OPA stała się 

dopiero w 1970 r. wraz z wejściem w życie tzw. Protokołu z Buenos Aires101 oraz 

powstaniem Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka, utworzonego w 1978 r. 

Do jego kompetencji Trybunały należy wydawanie opinii doradczych dotyczących 

wykładni wszystkich obowiązujących na danym terytorium umów dotyczących praw 

człowieka102. System ten dotyczy wszystkich państw obu Ameryk, z wyjątkiem Kanady 

i Stanów Zjednoczonych, które to nie są pełnymi członkami międzyamerykańskiego 

systemu ochrony praw człowieka. Związane jest to z tym, że kraje te odmówiły 

 

Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawnohistoryczne, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański 

(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 311–318. 
99Zob.  Karta Organizacji Państw Amerykańskich z dnia 30.04.1948 r., [w:], Międzynarodowa ochrona 

praw człowieka. Wybór tekstów, A. Bieńczyk-Missala, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,  

Warszawa 2008, s. 479-483. 
100Zob.  A. Wąsiewicz-Szczepańska, Interamerykański system ochrony praw człowieka, [w:] Ochrona 

praw człowieka w świecie, L. Wiśniewski (red.), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 

2000, s. 215. 
101Tamże, s. 218-219. 
102Tamże, s. 227-228. 
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podpisania i ratyfikowania Paktu San Jose oraz jego Protokołu Dodatkowego, głównie 

ze względu na zawarte w nim prawo do poszanowania życie i prawo wewnętrzne tych 

krajów, które dopuszcza prawo do aborcji i karę śmierci. 

 Systemowa ochrona praw człowieka jest ważnym elementem stosunków 

międzynarodowych. Praktycznie na każdym kontynencie odnajdujemy 

międzynarodowe mechanizmy ochrony praw człowieka. Najbardziej adekwatne do 

tematyki poruszanych zagadnień są systemy europejskie i wyrosłe na ich gruncie 

uwarunkowania amerykańskie. Na potrzeby niniejszej dysertacji mam zamiar skopić się 

głównie na systemach europejskich. Hasłowo przedstawione powyżej systemy 

europejskie zostaną szczegółowo przedstawione pod kątem tematu pracy w rozdziałach 

następnych. 

 

1.4.2. Mechanizmy krajowe 

 

 Przedstawione w poprzednim podrozdziale systemy ochrony praw człowieka nie 

rozwiązują w sposób komplementarny problemu przestrzegania praw naturalnych czy 

tez ich ochrony. Dopiero stworzenie zintegrowanych z tymi systemami mechanizmów 

krajowych warunkuje właściwą ochronę praw jednostki ludzkiej. Ratyfikowane umowy 

międzynarodowe obligują państwo do dostosowania prawa wewnątrzkrajowego do 

uniwersalnego. Międzynarodowy system praw człowieka określa ogólne standardy 

ochrony, natomiast system krajowy je precyzuje i urzeczywistnia. Dane systemy  

w żaden sposób się nie wykluczają, a jedynie w szerszym zakresie zabezpieczają 

katalog praw naturalnych. Krajowe mechanizmy praw człowieka w sposób ogólny 

możemy typologizować w sposób następujący: 

• gwarancje ustrojowe – podstawą prawną jest ustawa zasadnicza, która obejmuje 

najważniejsze zasady konstytucyjne; jest podstawowym gwarantem praw  

i wolności obywatelskich i posiada największy wpływ na zabezpieczenie praw 

jednostki, 

• gwarancje materialne – tzw. faktyczne, są to wszystkie realne dobra materialne 

umożliwiające korzystanie z praw, 

• gwarancje prawno–instytucjonalne – obejmują szereg organów, instytucji i norm 

prawnym ustanawianych w drodze procedury legislacyjnej; celem jest określenie 
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metod i środków realizowania swoich praw, które tworzą system ochrony  

i kontroli przestrzegania praw, 

• gwarancje społeczne i moralne – tworzą instytucje społeczne i pozarządowe, 

kontrolujące przestrzeganie norm i które oferują pomoc w przypadku 

konieczności dochodzenia swoich praw103. 

 Najważniejszym w typologii prawnej aktem o znaczeniu zasadniczym jest 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.104. W swojej treści akt 

ten wskazuje, że Rzeczypospolita Polska zapewnia wolności i prawa człowieka oraz 

bezpieczeństwo obywateli (art.5). Rozdział II Konstytucji określa wolności, prawa  

i obowiązki obywatela, oraz wyznacza podział na grupy praw obywatelskich: wolności  

i prawa osobiste, wolności i prawa polityczne, wolności i prawa ekonomiczne, socjalne 

i kulturalne oraz sformułowano środki ochrony wolności i praw. Przyrodzona, 

nienaruszalna i niezbywalna godność człowieka jest źródłem praw, a zadaniem władz 

publicznych jest jej ochrona (art. 30). W ogólnej dziedzinie ochrony praw i wolności 

człowieka sformułowano, iż wolność człowieka podlega ochronie prawnej i każdy jest 

obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do 

czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje (art.31). Konstytucja RP zapewnia także 

środki ochrony prawnej takie jak prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu 

wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej, a ustawa 

nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw 

(art.77); każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych  

w pierwszej instancji (Art. 78); każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały 

naruszone, ma prawo wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 

zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego 

sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub 

prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji (Art. 79); każdy ma 

prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw 

Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw 

naruszonych przez organy władzy publicznej (Art. 80). 

 

103Zob. B. Banaszak, Zagadnienia podstawowe. Terminologia, [w:] System ochrony praw człowieka, A. 

Czuj (red.), Zakamycze, Kraków 2005, s. 18-19. 
104 Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483. 
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 Obok ustawy zasadniczej warto wspomnieć o instytucjach zapewniającej środki 

ochrony prawnej w ramach przestrzegania praw człowieka. Jednym z nich jest Trybunał 

Konstytucyjny, instytucja sięgająca swoimi korzeniami do zmian w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Ludowej z 1982, która swoją szczególną dla systemu prawnego rolę 

otrzymała jednakże dopiero na gruncie nowej ustawy zasadniczej. Jako podstawowe 

zadanie sądu konstytucyjnego określono kontrolę normatywnych aktów prawnych – 

ustaw, umów międzynarodowych oraz innych przepisów prawa wydawanych przez 

władzę ustawodawczą. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jest w stanie 

spowodować pozbawienie przepisu mocy obowiązującej. Podstawowym instrumentem 

ochrony praw człowieka na drodze sądowej jest skarga konstytucyjna, która jako 

pewnego rodzaju środek prawny, przewiduje usuwanie norm prawnych niezgodnych  

z Konstytucją. Prawo wniesienia skargi konstytucyjnej ma każdy, pod warunkiem 

wyczerpania drogi prawnej w postępowaniu sądowniczym niższej instancji z wydaniem 

ostatecznego rozstrzygnięcia opartego na zakwestionowanym przepisie. Pismo 

procesowe podpisane przez adwokata lub radcę prawnego powinna zawierać treść 

skargi z żądaniem o uznanie określonej normy prawnej za niezgodnej z Konstytucją. 

Rozstrzygnięcia skargi konstytucyjnej są rzeczywistą możliwością egzekwowania praw 

przysługujących obywatelowi. 

 Kolejnym elementem składającym się to krajowy mechanizm ochrony praw 

człowieka jest urząd ombudsmana, który w Polsce pełniony jest przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich. W ostatnich latach urząd ten w sposób pozytywny wkomponował się  

w krajobraz polskiej demokracji. Jest to organ niezawisły i niezależny od innych 

organów państwowych, stoi on na straży wolności i praw człowieka, w tym realizuję 

zasadę równego traktowania. Rzecznik w ramach swoich kompetencji analizuje, czy 

wskutek działania bądź zaniechania zarówno organów, jak i organizacji oraz instytucji 

powołanych do przestrzegania prawa, nie nastąpiło jego naruszenie w myśl zasady 

współżycia i sprawiedliwości społecznej105. Stale rosnąca liczba wniosków 

skierowanych do RPO pokazuje wagę tej instytucji, której istnienie stanowi gwarancję 

ochrony praw człowieka, a tym samym demokracji. Prawo wystąpienia do RPO 

przysługuje na podstawie art. 80 Konstytucji każdemu człowiekowi, a założenie 

wniosku jest zwolnione z opłat i nie wymaga szczególnej formy. Co istotne organ ten 

 

105Zob. Art. 1 Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r.  Dz.U. 1987 Nr 21 poz. 

123. 
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jest także upoważniony do podejmowania czynności z urzędu, w ramach których 

rzecznik w ramach swoich kompetencji sprawdza, czy nastąpiło naruszenie zasad 

współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej na skutek działania instytucji 

państwowych, oraz rozpatruje sprawy naruszenia przestrzegania prawa przez organy, 

jeżeli źródłem naruszeń jest nie tylko stosowanie prawa, ale i wadliwość samego prawa. 

Rzecznika ma prawo złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie 

niezgodności aktów prawych z przepisami aktów wyższej rangi oraz może przystąpić 

do wszczęcia postępowania w wyniku złożonej skargi konstytucyjnej. Mechanizmem 

zapewnienia jednolitości i ciągłości prawa przez RPO jest pytanie prawne do Sądu 

Najwyższego i skarga kasacyjna do orzeczeń sądów niższej instancji stawiając zarzut  

o naruszenie przepisów proceduralnych i tymczasem naruszenie praw jednostki. 

Ponadto może wnosić również skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, przystępować 

do postępowań przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Najważniejszą rolą 

RPO jest sprawowanie kontroli nad działalnością innych organów państwowych oraz 

badanie czy nie doszło do naruszeń prawa.  

 W ramach rozwoju katalogu praw człowieka zauważono słusznie potrzebę 

funkcjonowania odrębnego od ombudsmana organu działającego na rzecz praw dziecka. 

W Polsce funkcje taką pełni Rzecznik Praw Dziecka, którego podstawą prawna 

funkcjonowania jest art. 72 Konstytucji oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 

6 stycznia 2000 r.106. Organ ten został po praz pierwszy powołany w 2000 roku, a jego 

celem statutowym jest ochrona praw dziecka, które zostały wyszczególnione w aktach 

normatywnych określających obowiązek ich poszanowania. RPD stoi na straży prawa 

do życia i ochrony zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych 

oraz ochrony prawa do nauki poprzez posiadanie uprawnień o charakterze 

ostrzegawczym, sygnalizacyjnych i inicjatywnym. Zadaniem rzecznika jest 

podejmowanie działań zmierzających do ochrony dziecka przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym 

traktowaniem. Dla RPD nadrzędnym celem jest wyłącznie dobro dziecka  

z uwzględnieniem rodziny jako naturalnego środowiska dla rozwoju nieletnich. Do 

 

106Dz. U. 2000 nr 6 poz. 69. 
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Rzecznika Praw Dziecka skargę złożyć może każda osoba, która była świadkiem 

łamania praw najmłodszych. Rzecznik Praw Dziecka w swoich kompetencjach 

uprawniony jest do:  

• zbadania zaistniałej sprawy na miejscu, 

• kierowania żądań do organów władzy publicznej i instytucji w celu złożenia 

wyjaśnień, 

• zgłaszania udziału w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz 

przed Sądem Najwyższym, 

• wnoszenia kasacji albo skargi kasacyjnej, 

• żądania wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych i administracyjnych, 

• wystąpienia z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w sprawach  

o wykroczenia, 

• zlecania przeprowadzania badań oraz sporządzania ekspertyz i opinii. 

 Mechanizmy krajowe odnośnie ochrony praw człowieka w związku  

z działalnością Policji możemy podzielić na systemy oparte na Konstytucji, 

ustawodawstwie oraz aktach wykonawczych. Szczegółowe omówienie tejże 

problematyki zostanie przeze mnie poruszone w rozdziale 3 niniejszej pracy. 

 

1.5. Obszary zagrożeń praw człowieka w działalności Policji 

 

 Policja w ramach realizacji swoich czynności zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego otrzymała szereg uprawnień względem 

obywateli. Znaczna część tych uprawnień dotyczy katalogu swobód obywatelskich  

i praw człowieka. Policja w celu zapewnienia prawidłowej realizacji swoich zadań 

ustawowych jest zobligowana ingerować w prawa osób, którzy łamią prawa innych. 

Cienka granica pomiędzy uprawnieniami Policji a wolnością osobista jest znana od 

wieków problematyką. Z jednej strony istotna jest powściągliwość w wykorzystywaniu 

twardych kompetencji Policji w postaci środków przymusu bezpośredniego, z drugiej 

strony istotna jest realizacja pozytywnych obowiązków w zakresie ochrony  

z korzystania z wolności politycznych i prawnych107. Istotnym elementem w pracy 

 

107Zob. A. Aitchison, J. Blaustein, Policing for Democracy or Democratically Responsive Policing? Exa-
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funkcjonariusza Policji jest komplementarna znajomość przepisów, w tym tych 

traktujących o prawach człowieka, a także prawidłowa ocena sytuacji i zastosowanie do 

niej współmiernych środków. Policja w ramach swojej działalności jest w ciągłym 

kontakcie ze społeczeństwem jak i jego jednostkami. W swojej pracy policjant spotyka 

się z żywą osobą, która posiada niezbywalną godność człowieka, pomimo tego,  

że popada w konflikt z prawem108. W ramach realizacji ustawowych zadań przez 

policjantów może dochodzić do sytuacji mogących znamionować o naruszeniu praw 

człowieka. Na tym etapie warto przyjrzeć się najważniejszym obszarom praw 

człowieka, które mogą być zagrożone przez działalność Policji. 

 

1.5.1. Naruszanie prawa do życia 

 

 Policja w społeczeństwach demokratycznych jest najbardziej widocznym 

organem państwowym egzekwującym przestrzeganie prawa. Fundamentalnymi 

obowiązkami funkcjonariuszy Policji jest zapobieganie i zwalczanie przestępczości, 

utrzymywanie publicznego ładu, spokoju i porządku, a także ochrona i respektowanie 

podstawowych praw i wolności. Podczas wykonywania swoich obowiązków policjanci 

maja za zadanie respektować godność i prawa człowieka. Jednakże w czasie 

wykonywania obowiązków służbowych są oni często zmuszeni do używania siły.  

Do sytuacji takich może dojść przy próbie zatrzymania osoby, w przypadku 

konieczności obrony własnej lub innych osób, czy też w celu zapobieżenia czynom 

zabronionym. W skrajnych przypadkach podczas wykonywania obowiązków 

służbowych policjanci są zmuszeni do stosowania siły zagrażającej życiu109. Stosowanie 

siły, w tym siły zagrażającej życiu (na przykład użycie lub wykorzystanie broni palnej), 

znajduje wyraz w rygorystycznych i szczegółowych przepisach prawa krajowego 

i międzynarodowego. Fundamentalne ramy prawne poszanowania praw do życia 

odnajdujemy w Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności110  

 

mining the Limits of Externally Driven Police Reform, "European Journal of Criminology" Vol. 10, Issue 

4, 2013, s. 4. 
108Por. J. Grieve, C. Harfield, A. MacVean, Police Ethics and Human Rights, [w:] Policing, J. Grieve 

(red.),  Sage Publications, 2007. 
109Siła zagrażająca życiu to siła, której celem i skutkiem jest śmierć; która prowadzi do śmierci a skutek 

ten można było przewidzieć; prowadzi do takich uszkodzeń ciała, które mogły skutkować śmiercią. 
110Dz.U.1993.61.284. 
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w treści art. 2 w brzmieniu: 

1. Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Nikt nie może 

być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku 

sądowego skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę111. 

2. Pozbawienie życia nie będzie uznane za sprzeczne z tym artykułem, jeżeli 

nastąpi w wyniku bezwzględnego koniecznego użycia siły: 

a) w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemożliwienia 

ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem, 

b) w działaniach podjętych zgodnie z prawem w celu stłumienia zamieszek lub 

powstania, 

c) w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą. 

 Problematyka możliwości ingerencji funkcjonariusz Policji w tak istotna sferę 

praw człowieka jaką jest prawo do życia został także zauważona na gruncie praw 

polskiego. Jednym z podstawowych zadań Policji jest zawarta w art. 1 ust. 2 pkt 2 

Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.112 zasada „ochrony życia i zdrowia ludzi oraz 

mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra”; podczas realizacji 

swoich ustawowych zadań „policjanci w toku wykonywania czynności służbowych 

mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw 

człowieka” (art. 14 ust. 3 Ustawy o Policji). Zgodnie z Zarządzeniem nr 805 

Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie "Zasad etyki 

zawodowej policjanta"113 Policja ma obowiązek przestrzegać praw i wolności 

człowieka: 

• § 4: policjant we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek poszanowania 

godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, w 

szczególności wyrażający się w: 1) respektowaniu prawa każdego człowieka do 

życia; 2) zakazie inicjowania, stosowania i tolerowania tortur bądź nieludzkiego 

 

111Protokół 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zniósł karę śmierci we 

wszystkich okolicznościach. Nikt nie może być na taką karę skazany, ani nie może nastąpić jej 

wykonanie. 
112Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179. 
113Dz. Urz. KGP z 2004 r. Nr 1, poz. 3. 
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lub poniżającego traktowania albo karania, 

• § 6: postępowanie policjanta w kontaktach z ludźmi powinna cechować 

życzliwość oraz bezstronność wykluczająca uprzedzenia rasowe, 

narodowościowe, wyznaniowe, polityczne, światopoglądowe lub wynikające  

z innych przyczyn. 

 Naruszanie prawa do życia jako obszar zagrożeń praw człowieka związanych  

z działalnością Policji jest fundamentalnym elementem wielu międzynarodowych jak  

i krajowych norm prawnych a także procedur reagowania, które to aspekty zostaną 

szczegółowo omówione w dalszych rozdziałach niniejszej dysertacji. 

 

1.5.2. Naruszanie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego 

 

 Kolejnym istotnym obszarem zagrożeń praw człowieka w ramach działalności 

Policji jest prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Funkcjonariuszom policji 

przysługuje dość spory zakres swobody w działaniach zmierzających do zapobiegania 

przestępstwom i prowadzeniu dochodzeń oraz śledztw mających na celu wykrycie  

i ukaranie sprawców czynów zabronionych. Jest to zabieg konieczny, ponieważ w celu 

ochrony prawa do życia i innych praw ponadnormatywnych funkcjonariusze Policji 

muszą posiadać narzędzia prawne pozwalające im ingerować w prawa osób 

podejrzanych o stwarzanie takiego zagrożenia. Należy jednak zaznaczyć, że pojęcie 

rządów prawa nie jest równoznaczne z nieskrępowanym sprawowaniem władzy. 

Demokratyczne społeczeństwo wymaga ograniczenia dowolności w sprawowaniu 

władzy i rozliczania z niej. Istotą organizacji międzynarodowych jak i krajowych jest 

zapewnienie odpowiedniej równowagi pomiędzy uprawnieniami państwa a prawami 

człowieka w celu zagwarantowania niearbitralnego korzystania z uprawnień przez 

funkcjonariuszy Policji. Pozbawienie wolności jest jedną z poważniejszych form 

ingerencji w prawa jednostki i wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Europejski 

Komitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu 

Traktowaniu albo Karaniu (CPT) uważa, że „ludzie są najbardziej bezbronni w okresie 
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następującym bezpośrednio po pozbawieniu wolności”114. Osoby, których wolność 

została ograniczona, lub też tej wolności zostali pozbawieni, mają w sposób znaczny 

ograniczona komunikację ze światem zewnętrznym (co tożsame jest z jedną z przyczyn 

zatrzymania osoby czyli obawie zacierania śladów przestępstwa). Z pozbawieniem 

wolności ściśle związane jest także poczucie bezbronności, które może być dodatkowo 

potęgowane przez fakt możliwości przedłużenia tego procederu. Niebagatelny wpływ 

na świadomość osoby, której wolność została ograniczona fakt negatywnego 

oddziaływania tego procederu na reputację oraz tożsame z nią aspekty życia rodzinnego 

i zawodowego. Pozbawienie wolności jest jednym z najważniejszych narzędzi 

stosowanych przez funkcjonariuszy policji, w celu zapobiegania wystąpienia ryzyka 

stwarzanego przez poszczególne osoby dla porządku prawnego oraz praw innych osób. 

Każdy przypadek pozbawienia wolności należy oceniać indywidualnie, bacząc na 

podstawy prawne jak i materialne. Podstawowe uwarunkowania prawne związane  

z pozbawieniem wolności w ramach działalności Policji zostały zawarte w art. 5 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, której to zapisy 

stały się następnie fundamentem dla uwarunkowań regionalnych i krajowych względem 

poszanowania tego prawa naturalnego. Poszczególne aspekty prawne zostaną 

omówione przeze mnie w dalszej części dysertacji. 

 

1.5.3. Naruszanie zakazu tortur, nieludzkiego, okrutnego i poniżającego  

traktowania 

 

 Wśród obszarów praw człowieka zagrożonych przez działalność Policji jednym 

z najważniejszych jest zakaz tortur, nieludzkiego, okrutnego i poniżającego traktowania. 

Stosowanie tortur jest bez wątpienia wyrazem pogardy dla osoby ludzkiej, negacją jego 

godności, jak również przejawem okrucieństwa i istotnym naruszeniem jego 

integralności psychicznej i fizycznej115. Wprowadzenie do obowiązujących porządków 

prawnych zakazu tortur oraz poniżającego i okrutnego traktowania, a przede wszystkim 

 

114Szóste Sprawozdanie Ogólne, CPT/Inf(95)21, pkt 15. 
115Zob. A. Łopatka, Wolność od tortur, okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania, [w:] 

Międzynarodowe prawo praw człowieka, A. Łopatka, Wyższa Szkoła Prawa i Handlu w Warszawie, 

Warszawa 1998, s. 98. 
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realne zapewnienie przestrzegania tych gwarancji, służy jako swoistego rodzaju papier 

lakmusowy ukazujący nasz poziom cywilizacyjny116. Zakaz ten ma umocowanie 

prawne w uniwersalnych jak i regionalnych systemach ochrony praw człowieka, w ten 

sposób wpisując się na stałe w normy ius cogens oraz katalog prawa zwyczajowego117. 

Tożsame zapisy prawne możemy odnaleźć w uniwersalnym systemie praw człowieka 

wyrosłym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (art. 5 Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka w brzmieniu „Nie wolno nikogo torturować ani karać lub 

traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający”118) jak i europejskich systemach 

regionalnych. Rada Europy w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności problematykę tortur opisała w art. 3 w brzmieniu „Nikt nie 

może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo 

karaniu”119. Także w strukturach Unii Europejskiej możemy odnaleźć uwarunkowania 

prawne dotyczące zakazu tortur, zawarte w art. 4 Karty Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej: „Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu 

traktowaniu albo karaniu”120. Istotnym elementem ochrony międzynarodowej jest 

Europejski Komitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub 

Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, który swoją działalnością wymógł na 

Europejskim Trybunale Praw Człowieka bardziej restrykcyjne podejście do kwestii 

m.in. złych warunków przetrzymywania osób zatrzymanych. Ważne jest, że Komitet 

realizuje swoje cele w ramach dialogu i dyskusji z urzędnikami państwowymi, stosując 

oddziaływanie prewencyjne. Komitet sporządził szereg zaleceń dotyczących 

działalności Policji w kwestii zatrzymania, dostępu do adwokata czy też korzystania  

 

116Zob. A. Rzepliński, Prawo do godnego traktowania w instytucjach izolacyjnych – raport Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka, [w:] Prawo do godnego traktowania w instytucjach izolacyjnych. 

Sprawozdanie z lustracji, A. Rzepliński, A. Kremplewski (red.),  Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 

Warszawa 1996, s. 10. 
117Zob. R. Wieruszewski, Wolność czy bezpieczeństwo – dylematy na tle rocznicy uchwalenia 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, [w:] Dylematy Praw Człowieka, T. Gardocka, J. 

Sobczak (red.),  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 22. 

118 Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155, także Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, [na:] 

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upl oad/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, (data 

dostępu 01.02.2019). 
119Dz. U. 1993 Nr 61 poz. 284. 
120Dz.Urz.UE 2016 C 202, s.1, także Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, [na:] 

https://www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/karta.pdf, (data dostępu 

01.02.2019). 
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z przedmiotów służących do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej121. 

 Zasady zawarte w międzynarodowych katalogach praw człowieka znalazły także 

odzwierciedlenie w art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 roku, w brzmieniu „Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, 

nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar 

cielesnych”. W Polsce obowiązują wszystkie ratyfikowane dokumenty oraz te, które na 

nich się opierają (m. in. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Ustawa o Rzeczniku 

Praw Dziecka). Warto jednak zauważyć – co jest istotne dla tematu rozprawy – że 

Polska nie podpisała lub nie ratyfikowała szeregu ustaw międzynarodowych. 

Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała Europejskiej konwencji o kompensacji dla ofiar 

przestępstw popełnionych z użyciem przemocy z 24 listopada 1983 r., ponieważ  

w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości związanie się przez Polskę konwencją 

spowodowałoby objęcie krajowym systemem kompensaty obywateli wszystkich państw 

stron konwencji. Krąg krajów pozaunijnych, które ratyfikowały tę konwencję, jest 

ograniczony, ale nie we wszystkich przypadkach ich systemy kompensaty państwowej 

należałoby uznać za co najmniej równoważne polskiemu. Ta jakże istotna problematyka 

zostanie szczegółowo omówiona w kolejnych rozdziałach pracy. 

 

1.5.4. Naruszanie prawa do prywatności 

 

 Prywatność jak i wszelkie aspekty związane z życiem prywatnym stanowią 

szerokie pojęcie nie podlegające jednolitemu i wyczerpującemu zdefiniowaniu.  

Do znamion prywatności możemy z całą pewnością zaliczyć fundamentalne prawo 

jednostki do utrzymania swoich danych oraz osobistych zwyczajów i zachowań 

nieujawnionych publicznie. Prawo do prywatności funkcjonuje w niemal wszystkich 

współczesnych jurysdykcjach, chociaż w wielu sytuacjach może być ograniczane. 

Prawo do prywatności rozumiane jest jako zakaz samowolnej lub będącej nadużyciem 

ingerencji w życie prywatne, rodzinne, mir domowy, korespondencję etc. Policja jako 

organ władzy państwowej w swoich uprawnieniach w ściśle określonych przypadkach 

 

121Zob. CPT Standards, [na:] https://www.coe.int/en/web/cpt/standards, (data dostępu 20.02.2019). 
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może to prawo naruszać. Do takich naruszeń możemy zaliczyć między innymi wydanie 

decyzji o: przeprowadzeniu przeszukania osób lub pomieszczeń, bądź o prowadzeniu 

obserwacji polegającej na przechwytywaniu korespondencji lub wiadomości e-mail, 

 a także o umieszczeniu elektronicznych urządzeń podsłuchowych w domu lub 

pojeździe osoby znajdującej się pod obserwacją. Czynności takie skutkują ingerencją  

w prawo do poszanowania życia prywatnego lub rodzinnego, mieszkania lub 

korespondencji w rozumieniu art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: 

1. „Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, 

swojego mieszkania i swojej korespondencji. 

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa  

z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych  

w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, 

bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku  

i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw  

i wolności osób”. 

 Tożsame uregulowania możemy odnaleźć w art. 47 Konstytucji RP, który  

stanowi, że: „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci  

i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Ważnym elementem 

składowym tej normy prawnej jest prawna ochrona wszystkich aspektów życia  

jednostki w obszarach wskazanych w art. 47 Konstytucji122. Prawo do prywatności  

stanowi podstawę demokratycznego państwa opartego o prawną i konstytucyjną  

ochronę prywatności. Gwarantuje obywatelowi możność samodzielnego decydowania o 

tym, jakie informacje dotyczące jego osoby, byłyby ujawnione innym podmiotom,  

„a także sprawowanie kontroli nad tymi informacjami, nawet jeżeli znajdują się w  

posiadaniu innych osób (autonomia informacyjna jednostki) oraz możność  

samostanowienia o swym życiu osobistym w aspekcie przedmiotowym, podmiotowym 

oraz czasowym (autonomia decyzyjna jednostki)”123. Ingerencja władzy publicznej  

 

122Zob. A. Grzelak, Trybunał Sprawiedliwości ponownie o relacji między koniecznością zwalczania 

przestępczości a prawem do prywatności - glosa do wyroku TS z 21.12.2016 r. w sprawach 

połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB oraz C-698/15 Watson, Brice, Lewis, "Europejski Przegląd 

Sądowy", nr 3, 2017, s. 31-36. 
123Wyrok TK z 20 stycznia 2015 r., K 39/12. 
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w korzystanie z tego prawa jest co do zasady niedopuszczalne, „z wyjątkiem  

przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym  

społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub 

dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę 

zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób” 124. Prawo do  

prywatności w kontekście działań Policji było szeroko omawiane przez  

międzynarodowe jaki krajowe trybunały zajmujące się w swoich kompetencjach  

ochroną praw człowieka. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych uwarunkowań 

zostanie przedstawiona w następnych rozdziałach. 

   

1.5.5. Naruszanie wolności zgromadzeń i stowarzyszania się 

 

 Ostatnim z poruszanych w dysertacji obszarów zagrożeń praw człowieka  

w związku z działalnością Policji jest wolność zgromadzeń i stowarzyszania się. Prawo 

do demonstracji i publicznych zgromadzeń oraz tożsama z nimi wolność słowa i prawo 

do wyrażania własnych poglądów należą do filarów demokracji. Zgromadzenia  

publiczne stanowią fundamentalny element opinii publicznej, stwarzając jednostkom  

i grupom ludzi możliwość wpływu na politykę państwa, umożliwiając krytykę oraz 

współtworzenie demokratycznego państwa. Sposób, w jaki państwo i prawo zapewnia 

wolność zgromadzeń oraz jej praktyczne przestrzeganie przez organy władzy, jest  

zatem z pewnością wskaźnikiem stanu demokracji125. Obok prawa do wolności  

wypowiedzi i prawa do zrzeszania się, wolność zgromadzeń stanowi dla obywatela 

gwarancję faktycznego udziału w życiu politycznym i społecznym państwa jak  

i regionu, a jej zapewnienie jest konieczne dla wyrażania przekonań i poglądów oraz dla 

rzeczywistego oddziaływania na społeczeństwo lub dla okazywania przynależności do 

pewnych wspólnot; wolność do pokojowego gromadzenia się odgrywa też szczególną 

rolę w urzeczywistnianiu praw grup mniejszościowych do pełnego i równoprawnego 

udziału w życiu politycznym i społecznym126. 

 

124Wyrok TK z 20 stycznia 2015 r., K 39/12. 
125Zob. wyrok ETPC z dnia 5 października 2006 r. w sprawie Moscow Branch of the Salvation Army 

(Oddział Moskiewski Armii Zbawienia) przeciwko Rosji, Izba (Sekcja I), skarga nr 72881/01, § 59. 
126Por. A. Gliszczyńska-Grabias, L. Wiśniewski, Komentarz do art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw 
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Zagadnienia związane z prawem do prywatności były poruszane na forum  

międzynarodowym, regionalnym jak i krajowym. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka (PDPC), uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne  

Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w dniu 10 grudnia 1948 r. w Paryżu, 

„każdy człowiek ma prawo do wolności pokojowego zgromadzania się”. Rozwinięciem 

tego prawa były treści zawarte w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich 

 i Politycznych (MPPOiP), który wszedł w życie w dniu 23 marca 1976 r., a Polska  

ratyfikowała go w roku 1977. Zgodnie z art. 21 MPPOiP: „Uznaje się prawo do  

spokojnego gromadzenia się. Na wykonywanie tego prawa nie mogą być nałożone 

ograniczenia inne niż ustalone zgodnie z ustawą i konieczne w demokratycznym  

społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, porządku 

publicznego bądź dla ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności 

innych osób”. 

 Tożsame regulacje możemy odnaleźć w Europejskiej Konwencji Praw  

Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., które zostały zawarte 

w art. 11 o treści: „każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się,  

a w myśl ust. 2, wykonywanie tego prawa nie może podlegać innym ograniczeniom niż 

te, które określa ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym  

z uwagi na interesy bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku  

i zapobieganie przestępstwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności 

innych osób”127. 

 Zgodnie z art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy obywatel ma 

zapewnioną wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, a także uczestniczenia  

w nich, a ograniczenia tej wolności może określać ustawa. Kodyfikacja ta została 

umieszczona w części rozdziału II ustawy zasadniczej, zatytułowanej „Wolności  

i prawa polityczne”, i rozpoczyna on serię regulacji odnoszących się do tej kategorii 

 

Obywatelskich i Politycznych, [w:] Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i 

Politycznych. Komentarz. Wieruszewski R. (red.), Gliszczyńska-Grabias A., Sękowska-Kozłowska K., 

Sobczak W., Wiśniewski L.,  LEX 2012. 
127Dz. U. 1993 Nr 61, poz. 284 z późn. zm. 
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wolności i praw, co wskazuje na szczególną rangę wolności zgromadzeń w sferze życia 

politycznego128. 

 Policja jako formacja zbrojna mająca za zadania statutowe m.in. ochronę  

porządku publicznego jest zobligowana zapewnić realizację prawa do wolności  

zgromadzeń. Obszarami naruszeń tego fundamentalnego uprawnienia w ramach  

działalności Policji to przede wszystkim odmowa wydania pozwolenia na  

zorganizowanie zgromadzenia, nieproporcjonalna ingerencja w prawo do zgromadzeń 

oraz niezapewnienie ochrony legalnego zgromadzenia przed atakami ze strony innych 

osób lub grup. Szczegółowe uregulowania wraz z orzecznictwem oraz przykładami  

zostaną przedstawione w dalszym toku dysertacji. 

 

1.6. Typy procedur reagowania na naruszenia praw człowieka  

w działalności Policji 

 

 Kontrola administracyjna nieodłącznie związana jest z koncepcją państwa  

prawa. Prawo jednak, „przez sam fakt swego istnienia, nie zabezpiecza obywatela przed 

bezprawiem, nie uniemożliwia organom administracji popełnienia czynów  

bezprawnych. A powód tego jest prosty i jasny: prawo wcielają w życie urzędnicy, 

 a oni – jak zwykli ludzie – aż nadto często popełniają błędy, bywają niedbali,  

postępują samowolnie, nie zawsze są bezinteresowni, i – co najgorsze – ulegają  

wpływom politycznym, naginają prawo do wymagań partyjnych. Konieczne są przeto 

urządzenia i środki prawne dla ochrony prawa publicznego, które by zapobiegały  

czynom bezprawnym a przynajmniej usuwały lub łagodziły ich szkodliwe  

następstwa129. Celem kontroli jest obiektywna ocena działalności podmiotu  

kontrolowanego. Jest to proces składający się z kilku etapów: ustalenia stanu  

faktycznego, porównania go do wzorca modelowego i wyciągnięcia wniosków na  

 

128Por. W. Sokolewicz, K. Wojtyczek. Komentarz do art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, L. Garlicki (red.), M. Zubik (red.), M. 

Derlatka, K. Diałocha, S. Jarosz-Żukowska, A. Łukaszczuk, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, 

M. Wiącek, K. Wojtyczek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, wyd. II. 
129Zob. S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Księgarnia 

Akademicka, Poznań 1946, s. 157. 
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przyszłość. Celem końcowym kontroli jest podniesienie sprawności działania  

organizacji przez usuwanie wszelkich nieprawidłowości, ich przyczyn i źródeł oraz  

pobudzanie działań konstruktywnych130. Możemy wyróżnić: 

• kontrolę wewnętrzną - niezależna komórka organizacyjna w danym podmiocie, 

powołana do wykonywania kontroli wewnątrz tego podmiotu, 

• kontrolę wewnętrzną funkcjonalną - wykonywana jest na każdym etapie  

zarządzania, polega na merytorycznym badaniu i obiektywnej ocenie czynności  

i operacji w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy przebiegają one 

prawidłowo, 

• kontrolę zewnętrzną – termin ten odnosi się do zewnętrznych, w stosunku do 

podmiotu kontrolowanego, instytucji kontroli, takich jak kontrola parlamentarna, 

kontrola państwowa (Najwyższa Izba Kontroli), kontrole sądów i trybunałów, 

kontrola prokuratorska, kontrola sprawowana przez Rzecznika Praw  

Obywatelskich, kontrole sprawowane przez pozaadministracyjne organy  

państwowe oraz kontrola społeczna. 

 Istotnym elementem warunkującym procedury reagowania na naruszenia praw 

człowieka jest procedura prewencyjna, oparta na szkoleniach z zakresu ochrony praw 

człowieka. 

 

1.6.1. Ochrona praw człowieka – szkolenia i procedura prewencyjna 

 

 Szkolenie służb policji stanowi pierwszy i najważniejszy krok na drodze do 

ukształtowania skuteczniejszych i w pełni profesjonalnych działań policyjnych w  

przyszłości. Szkolenia z zakresu praw człowieka oraz szeroko rozumianego katalogu 

praw podstawowych pomagają uczestnikom aktywnie działać na rzecz poszanowania  

i ochrony tych praw o charakterze suprakonstytucyjnym. Szkolenia te pozwalają  

zapewnić, aby użycie siły przez funkcjonariuszy Policji, w tym siły zagrażającej życiu, 

 

130Zob. B. R. Kuc, Kontrola – kontroling - audyt: podobieństwa i różnice. Wydawnictwo PTM, Warszawa 

2008., s. 11 
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odbywało się zgodnie z zasadami legalności, konieczności i proporcjonalności, czyli 

podstawowymi zasadami stanowiącymi fundamnety rozwoju sprawiedliwego  

społeczeństwa. Szkolenia takie pozwalają zatem funkcjonariuszom policji pełnić rolę, 

jaką przewidziano dla nich w planie działania Unii Europejskiej w obszarze  

sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Pod koniec XX wieku, zarówno instytucje 

międzynarodowe, jak i krajowe kierowały do Policji liczne postulaty wskazujące na 

potrzeby wprowadzania zmian mających na celu zapewnienia ochrony praw człowieka. 

Domagano się wprowadzania w życie rozwiązań deklarowanych przez rząd Polski  

w związku z ratyfikacją umów międzynarodowych, w tym również poszczególne  

ministerstwa domagały się informacji o wprowadzanych w Policji rozwiązaniach  

zmierzających do gwarancji praw. Nowe wyzwania stawiane przed Policją stanowiły 

jeden z istotnych elementów rozpoczętego procesu integracji Polski z Unią  

Europejską131.  

W mojej opinii najważniejszym wydarzeniem związanym z procedurą prewen-

cyjną odnośnie ochrony praw człowieka w działalności Policji było powołanie  

Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka132 

oraz stworzenie Sieci Policyjnych Pełnomocników do Spraw Ochrony Praw Człowieka. 

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji (sygnatura T-250/109/04) z dnia 

8 grudnia 2004 r., utworzona została struktura tych pełnomocników. Komendanci  

wojewódzcy, stołeczny, a także szkół policyjnych zobligowani zostali do utworzenia  

w kierowanych przez siebie jednostkach grup pełnomocników do spraw ochrony praw 

człowieka. Nowo powstałym strukturom, jako główne zadania wyznaczono  

propagowanie praw człowieka w Policji, a także dbanie o przestrzeganie standardów ich 

ochrony w działalności Policji. Do głównych problemów, do których skierowano  

nowych funkcjonariuszy zaliczono: przemoc w rodzinie, handel ludźmi, poszanowanie 

praw ofiar przestępstw, przeciwdziałanie dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii  

 

131Por. E. Szydłowska, M. Krauzowicz, Europejskie standardy ochrony praw człowieka [w:] Polska 

policja na drodze do Unii Europejskiej, B. Góralczyk (red.), Centrum Europejskie Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2000. 

132Decyzja nr 96 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka, 

Dz.Urz.KGP.2005.7.40. 
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i związanej z nimi nietolerancji133. Na podstawie obowiązujących przepisów pełnomoc-

nicy pełnili funkcje doradcze dla kierownictw komend we wdrażaniu rekomendacji  

i zaleceń oraz reprezentacyjne w przedsięwzięciach dotyczących praw człowieka.  

Podstawą ich działalności było monitorowanie działań Policji, inicjowanie  

i uczestnictwo w przedsięwzięciach służących podnoszeniu standardów służby, a przede 

wszystkim popularyzowanie w środowisku policyjnym wiedzy na temat praw  

człowieka. Do ich podstawowych zadań należy: 

• propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony 

w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa, 

• bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji  

ds. Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji zadań” związanych z ochrona 

praw człowieka, 

• bieżące monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności  

ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań  

mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie, 

• diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne  

organizowanie szkoleń niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu re-

spektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie  

województwa, 

• inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami  

i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w  

dziedzinie ochrony praw człowieka, 

• inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań jednostek i komórek  

organizacyjnych Policji na terenie województwa, w zakresie realizacji zaleceń 

krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony 

praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących 

obszaru ochrony praw człowieka, 

 

133Zob. K. Gęsik, Pełnomocnicy komendantów (KGP, KWP) ds. ochrony praw człowieka, Warszawa, 5 

marca 2007 r., s. 1. 
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• reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych  

i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka, 

• sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności 

działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka, 

• sporządzanie rocznych raportów z działalności Komendy Wojewódzkiej Policji 

w zakresie ochrony praw człowieka134. 

 Dzięki działalności pełnomocników w całej Policji prowadzono liczne szkolenia 

i inicjatywy. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć było wdrażanie Programu  

zwalczania przestępstw z nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku 

publicznego we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Koordynatorem Programu było 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Projekt nakierowany został na zapewnienie  

bezpieczeństwa osobom, które mogą być potencjalnymi ofiarami przestępstw  

z nienawiści. Podstawowym założeniem programu było kształcenie policjantów  

z zakresu prowadzenia czynności w przypadku zaistnienia tego typu zdarzeń,  

postępowania z ofiarami oraz uwrażliwienie funkcjonariuszy na kwestie dyskryminacji. 

Kolejnym ważnym elementem pracy pełnomocników był program szkoleniowy "Prawa 

człowieka w Zarządzeniu Policją", który słusznie zauważył, że decydującą rolę  

w kształtowaniu standardów ochrony praw człowieka w działalności Policji odgrywa 

kadra kierownicza135. 

 Poza działalnością edukacyjną pełnomocnicy uczestniczyli w wdrażaniu w  

Policji konkretnych rozwiązań i procedur, których celem było podniesienie standardów 

służby. Pełnomocnicy KGP zarówno organizowali bądź współorganizowali prace  

zespołów powoływanych przez komendantów głównych, a także aktywnie w nich 

uczestniczyli. Jednym z pierwszych wprowadzonych zadań była zmiana katalogu skarg 

na działalność Policji. W związku z brakiem dokumentacji, która pozwoliłaby na  

rzeczywiste monitorowanie sytuacji wewnątrz instytucji, nie posiadano odpowiednich 

 

134Zob. Pismo Pełnomocnika KGP ds. Ochrony Praw Człowieka do komendantów wojewódzkich i sto-

łecznego Policji, 30 października 2007 r. 
135Por. Program Lokalnego Doskonalenia Zawodowego „Prawa człowieka w zarządzaniu Policją”, 

Warszawa, 18 marca 2011 r. 
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informacji, na podstawie których, można byłoby przeprowadzić analizy poszczególnych 

niekorzystnych zjawisk, a tym samym ukierunkowywanie szkoleń oraz sprawozdawanie 

podmiotom zewnętrznym. W lutym 2008 r. został powołany zespół, składający się  

z pełnomocników i przedstawicieli pionu kontroli, który stworzył nowy katalog 

uwzględniający kryteria nałożone przez międzynarodowe instytucje monitorujące pracę 

Policji. Wprowadzono do pragmatyki skargowej m.in. pojęcia tortur, poniżającego trak-

towania, a także dyskryminacji. Kolejnym ważnym osiągnięciem pełnomocników było 

wprowadzenie zmian do procedury naboru do służby w Policji. Na wstępie  

przeprowadzano rozmowę z kandydatem (tzw. wywiad zorganizowany), na podstawie 

której wypełniano Indywidualny arkusz obserwacji. Efektem wprowadzonych zmian 

było dodanie do kwestionariusza pytań z obszaru: Postawa wobec innych ludzi.  

Kandydaci musieli odnieść się do pytać dotyczących kwestii dostrzegania i uwzględnia-

nia odczuć i opinii innych ludzi, otwartości na różnorodność, wielokulturowość oraz 

postawę tolerancji i przekonanie o obowiązku poszanowania godności ludzkiej oraz 

respektowania wartości. Dodatkowo wprowadzono zagadnienia z obszaru praw  

podstawowych oraz słowniczek podstawowych pojęć z zakresu praw człowieka  

i antydyskryminacji. Od 2011 roku zaczęły obowiązywać zmienione procedury doboru, 

a członkowie komisji oceniającej musieli przejść odpowiednie szkolenia prowadzone 

przez pełnomocników136. 

 Na przestrzeni lat pełnomocny prowadzili wiele szkoleń o charakterze  

centralnym oraz regionalnym, w ten sposób realizując procedurę prewencyjną odnośnie 

poszanowania praw człowieka. Ranga działań Policji w tym zakresie również rosła. 

Wprowadzono zmiany wynikające z rosnących oczekiwań społecznych,  

przejawiających się wzmożoną działalnością różnorodnych organizacji zarówno  

międzynarodowych, jak i krajowych stojących na straży podstawowych praw. Aby jak 

najskuteczniej wprowadzić zalecenia i rekomendacje, powołani zostali pełnomocnicy 

komendantów głównych Policji, którzy dzięki wszechstronnemu doświadczeniu zostały 

przygotowane do pełnienia roli zarówno doradczej, analitycznej, jak i szkoleniowej. 

 

136Zob. Decyzja nr 194 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 maja 2011 r. zmieniająca decyzję w 

sprawie przeprowadzenia wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do 

służby w Policji oraz oceny wyników wywiadu, Dz. Urz.KGP 2011.4.32. 
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Należy zaznaczyć, że od 2008 roku, wraz z powołaniem etatowych pełnomocników, 

działalność na rzecz ochrony praw człowieka w polskiej Policji została zdecydowanie 

zintensyfikowana. Cele realizowano poprzez inicjowanie i realizację wiele programów 

służących upowszechnianiu wiedzy na temat przestrzegania i ochrony praw człowieka. 

Pełnomocnicy uczestniczyli również w wypracowywaniu nowych praktyk dla  

podniesienia standardów służby policyjnej. Reprezentowali także swoich przełożonych  

i całą formację podczas spotkań, debat publicznych dotyczących krajowych  

i międzynarodowych programów na rzecz ochrony praw człowieka. Działalność  

pełnomocników charakteryzowała się dużą aktywnością, otwartością na współdziałanie 

oraz innowacyjnością. Wieloletnia działalność powołanych struktur przyczyniła się do 

wzmocnienia nie tylko dobrego wizerunku Policji oraz do wzrostu zaufania społecznego 

do funkcjonariusza, ale również przyczyniła się do zwiększenia w Policji poczucia  

służby społeczeństwu i praworządności działań funkcjonariuszy, a także poszanowania 

przez policjantów fundamentalnych praw człowieka. 

 

1.6.2. Naruszanie praw człowieka – procedura wewnętrzna 

 

 Procedura wewnętrzna związana z ochroną praw człowieka oraz naruszeniami 

tych fundamentalnych praw skoncentrowana jest w głównej mierze na aspektach 

kontrolnych i skargowych. W Komendzie Głównej Policji zadania związane z kontrola 

realizowane są przez Biuro Kontroli, podlegające bezpośrednio Komendantowi 

Głównemu Policji, co wynika z zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 

15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji137. Zasady i tryb 

tworzenia planów kontrolnych reguluje ustawa z dnia 15.07.2011 r. o kontroli  

w administracji rządowej oraz wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania 

kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiące 

załącznik do decyzji nr 65 MSW z dnia 31.05.2012 roku. Zadania Wydziałów Biura 

Kontroli zostały uszczegółowione w decyzji Nr 6 Dyrektora Biura Kontroli Komendy 

Głównej Policji z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej 

 

137Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 2S, z późn. zm.  
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schematu organizacyjnego Biura Kontroli KGP, podziału zadań między dyrektorem  

a jego zastępcę oraz katalogu zadań komórek organizacyjnych. 

Fundamentalną rolę w procedurze kontrolnej pełnią Biuro Kontroli KGP oraz 

Wydziały Kontroli Komend Wojewódzkich Policji, a także komórki kontroli  

w jednostkach niższego szczebla. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy planu kontrolnego budowany jest na podstawie 

propozycji tematów kontrolnych przekazanych przez inne instytucje administracyjne  

i społeczne, dyrektorów komórek organizacyjnych KGP, komendantów 

wojewódzkich/stołecznego Policji oraz komendantów szkół Policji. Ważnym 

elementem składowym mającym wpływ na plan kontrolny są badania i analiz  

w obszarze: 

• monitorowania i oceny wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów  

i pracowników Policji, 

• nieprawidłowości ujawnionych w wyniku własnych czynności kontrolnych 

Biura Kontroli KGP, 

• nieprawidłowości w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg  

i wniosków, 

• wyników uzyskanych przez poszczególne KWP/KSP w ramach systemu oceny 

efektywności pracy Policji. 

Przykładowa kontrola została przeprowadzona w 2015 roku przez Biuro Kontroli 

KGP i w swoim zakresie dotyczyła trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 

skarg oraz wniosków. Skontrolowano pod tym kontem sześć jednostek Policji,  

a szczególną uwagę zwrócono na ich ewidencjonowanie; przestrzeganie procedury 

rozpatrywania i załatwiania skarg, w tym: 

• terminowość załatwiania skarg i wniosków, 

• prawidłowość kwalifikowania, według kategorii skarg/zarzutów, 

• kompletność i wszechstronność wyjaśniania zarzutów, 
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• poprawność zawiadomień o sposobie załatwienia skarg; 

• nadzór i kontrola kierownictwa jednostki nad realizacją problematyki  

skargowej138. 

 Po przeprowadzonej kontroli, w celu wyeliminowania przyczyn oraz skutków 

stwierdzonych uchybień, a także zapobieżenia powstawaniu podobnych błędów  

w przyszłości, polecono Komendantom KWP/KSP zobowiązać Naczelników 

Wydziałów Kontroli KWP/KSP do: dokonania przeglądu procedur wprowadzonych do 

stosowania w ramach programu zapewnienia jakości kontroli Wydziału kontrolowanej 

jednostki; opracowania i wdrożenia mechanizmów umożliwiających spełnienie przez 

kontrolerów wymagań w zakresie odpowiedniego zabezpieczania dowodów kontroli  

i uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin 

rocznie; opracowania i wdrożenia mechanizmów umożliwiających spełnienie przez 

kontrolerów wymagań w zakresie odpowiedniego pouczania osób składających 

wyjaśnienia lub oświadczenia w postępowaniu kontrolnym o uprawnieniach. 

Na szczeblu wojewódzkim wyodrębnione zespoły kontrolne działają w każdej 

Komendzie Wojewódzkiej Policji, w Komendzie Stołecznej Policji oraz w Szkołach 

Policji w Katowicach, w Pile, w Szczytnie, w Słupsku i Legionowie. Komórki i zespoły 

kontrolne podlegają bezpośrednio kierownikom jednostek. Realizowanymi tematami 

kontroli na poziomie komend wojewódzkich są np.: przyjmowanie, rozpatrywanie  

i załatwianie skarg i wniosków, realizacja zadań wynikających z funkcjonowania 

Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, prawidłowość dokumentowania w SWD 

zdarzeń wymagających podjęcia natychmiastowych działań Policji – oznaczania ich 

jako „pilne”, prawidłowość prowadzenia poszukiwań osób zaginionych, prawidłowość 

rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w magazynie dowodów 

rzeczowych, realizacja konwojów i doprowadzeń osób, prawidłowość dokumentowania 

w SWD zdarzeń wymagających podjęcia natychmiastowych działań Policji – 

oznaczania ich jako „pilne” . Kontrole przeprowadzane w komendach miejskich,  

czy powiatowych dotyczyć mogą np. zwiększenia skuteczności Policji w wypadkach 

zaginięć osób czy chociażby trybów przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg  

i wniosków, Minister może polecić komendantowi przeprowadzenie konkretnych 

 

138Zob. Informacja dotycząca działalności kontrolnej w policji w 2015 r. Stan na dzień 31.12.2015 r. 
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kontroli, ale to się zdarza rzadko i raczej wynika z dokumentacji po kontroli 

realizowanej przez kontrolerów ministerialnych, gdzie jest zawarte jako wniosek 

pokontrolny. 

 Istotnym elementem reagowania na naruszenia praw człowieka jest reagowanie 

na przestępstwa popełnianie przez policjantów. Mając to na uwadze w w 1998 roku 

został powołany Zarząd Spraw Wewnętrznych KGP, który w 2000 roku przekształcono 

w Biuro Spraw Wewnętrznych KGP (dalej BSW). Jest to komórka Policji wyposażona 

w szerokie kompetencje o charakterze operacyjno-rozpoznawczym oraz śledczym.  

Misją BSW jest utrzymywanie wiarygodności Policji, która doskonali i rozwija syste-

mowe rozwiązania zapobiegające patologii w służbie. Biuro Spraw Wewnętrznych KGP 

realizuje zadania związane z zapobieganiem przestępstwom popełnianym przez poli-

cjantów i pracowników Policji, niektórym przestępstwom popełnianym na szkodę  

Policji, ich wykrywaniem oraz ściganiem ich sprawców. Do zadań Biura Spraw  

Wewnętrznych należy w szczególności: 

• gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o przestępczości wśród 

policjantów i pracowników Policji oraz przestępstwach popełnianych na szkodę 

Policji, 

• koordynowanie działań operacyjnych prowadzonych w sprawach policjantów  

i pracowników Policji, 

• podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających przestępczości w Policji, a także 

przestępczości na jej szkodę, 

• podejmowanie czynności dochodzeniowo-śledczych  

i operacyjno-rozpoznawczych, w tym prowadzenie operacji specjalnych. 

 Służby, które są pozbawione wewnętrznych organów demaskujących bezprawne 

zachowania własnych funkcjonariuszy, nie są w stanie budować pozytywnych relacji ze 

środowiskiem społecznym. Z drugiej strony, uwzględniając możliwość bezpodstawnego 

inicjowania przeciwko policjantom postępowania karnego, w działaniach BSW ważne 

znaczenie przypisuje się zasadzie obiektywizmu. Po uzyskaniu informacji lub sygnałów 

do weryfikacji przyjmowane są dwie równorzędne wersje: „policjant popełnił 

przestępstwo” oraz „jest bezpodstawnie pomawiany o jego popełnienie”. Co ważne, 



65 

 

BSW systematycznie publikuje sprawozdania roczne ze swojej działalności, 

prezentujące obraz statystyczny przestępczości w Policji, a także niektórych przestępstw 

na szkodę Policji. 

 Najważniejszym dla obywatela elementem kontroli związanej z działalnością 

Policji jest prawo do wnoszenia skarg. Procedura przyjmowania, rozpatrywania  

i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o: 

• art. 63 Konstytucji RP, 

• dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego139, 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków140. 

 W rozumieniu art. 227 kpa, przedmiotem skargi mogą być kwestie „dotyczące 

zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne 

załatwianie spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji”. Organ 

właściwy do rozpatrzenia skargi powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w ciągu miesiąca. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy 

wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, 

powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga 

zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej 

wniesienia albo przekazania. Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi 

bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy.  

W przypadku kiedy z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa 

się wnoszącego skargę do złożenia - w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 

wezwania - wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków 

spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania. W razie niemożności rozpatrzenia 

skargi organ właściwy powinien zawiadomić o tym wnoszącego, wskazując nowy 

termin jej załatwienia sprawy oraz podając przyczyny zwłoki. W przypadku, gdy 

jednostka Policji - wskazana przez skarżącego jako adresat – nie jest właściwa do jej 

rozpatrzenia, obowiązana jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni, 

 

139Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168. 
140Dz. U z 2002 r. Nr 5, poz. 46. 
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przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, 

albo wskazać mu właściwy organ. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych 

realizowane jest na zasadach określonych przepisami Działu VIII kodeksu 

postępowania administracyjnego. Przepisy te zobowiązują adresata pisma do 

odpowiedniego jego zakwalifikowania na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. 

Zanim organ zdecyduje się na załatwienie sprawy w trybie Działu VIII kpa, powinien 

dokonać dokładnej analizy, czy jest to tryb właściwy, czy inne przepisy szczególne nie 

przewidują innego trybu i czy jest organem właściwym do jego załatwienia. Przepis  

art. 231 kpa nakłada bowiem obowiązek przestrzegania przez organy swojej 

właściwości oraz nadania skardze prawidłowego biegu. Organ nie może rozpatrzyć 

skargi poza zakresem swojej właściwości, bo byłoby to działanie pozbawione podstaw 

prawnych. Postępowanie skargowe w swoim meritum jest uproszczonym 

postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego  

o sposobie jego załatwienia – stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje 

trybu odwoławczego. Co jednak ważne, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej 

rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi 

na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ 

właściwy do jej rozpatrzenia ma prawo do podtrzymania swojego stanowiska  

z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania o tym fakcie skarżącego. 

Każda osoba wnosząca skargę korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w art 225 § 1 

kpa, gdzie zawarta została kodyfikacja o treści „Nikt nie może być narażony na 

jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu 

dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działa 

w granicach prawem dozwolonych”. Niemniej jednak osoba wnosząca skargę do 

organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, 

wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie 

fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować 

odpowiedzialnością karną z art. 234 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny141. 

Co istotne dla tematu rozprawy, zgodnie z § 17 Zarządzenia nr 25 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie niektórych form organizacji 

 

141 Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553. 
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i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez 

Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym142 - pisma  

o charakterze procesowym dotyczące zakresu działania Policji lub policjanta  

w postępowaniu karnym w konkretnej sprawie, w szczególności stanowiące zażalenia 

na postanowienia i zarządzenia wydane przez policjanta, a także zażalenia na czynności 

lub zaniechanie czynności, załatwia się w trybie przewidzianym w rozdziale 50 kpk. 

Pism tych nie należy traktować jako skarg w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. kodeks postępowania administracyjnego. Skargi i wnioski mogą być wnoszone 

pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej,  

a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia  

i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 

1 przywołanego powyżej rozporządzenia). 

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli  

o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi 

pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności 

zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów. 

 W województwie dolnośląskim uprawnionymi do przyjmowania skarg są: 

• Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, 

• w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – Naczelnik 

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub jego 

zastępca oraz funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli 

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 

• Komendanci miejscy/powiatowi Policji województwa dolnośląskiego w zakresie 

skarg dotyczących działalności podległych im jednostek i komórek 

organizacyjnych. 

 Zarówno w komendach miejskich, jak i powiatowych zlokalizowanych na 

terenie województwa dolnośląskiego interesanci są przyjmowani przez wskazanych 

funkcjonariuszy odpowiedzialnych za realizację zagadnień skargowych w każdy dzień 

roboczy. W każdej z tych jednostek procedura składania skarg i wniosków jest 

analogiczna jak w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu143. 

 

142 Dz. U. KGP 2015 poz 58. 
143Procedura przyjmowania skarg i wniosków [na:] http://bip.dolnoslaska.policja.gov.pl/KWW/skargi-i-

wnioski/5009,Przyjmowanie-i-zalatwianie-skarg-w-Komendzie-Wojewodzkiej-Policji-we-
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 Instytucja skargi jest jednym z kluczowych elementów mających niebagatelny 

wpływa na standardy poszanowania praw człowieka w działalności Policji. Dzięki 

wspomnianej procedurze ograny kontrolne mogą być w sposób efektywny informowane 

o możliwych nadużyciach funkcjonariuszy Policji oraz w sposób szybki i adekwatny do 

sytuacji reagować na naruszenie norm związanych z prawami człowieka. 

 

1.6.3. Naruszenie praw człowieka – procedura zewnętrzna 

 

 Nadzór wewnętrzny związany z ewentualnymi nadużyciami i łamaniem praw 

człowieka opiera się głównie na instytucji skargi i związanej z nią procedury 

postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego. Istotną kwestią w ramach ochrony 

praw człowieka w działalności Policji jest także kontrola zewnętrzna. Jednym z jej 

elementów jest kontrola resortowa, która stanowi element składowy systemu kontroli 

wewnątrzadministracyjnej144. Taką kontrolę resortową nad Policja sprawuje 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej MSWiA). Regulamin MSWiA 

normuje, które konkretne komórki ministerstwa są odpowiedzialne za wykonywanie 

zadań związanych z poszczególnymi czynnościami wykonywanymi przez Policję. 

Działalność kontrolna w MSWiA nie jest uregulowana w jednym akcie normatywnym 

obejmującym swoim zakresem podmiotowym urząd obsługujący MSWiA oraz 

wszystkie organy i jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane. 

W zakresie kontroli „zewnętrznych” można wskazać kilka różnych wariantów 

ukształtowania norm prawnych dotyczących prowadzenia działalności kontrolnej. 

Kontrole „zewnętrzne” realizowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych w służbach 

mundurowych w tym w Policji przeprowadzane są na podstawie norm prawnych  

zawartych zarówno w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów145  

jak i w ustawach tworzących poszczególne służby, w przypadku Policji będzie  

to odpowiednio ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji146. Zasady i tryb  

przeprowadzania kontroli ujęte zostały natomiast w Zarządzeniu Nr 11 Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

 

Wroclawiu.html,(data dostępu 12.01.2020 r.). 
144Zob. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 183. 
145Dz. U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.  
146Dz. U. 1990 Nr 30 poz.179.  
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przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych147. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej148 

jest pierwszym po 1989 roku aktem prawnym, który w sposób kompleksowy reguluje 

zasady i tryb prowadzenia kontroli przez organy administracji rządowej. Przyjęcie tej 

ustawy było wyrazem podniesienia rangi kontroli instytucjonalnej w administracji 

rządowej, a określony w przepisach ustawy cel kontroli, jakim jest nie tylko usunięcie 

nieprawidłowości, ale również usprawnianie kontrolowanych zadań czy jednostek, 

stawia kontrolę w rzędzie istotnych narzędzi służących doskonaleniu funkcjonowania 

administracji. Kontrolę w administracji rządowej przeprowadza się pod względem 

następujących kryteriów: 

• legalności obejmującej zgodność działania z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami  

w sprawach indywidualnych oraz innymi rozstrzygnięciami podjętymi przez 

uprawnione podmioty, 

• gospodarności, czyli zgodności działań kontrolowanej jednostki z zasadami 

efektywnego gospodarowania, 

• celowości obejmującej zgodność z celami określonymi dla kontrolowanej 

jednostki lub działalności, stosowanie metod i środków odpowiednich dla 

osiągnięcia celów oraz osiągnięcia tych celów (skuteczność), 

• rzetelności, która obejmuje wypełnianie obowiązków z należytą starannością, 

sumiennie i terminowo, wykonywanie zobowiązań zgodnie z ich treścią, 

przestrzeganie wewnętrznych reguł funkcjonowania jednostki, dokumentowanie 

określonych działań lub stanów faktycznych zgodnie z rzeczywistością,  

we właściwej formie i wymaganych terminach, bez pomijania określonych 

faktów i okoliczności. 

Sformułowane zostały ściśle określone wytyczne wyznaczające zakres zasad  

i trybu w jakim powinna być przeprowadzona kontrola w urzędach obsługujących  

 

147Dz. Urz. Nr 7, poz. 29, z późn. zm.  
148Dz. U. 2011 nr 185 poz. 1092.  
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organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MSW 

zawarte zostały w Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu  

przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach  

organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw  

Wewnętrznych149. Regulamin określa między innymi: 

• zasady planowania działalności kontrolnej, 

• szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w urzędach 

obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzo-

rowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz zasady koordynacji  

i sprawozdawczości z działalności kontrolnej w resorcie spraw wewnętrznych, 

• sporządzanie rocznego planu kontroli a w razie potrzeby, niezależnie od  

rocznego planu kontroli, zarządzający kontrolę może zarządzić przeprowadzenie 

kontroli poza planem kontroli, a w razie konieczności podjęcia działań  

niecierpiących zwłoki, 

• sporządzanie wyników badań i analiz określonych problemów oraz skarg  

i wniosków, 

• określanie czynnika ryzyka mającego wpływ na działalność podmiotu  

kontrolowanego, 

• sporządzanie informacji dotyczących działalności podmiotu kontrolowanego,  

a w szczególności zawieranie informacji pochodzących od organów  

państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych oraz ze  

środków masowego przekazu. 

Poszczególne Departamenty MSWiA prowadzą kontrole w jednostkach Policji 

zgodnie z okresowym planem kontroli lub też kontrole poza planowe, wynikające  

z polecenia ministra. Komórki kontroli sporządzają roczne sprawozdanie z działalności 

kontrolnej. 

 

149Dz. U. MSW 2012, poz. 43. 
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W MSWiA wyznaczony do przeprowadzania kontroli i koordynowania kontroli 

jest Departament Kontroli, Skarg i Wniosków. Zakres uprawnień kontrolny  

Departamentu został określony w § 15 Zarządzenia Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu  

organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji150. Działalność 

kontrolna MSWiA nad Policją ma na celu wychwycenie wszelakich uchybień 

związanych z działalnością tej formacji jak i poszczególnych ich funkcjonariuszy,  

a także zapewnienie programu naprawczego odnośnie uchybień prawnych związanych  

z działalnością tej formacji. 

 Istotnym elementem kontroli nad działalnością Policji jest także kontrola 

parlamentarna. Kontrola parlamentarna „może być sprawowana bezpośrednio, przez 

członków parlamentu, oraz za pośrednictwem powoływanych przez parlament 

wyspecjalizowanych organów. Organy te, zobowiązane do zdawania przed parlamentem 

regularnych sprawozdań z wyników swej działalności kontrolnej, dostarczają informacji 

użytecznych w działalności legislacyjnej, a zarazem pozwalających na pociąganie do 

odpowiedzialności politycznej organów władzy wykonawczej”151. Właściwa działalność 

kontrolna Sejmu ma swoje miejsce podczas prac komisji sejmowych152. Zgodnie  

z Regulaminem Sejmu Rzeczpospolitej komisje sejmowe są organami kontroli 

sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawami. Są one organami 

powołanymi do: rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac 

Sejmu oraz wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, 

Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu. Regulamin przewiduje komisje stałe, 

nadzwyczajne oraz śledcze (art. 18, 19, 20 Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej)153. Konstytucja 

przewiduje także powoływanie przez Sejm komisji śledczej w celu zbadania określonej 

sprawy, zgodnie z Ustawą z dnia 21 stycznia 1999 r.  o sejmowej komisji śledczej154. 

Działalność komisji tego rodzaju jest związana z realizacją przez Sejm funkcji 

kontrolnej. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności wymagające zbadania przez Sejm 

 

150Dz. Urz. MSW z 2012 r„ poz. 43, z późn. zm.  
151Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 280. 
152Zob. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010, s. 412.  
153M.P. 2017 poz. 262.  
154Dz.U.2016.1024 j.t.  
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określonej sprawy, mającej istotne znaczenie dla państwa powołuje się komisję śledczą, 

która ma uprawnienia do przesłuchiwania osób przez nią wzywanych na podstawie 

przepisów ustawy - Kodeks postępowania karnego, jak również prawo sięgania do 

spraw objętych tajemnicą państwową. Poza szczególnymi przypadkami, zgodnie  

z załącznikiem do Uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP,  

w ramach stałych komisji sejmowych pracuje Komisja Administracji i Spraw 

Wewnętrznych, do właściwości której należą sprawy administracji państwowej oraz 

bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. Jako jedna z największych komisji 

sejmowych, oprócz kierowanych do niej projektów ustaw, otrzymuje również 

szczegółowe raporty dotyczące pracy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Policji i innych służb mundurowych. Do kompetencji tejże Komisji należy między 

innymi kontrola stanu zabezpieczeń szczególnych wydarzeń o znaczeniu 

ogólnokrajowym, nowelizowanie Ustawy o Policji, standaryzacja jednostek Policji, czy 

też chociażby zwalczenie przestępstw z nienawiści155. Wynikami pracy tej Komisji były 

między innymi programy o charakterze edukacyjnym: „Program zwalczania 

przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku 

publicznego”, „Prawa człowieka w zarządzaniu Policją”, „Imigranci wobec przestępstw 

z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw”. Działalność edukacyjna 

jest w sposób komplementarny uzupełniania przez monitorowanie wszelakich naruszeń 

przez Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków MSWiA, Zespół ds. Ochrony Praw 

Człowieka. Zespół ten monitoruje sposób rozpatrywania spraw przez organy ścigania  

i wymiaru sprawiedliwości od momentu zaistnienia zdarzenia do momentu zakończenia 

działań przez właściwe podmioty. 

 Istotnym elementem kontroli zewnętrznej nad działalnością Policji jest także 

kontrola społeczna. Kontrolę społeczną należy rozumieć jako „całokształt określonych 

prawem oraz faktycznych możliwości przysługujących jednostce, grupie osób lub 

 

155Zob. np. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych (nr 118) 21 listopada 2013 r. 

Komisja Spraw Wewnętrznych – informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat działań w 

zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw z nienawiści (m.in. sprawa rasistowskich ataków na 

mieszkańców Białegostoku); Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych (nr 56) 4 października 2016 r. na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust 2 

regulaminu Sejmu: – informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prokuratora 

Generalnego na temat narastającego problemu przestępstw na tle rasowym i etnicznym oraz aktów 

agresji wobec osób o odmiennych poglądach politycznych, jak również działań, jakie mają zamiar 

podjąć rząd i organy ścigania w celu przeciwdziałania tego rodzaju przestępczości.  
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zrzeszeniom tych osób, ich wspólnotom w zakresie dokonywania ocen prawidłowości 

działania administracji publicznej, formułowania opinii w tym zakresie, zgłaszania 

postulatów i wniosków pod adresem administracji”156. Kontrola społeczna to wszelkie 

mechanizmy uruchamiające albo wymuszające współdziałanie, utrzymujące porządek 

społeczny, służąc przez to zachowaniu konformizmu wśród społeczeństwa wobec 

określonych norm i wartości. Kontrola społeczna jest to całokształt określonych 

prawem możliwości przysługujących jednostce, grupie osób lub ich zrzeszeniom w 

zakresie obserwowania działalności aparatu administracji publicznej i jego 

poszczególnych ogniw (organów, urzędów administracyjnych, itd.) oraz wyrażania 

ocen, opinii i postulatów, mających na celu sygnalizowanie nieprawidłowości, błędów  

i uchybień w tej działalności, a wreszcie wywoływanie, w sposób niekiedy wiążący, 

skutecznego ich eliminowania157. Na chwile obecną w Polsce nie istnieją 

wyspecjalizowane organizacje społeczne, które realizowały by funkcje kontrolne 

wyłącznie w stosunku do Policji. Częściowo funkcje te realizują organizacje 

pozarządowe jak np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która jest apolityczną 

organizacją działającą na rzecz ochrony i promocji praw człowieka. Jej celem jest 

podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw 

człowieka, propagowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania państwa  

i społeczeństwa, wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności i praw 

człowieka oraz działanie na rzecz ochrony praw człowieka. 

 Problematyka kontroli nad działalnością Policji nie jest zagadnieniem nowym. 

Już starożytne pytanie Quis custodiet ipsos custodes? (Kto będzie strzec  

wartowników?), przedstawia nam kontekst odpowiedzialności organów kontrolnych nad 

organami porządku publicznego i bezpieczeństwa. Systematyczny rozwój idei  

naturalnych praw człowieka, który następnie warunkował powstające regulacje prawne, 

przyczynił się do współczesnego komplementarnego rozumienia praw człowieka.  

Komplementarność ta ma także swoje odzwierciedlenie w kontekście praw  

regulujących formacje mundurowe w aspekcie poszanowania praw podstawowych.  

W kontekście współczesnym odpowiedzialność ta związana jest z odpowiedzialnością 

wobec prawa. Tożsame z naruszeniami praw człowieka przez funkcjonariuszy jest 

 

156 B. Jaworska-Dębska, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 553.  
157Zob. J. Jagielski, Kontrola administracji..., s. 156-157. 
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wszczęcie postępowań sprawdzających (w fazie następnej po potwierdzeniu faktu  

zaistnienia czynu zabronionego wszczynane jest postępowanie przygotowawcze), o ile 

mowa będzie w takim przypadku o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

stypizowanego w którejkolwiek z obowiązujących norm prawnych. W takich  

wypadkach problematyka łamania praw człowieka przez Policję rozpatrywana jest w 

toku dochodzenia lub śledztwa, przez niezależną Prokuraturę. W toku niniejszej  

dysertacji za najistotniejszy element ochrony praw człowieka w działalności Policji 

uznaję skargę i wiążące się z nią procedury następcze. Motywowane jest to szerokim 

dostępem do procedury skargowej oraz znaczną ilością skarg, co zostanie przebadane  

w rozdziale IV niniejszego opracowania. 
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Rozdział 2 

Standardy międzynarodowe przestrzegania praw człowieka  

w działalności Policji 

 

 Rozwój katalogu praw człowieka, warunkowany rozwojem myśli filozoficznej 

w tym aspekcie, a także powolnym lecz systematycznym rozwojem uwarunkowań 

prawnych ten katalog zawierający, zaowocował na przestrzeni XX wieku intensyfikacją 

działań poszczególnych państw, które miały na celu ochronę wartości podstawowych. 

Najważniejszą instytucją zajmującą się ochroną praw człowieka w ramach  

uniwersalnego systemu ochrony praw podstawowych jest Organizacja Narodów  

Zjednoczonych. Wśród systemów regionalnych na praktycznie każdym kontynencie 

odnajdujemy międzynarodowe uwarunkowania prawne zajmujące się ochrona praw 

człowieka. Patrząc na tematykę niniejszej dysertacji najważniejsze dla tematu pracy 

będą mechanizmy ochrony praw człowieka obejmujące swoim zakresem teren  

kontynentu europejskiego, a mianowicie systemy powstałe w ramach Rady Europy, 

Unii Europejskiej i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 

 

2.1. Standardy uniwersalne 

 

 Do elementów międzynarodowego porządku prawnego dotyczącego ochrony 

praw człowieka możemy z cała pewnością zaliczyć Międzynarodowe Prawo  

Humanitarne, oparte w głównej mierze na Konwencjach Genewskich. Prawo to dotyczy 

w szczególności konfliktów zbrojnych. O ile działalność Policji dotyczy głównie  

zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w czasie pokoju, o tyle warto pamiętać,  

że Policja ma także swoje zadania w ramach konfliktów zbrojnych czy też stanów  

wyjątkowych. W związku z powyższym warto po krotce scharakteryzować katalog 

praw dotyczących tego zagadnienia. 

 Prawo konfliktów zbrojnych ma za zadanie chronić osoby nieuczestniczące  

w działaniach zbrojnych, a także ogranicza metody i środki prowadzenia tych  

konfliktów. Źródłem prawa humanitarnego są umowy lub zwyczaje międzynarodowe, 
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których podstawowym celem jest rozwiązywanie problemów wynikających  

różnorodnych konfliktów zbrojnych, zarówno tych międzynarodowych, jak i nie  

międzynarodowych. Wprowadzone prawo chroni zarówno osoby, jak i dobra, które 

mogą być dotknięte skutkami konfliktów zbrojnych, a także ograniczają prawo stron 

konfliktu zbrojnego co do wyboru metod i środków prowadzenia działań zbrojnych. 

Pierwsza Konwencja Genewska była owocem starań Henriego Dunanta szwajcarskiego 

kupca i filantropa. Na przestrzeni lat powstało kilka Konwencji158, traktujących  

o różnego rodzaju prawach i obostrzeniach prawnych dotyczących konfliktów  

zbrojnych, a mianowicie: 

• Konwencja Genewska z 22 sierpnia 1864 roku, która zawierała między innymi 

następujące prawa: ranni w wyniku konfliktu powinni być traktowani  

jednakowo bez względu na ich narodowość; personel sanitarny jest neutralny  

w konflikcie, nie może być atakowany i nie bierze udziału w walkach; cywile, 

którzy pomagają rannym i chorym żołnierzom powinni być szanowani, nie 

można ich atakować. To właśnie podczas tej Konwencji został wprowadzony 

znak Czerwonego Krzyża dla oznaczenia formacji medycznych i ich personelu, 

• Konwencja Genewska z 6 lipca 1906 roku – podczas tego spotkania zwiększono 

zakres ochrony rannych i chorych żołnierzy, a także wprowadzono zasady  

ewidencji osób poszkodowanych w konfliktach i ustalono system wymiany  

informacji na temat rannych i poszkodowanych, 

• Konwencje Genewskie zostały zbiorczo podsumowane w dniu 12 sierpnia 1949 

roku, gdzie do powyższych Konwencji zostały dodane III i IV Konwencja  

Genewska. III Konwencja Genewska dotyczyła traktowania jeńców i stanowiła, 

że: jeńcy wzięci do niewoli podlegają pod władze państwowe, a nie jednostki 

lub oddziały odpowiedzialne za pojmanie. Ustalono, że jeńcy będą chronieni 

prawem międzynarodowym, aż do momentu ich uwolnienia, ale również  

stwierdzono, że jeńcy będą podlegać prawu, regulaminom i zasadom  

 

158Konwencje o ochronie ofiar wojny, podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 roku, 

Dz.U.1956.38.171. 
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obowiązującym w państwie zatrzymującym i zobowiązani są tych norm  

przestrzegać. Wprowadzono humanitarne traktowanie jeńców, nakazano aby 

jeńcy byli internowani do obozów znacznie oddalonych od obiektów militarnych 

i obszarów objętych działaniami wojennymi. Dodatkowo zapewniono jeńcom 

jak najszybszy powrotu do kraju zaraz po zakończeniu wojny. Konwencja  

zapewniała również jeńcom żywność, pomieszczenia i ubrania, możliwość pracy 

jako robotnicy, a w przypadku oficerów możliwość zatrudnienia na własną 

prośbę. Uchwalone prawo nie zakazywało ucieczki jeńca wojennego - nie mógł 

być za nią karany (jedynie dyscyplinarnie), określono również, że państwo  

zatrzymujące może użyć broni wobec uciekającego jedynie w ostateczności, 

• IV Konwencja Genewska poświęcona została sytuacji ludności cywilnej.  

Zabroniono zmuszania, bądź nakłaniania ludności cywilnej do służby wojskowej 

w oddziałach przeciwnika. Zakazano rabunku, brania zakładników, a także 

przymusowego przesiedlania ludności cywilnej z terytoriów okupowanych,  

deportacji lub przesiedlania własnej ludności cywilnej na terytorium  

okupowane. Konwencja w swojej treści zobowiązuje strony konfliktu do  

zapewnienia ludności cywilnej podstawowego minimum warunków egzystencji 

(bytowania i wyżywienia), nakazuje traktowanie ludności w sposób  

humanitarny, włącznie z poszanowaniem ich dóbr i urządzeń niezbędnych do 

przetrwania. Wprowadzono również nakaz pomocy osobom potrzebującym oraz 

respektowanie prawa do poszanowania godności, honoru, praw rodziny,  

przekonań i praktyk religijnych, zwyczajów i obyczajów ludności cywilnej159. 

 Podpisane Konwencje obowiązują podczas każdych działań wojennych, bez 

względu na fakt, czy wojna została formalnie wypowiedziana, czy też nie, dlatego  

dotyczą one wszelkich konfliktów zbrojnych (wojny obronne, napastnicze, sprawiedli-

we bądź niesprawiedliwe). Stosowne artykuły odnoszą się również do okresu okupacji, 

nawet jeśli nie zostanie wprowadzony zbrojny opór. Obecnie Konwencje traktowane są 

jako zwyczajowe prawo międzynarodowego i obowiązują wszystkie Państwa  

niezależnie od tego zostały przez nie podpisane. Do Konwencji Genewskich powstał też 

szereg Protokołów Dodatkowych, a mianowicie: 

 

159Opracowanie własne na podstawie Konwencji o ochronie ofiar wojny, [na:] 

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1956-38-171,16783214.html, (data dostępu 12.01.2020 r.). 

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1956-38-171,16783214.html
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• Protokoły dodatkowe I i II z 1977 r. do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 

1949 – wprowadzające ograniczenia stron konfliktu w stosowaniu metod  

i środków szkodzenia nieprzyjacielowi. Zgodnie z treścią Protokołu  

Dodatkowego I wprowadzono zakaz atakowania: ludności cywilnej, szpitali  

i innych urządzeń służących opiece nad rannymi i chorymi, obiektów bez ich 

rozróżnienia oraz niszczenia dóbr niezbędnych do przetrwania ludności. Zabro-

niono stosowania w walce metod i środków, które spowodowałyby zbędne cier-

pienia oraz poważne szkody w środowisku naturalnym. Niniejszy dokument sta-

nowi podstawę prawną pozwalającą powołać odpowiednie organizacje  

i instytucje, których działania skupione będą na obronie cywilnej. Protokół  

Dodatkowy II obowiązuje strony konfliktu toczącego się wewnątrz jednego  

państwa i upoważnia do niesienia pomocy osobom poszkodowanym,  

zapewniając im minimum praw humanitarnych, 

• Protokół dodatkowy III z 2005 r. do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 

nakazuje personelowi sanitarnemu używanie symbolu „czerwonego kształtu” – 

zarówno czerwonego krzyża, jak i czerwonego półksiężyca, jako znak  

rozpoznawczy dla organizacji/instytucji medycznych. 

 Międzynarodowe Prawo Humanitarne ma niebagatelny wpływ na  

komplementarne rozumienie a w następstwie poszanowanie praw człowieka. Jako  

element uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka Konwencje Genewskie  

i tożsame z nimi Konwencje Haskie w sposób pozytywny wpłynęły na teraźniejsze  

rozumienie katalogu praw człowieka i systemu ich ochrony. Ustandaryzowanie praw 

naturalnych w aspekcie konfliktów zbrojnych scharakteryzowało społeczności  

międzynarodowej katalog praw podstawowych i związało strony do kategorycznego 

przestrzegania tych praw. Aspekty prawne związane z Międzynarodowym Prawem 

Humanitarnym były także swoistego rodzaju fundamentem powstałych w XX wieku 

systemów uniwersalnych i regionalnych związanych z ochroną praw człowieka. 
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2.1.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych – uniwersalne akty prawne 

 

 Uniwersalny system ochrony praw człowieka funkcjonuje głównie w ramach 

Organizacji Narodów Zjednoczonych i obejmuje praktycznie wszystkie państwa świata. 

Pierwszym dokumentem dotyczącym praw człowieka była Karta Narodów 

Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie 

ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych160. Zarówno sama 

organizacja, jak i państwa członkowskie zobowiązały się do działania na rzecz 

„wspierania realizacji praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich, bez 

względu na rasę, płeć, język lub religię”. Działalność ONZ na rzecz przestrzegania praw 

podstawowych obejmuje swoim zakresem trzy podstawowe płaszczyzny: 

normotwórczą, implementacyjną i promocyjną. Dzięki pracy Organizacji na rzecz 

ochrony praw człowieka wprowadzono m.in. Powszechną Deklarację Praw Człowieka 

(1948), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz 

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1966). 

Powszechną Deklarację Praw Człowieka161, przygotowaną przez ówczesną Komisję 

Praw Człowieka, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 10 grudnia 1948 r. Spośród  

56 oddanych głosów i braku sprzeciwu, 48 członów poparło wprowadzenie Deklaracji, 

a 8 członków wstrzymało się od głosu (Arabia Saudyjska, Białoruś, Czechosłowacja, 

Jugosławia, Polska, Południowa Afryka, Ukraina i ZSRR). Powszechna Deklaracja 

Praw Człowieka na przestrzeni następnych lat stała się wzorcem normatywnym  

w aspekcie kodyfikacji praw człowieka. Preambuła deklaracji głosi, że podstawą 

wolności, pokoju i sprawiedliwości na świecie jest „uznanie przyrodzonej godności oraz 

równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej”. Podkreśla, 

że jednakowe pojmowanie tych praw i wolności ma najwyższą wagę dla pełnego 

zrealizowania zobowiązań przyjętych w Karcie Narodów Zjednoczonych, dotyczących 

zapewnienia powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka. Ważną 

częścią uchwalonej Deklaracji jest katalog merytorycznych i proceduralnych praw  

i wolności I i II generacji, który obejmuje m.in.: „ochronę życia prywatnego  

i rodzinnego; prawa wyborcze; prawo do azylu; prawo do nauki oraz prawo do 

 

160Dz. U. 1947 nr 23 poz. 90. 

161Dz. U. 1989 nr 29 poz. 155. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890290155
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swobodnego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty; prawo do obywatelstwa; 

prawo do tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich; prawo do 

wolności poglądów i wypowiedzi; prawo do zabezpieczenia społecznego, do pracy  

i swobodnego wyboru zatrudnienia; prawo do równej płacy za równą pracę; prawo do 

zawierania związku małżeńskiego i zakładania rodziny; prawo do życia, wolności  

i bezpieczeństwa osobistego; prawo własności; wolność poruszania się; zakaz 

arbitralnego zatrzymania, aresztowania lub wygnania; zakaz niewolnictwa, poddaństwa 

oraz tortur; prawo do sądu”.  

 W aspekcie działalności organów ścigania do jakich należy Policja  

najważniejsze wydają się kodyfikacje związane z wyszczególnionymi w rozdziale I 

obszarami zagrożeń: 

• aspekt związany z naruszaniem prawa do życia został skodyfikowany w art 3  

w brzmieniu „ Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa”, 

• obszar naruszeń prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego został zawarty 

w przedstawionym powyżej art. 3, a także w art. 4 „Nie wolno nikogo czynić 

niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel  

niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach”, art. 9 „Nikogo nie 

wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju”, art. 13 „1.  

Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca  

zamieszkania w granicach każdego Państwa. 2. Każdy człowiek ma prawo  

opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić do swego kra-

ju”, 

• aspekt naruszania zakazu tortur, nieludzkiego, okrutnego i poniżającego  

traktowania zawarty został w art. 5 „Nie wolno nikogo torturować ani karać lub 

traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający”, 

• aspekt związany z naruszaniem prawa do prywatności skodyfikowany został  

w art. 12 „Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, 

rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi 

lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko 

takiej ingerencji lub uwłaczaniu.”, 

• prawo do wolności zgromadzeń i stowarzyszania zostało zawarte w art. 20  

w brzmieniu „1. Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania  



81 

 

i stowarzyszania się. 2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś 

stowarzyszenia”; tożsame z prawem zawartym w tejże dyspozycji są  

uregulowania wynikające z art. 18 „Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, 

sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary 

oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź 

wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktyko-

wanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.” i art. 19. „Każdy człowiek 

ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę  

posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania 

informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.”. 

 

 Deklaracja była pierwszym uzgodnionym w ramach rokowań  

międzynarodowych powojennym dokumentem określającym zakres praw człowieka  

i zawierający katalog praw i wolności. O randze i znaczeniu wprowadzonej Deklaracji 

świadczy między innymi fakt, że kolejne dokumenty z dziedziny ochrony praw  

człowieka w swych preambułach odwołują się do jej postanowień, a także w niektórych 

państwach posłużyła ona do wprowadzenia zmian w konstytucji. Katalog  

zagwarantowanych i zebranych w Deklaracji praw i wolności I i II generacji również  

i współcześnie stanowi podstawę kodyfikacji i rozwoju prawa międzynarodowego  

w zakresie praw podstawowych. 

 Jednym z ważniejszych organów ONZ jest Rada Praw Człowieka, która jako 

organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego ONZ na podstawie uchwały Zgromadzenia 

z 15 marca 2006, zastąpiła Komisję Praw Człowieka ONZ, przejmując większość jej 

funkcji. Głównym celem Rady, podobnie jak jej poprzedniczki „jest promowanie  

poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności”. Rada Praw Człowieka 

ONZ, jako forum dialogu i współpracy, skupia się na pomocy państwom  

sygnatariuszom w wywiązywaniu się z zobowiązań ochrony praw podstawowych.  

Poprzez dialog, budowę odpowiednich struktur instytucjonalnych oraz pomoc  

techniczną realizuje swoje zadania przy współpracy z rządami, organizacjami  

regionalnymi, instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi 

się prawami człowieka. Do kompetencji Rady należy również udzielanie rekomendacji 

na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, dotyczących dalszego rozwoju katalogu praw 

człowieka. Rada ma za zadanie reagować na pojawiające się na świecie naruszenia praw 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Praw_Człowieka_ONZ
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człowieka, w tym celu może kierować pytania i zalecenia do państw łamiących te  

prawa. Mechanizmy ochronne stosowane przez Radę przejęte zostały od wcześniejszej 

Komisji Praw Człowieka, a zaliczyć do nich możemy m.in. procedury specjalne  

(tzw. mandaty krajowe i tematyczne) czy poufna procedura skargowa. Prace w ramach 

poszczególnych procedur i innych kompetencji Rady opierają się na tzw. grupach robo-

czych (ang. Working Groups), które skupiają się nad wybranymi zagadnieniami. Nowo 

powstałym mechanizmem ochronnym jest tzw. powszechny przegląd  

okresowy (ang. Universal Periodic Review), który służy kontroli przestrzegania praw 

człowieka w poszczególnych krajach członkowskich ONZ. Rada jest również  

zobligowana do składania sprawozdań ze swej działalności przed Zgromadzeniem 

Ogólnym ONZ, a rolę sekretariatu Rady obejmuje biuro wysokiego komisarza Narodów 

Zjednoczonych do spraw praw człowieka, którego zadaniem jest zapewnienie  

sprawniejszej koordynacji działań ONZ w zakresie praw człowieka162. 

 Istotnym elementem składowym systemu praw człowieka w ramach ONZ jest 

także Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) z siedzibą w Hadze, który 

jest głównym organem sądowniczym ONZ. Został on ustanowiony podczas konferencji 

w San Francisco 26 czerwca 1945 roku. Trybunał rozpoczął swoją działalność w 1946 

roku zastępując Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej, który funkcjonował 

od 1922 roku. Trybunał działa według Statut Międzynarodowego Trybunału  

Sprawiedliwości163, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości 

Międzynarodowej i stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych. Wszyscy 

członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych są ipso facto stronami Statutu  

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Międzynarodowy Trybunał  

Sprawiedliwości składa się z 15 niezależnych sędziów. Wyboru sędziów, z listy osób 

wyznaczonej przez grupy narodowościowe Stałego Trybunału Arbitrażowego, dokonuje 

bezwzględną większością głosów Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa  

podczas głosowania przeprowadzanego w każdym z tych organów osobno.  

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości składa się z 15 niezależnych sędziów. 

 

162Rada Praw Człowieka, [na:]https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/aboutcouncil.aspx (data 

dostępu 12.01.2020 r.). 

163Dz. U. 1947 nr 23 poz. 90. 

 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/aboutcouncil.aspx
http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html
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 Kadencja sędziego Trybunału trwa 9 lat, co 3 lata zmieniana zostaje 1/3 składu  

sędziowskiego. Pracami Trybunału kieruje prezes i wiceprezes, wybierani przez  

członków Trybunału na 3 lata. Do kompetencji Międzynarodowego Trybunału  

Sprawiedliwości należy rozstrzyganie sporów międzynarodowych, wydawanie opinii 

doradczych dla organów ONZ i innych organizacji międzynarodowych. Wydawane 

przez niego wyroki są dla stron ostateczne. Opinia doradcza formalnie nie ma mocy 

wiążącej. Jest jednak autorytatywną wykładnią prawa międzynarodowego, co  

powoduje, że w praktyce jest traktowana jako ostateczne potwierdzenie legalności lub 

nielegalności zachowań będących jej przedmiotem. Sędziowie mogą zgłaszać zdania 

odrębne do opinii doradczych. 

 Do najważniejszych dokumentów chroniących prawa człowieka i stanowiących 

Międzynarodową Kartę Praw Człowieka w ramach struktur ONZ obok Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, należy wymienić Pakty Praw Człowieka: Międzynarodowy 

Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r.164 oraz  

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturowych z dnia  

19 grudnia 1966 r.165 podpisane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 16 grudnia 1966 r. 

Owe pakty stanowią traktaty międzynarodowe określające prawa i obowiązki państw – 

sygnatariuszy. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych zawiera  

katalog odpowiednich praw, jak wskazuje nazwa obywatelskich i politycznych  

(traktowanych jako prawa I generacji). Wśród nich należy wymienić: zakaz  

dyskryminacji ze względu na różnice rasowe, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy 

polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne; prawo do życia; zakaz tortur albo 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania bądź karania; zakaz niewolnic-

twa; prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; prawo do sądu; prawo do swobo-

dy poruszania się i wolności wyboru miejsca zamieszkania; zakaz arbitralnej lub  

bezprawnej ingerencji w życie prywatne i rodzinne; wolność myśli, sumienia  

i wyznania; swobodę wypowiedzi; prawo do pokojowego zgromadzania i zrzeszania 

się; prawo do zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny; korzystanie  

z czynnego i biernego prawa wyborczego w wolnych wyborach. Na podstawie MPPOiP 

powołano Komitet Praw Człowieka składający się z 18 niezależnych ekspertów,  

 

164Dz. U. 1977, nr 38, poz. 167. 
165Dz. U. 1977, nr 38, poz. 169. 
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których cechuje wysoki poziom moralny, a także posiadają kompetencję z dziedziny 

praw człowieka oraz prawa. Członkowie komitetu wybierani są w tajnym głosowaniu 

przez państwa, które podpisały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich  

i Politycznych, spośród zgłoszonych przez siebie kandydatów. Obywatele państw 

członkowskich Paktu, które ratyfikowały również Pierwszy Protokół Fakultatywny, 

mogą składać skargi indywidualne dotyczące naruszenia postanowień Paktu do  

Komitetu Praw Człowieka, generalizując wniosek powinna złożyć ofiara. Skarga do 

Komitetu może być złożona jedynie po wyczerpaniu wszystkich krajowych środków 

odwoławczych, chyba że nadmiernie przedłużałoby to postępowanie w kraju. Wniosek 

zostanie odrzucony jeśli sprawa jest rozpatrywana w innej międzynarodowej procedurze 

skargowej (np. przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka). Istotny jest fakt,  

że postępowanie prowadzone przed Komitetem nie ma charakteru postępowania  

sądowego, choć przypomina działalność Trybunału, to jego decyzje formalnie nie wiążą 

państwa - sygnatariusza Paktu, choć międzynarodowy autorytet organizacji przyczynia 

się w znacznym stopniu do realizacji rozstrzygnięć. Zadania Komitetu nie skupiają  

się tylko na indywidualnych ofiarach, ale mogą rozpatrywać także skargi państw jako 

stron, zarzucających innym państwom łamanie Paktu - jednak w praktyce państwa  

nie korzystają z tej możliwości. Wśród kompetencji Komitetu należy wskazać  

przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań przedkładanych przez strony Paktu na temat 

ochrony praw człowieka na ich terytorium. Komitet zgodnie z mechanizmem zawartym 

w Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych uprawniony jest do przyjmowania 

 i rozpatrywania sprawozdań dotyczących postępów jakich sygnatariusze Paktu dokona-

ły w dziedzinie zawartych w pakcie regulacji praw człowieka. Niestety nie wszystkie 

państwa chcą takie dokumenty przygotowywać, a część z nich nie złożyła nawet  

pierwszego. Komitet w celu zdyscyplinowania państwa może jedynie wystosować do 

niego ponaglenie, ewentualnie opublikować jego nazwę na liście państw zalegających 

ze składaniem sprawozdań. Oprócz tego Komitet wydaje tzw. Uwagi  

Ogólne (ang. General Comments), czyli komentarze do poszczególnych artykułów  

Paktu wskazujące jak te artykuły powinny być interpretowane przez państwa oraz  

w jaki sposób należy je realizować w ramach krajowych porządków prawnych. Raz  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_Protokół_Fakultatywny_do_Międzynarodowego_Paktu_Praw_Obywatelskich_i_Politycznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Trybunał_Praw_Człowieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_angielski
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w roku Komitet zobligowany jest do złożenia sprawozdania ze swojej  

działalności Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ, za pośrednictwem Rady Gospodarczej  

i Społecznej ONZ166. 16 grudnia 1966 roku ustanowiono protokół dodatkowy tworzący 

mechanizmy kontrolne, a drugi protokół fakultatywny został uchwalony 15 grudnia 

1989 r. i dotyczył zniesienia kary śmierci. Pod względem formalnoprawnym protokoły 

stanowią oddzielne dokumenty, do których przystąpić mogą państwa – strony paktu. 

Pakt i pierwszy protokół fakultatywny weszły w życie 23 marca 1976 r., drugi protokół 

wszedł w życie 11 lipca 1991 r. 

 Drugim z paktów praw człowieka jest Międzynarodowy Pakt Praw  

Gospodarczych Społecznych i Kulturowych, który wszedł w życie 13 stycznia 1976 r.,  

a w swojej treści gwarantuje m.in.: „równouprawnienie kobiet i mężczyzn do  

korzystania z wszystkich praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych wymienionych 

w Pakcie; prawo do pracy; prawo do korzystania ze słusznych i korzystnych warunków 

pracy, obejmujące w szczególności prawo do równego wynagrodzenia za pracę  

jednakowej wartości, bezpieczne i higieniczne warunki pracy, równe dla wszystkich 

możliwości awansu w pracy w oparciu jedynie o kryteria pracy i kwalifikacje, prawo do 

wypoczynku; prawo każdej osoby do tworzenia i przystępowania do związków  

zawodowych wraz z prawem związków do tworzenia krajowych federacji  

i międzynarodowych organizacji związkowych; prawo do strajku; prawo do  

zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczeń społecznych; zapewnienie ochrony  

i pomocy rodzinie, dzieciom i młodzieży; prawo każdej osoby do korzystania  

z najwyżej osiągalnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego; prawo do nauki;  

prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystania z osiągnięć postępu  

naukowego i jego zastosowań oraz korzystania z ochrony interesów moralnych  

i majątkowych wynikających z wszelkiej twórczości naukowej, literackiej lub  

artystycznej”167. Jedynym mechanizmem kontrolnym przewidzianym przez ten Pakt są 

sprawozdania państw przedkładane okresowo Radzie Społeczno – Gospodarczej.  

Od 1985 r. organem kontrolnym Paktu jest Komitet ds. Praw Gospodarczych, Społecz-

nych i Kulturowych ustanowiony na podstawie rezolucji Rady Społeczno –  

 

166Por. A. Czuj (red.), System Ochrony Praw Człowieka, Zakamycze, Kraków 2005. 

 
167Dz. U. 1977, nr 38, poz. 169. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Ogólne_ONZ
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Gospodarczej (rezolucja RSG 1985/17 z 28 maja 1985 r.). W praktyce Komitet jest  

organem dokonującym interpretacji postanowień paktu oraz rozpatrującym  

sprawozdania państw. W związku z licznymi naruszeniami praw zagwarantowanych  

w pakcie, Zgromadzenie Ogólne ONZ jednomyślnie uchwaliło protokół dodatkowy  

do paktu (Rezolucja ZO ONZ A/RES/63/117), na mocy którego Komitet ma zostać  

wyposażony w kompetencje do otrzymywania i rozpatrywania zawiadomień  

o indywidualnych naruszeniach praw i wolności zagwarantowanych w pakcie. 

 Podsumowując należy stwierdzić, że w ramach ONZ uchwalono bardzo liczną 

grupę dokumentów dotyczących wyspecjalizowanych zagadnień z zakresu ochrony 

praw człowieka. Regulują one m.in. prawa kobiet, dzieci, uchodźców i bezpaństwow-

ców, zakaz niewolnictwa, dyskryminacji rasowej, zbrodni ludobójstwa. Kontrolą  

realizacji ochrony praw człowieka w systemie ONZ zajmują się: Rada Gospodarczo – 

Społeczna (przy której działają liczne komisje i komitety), Zgromadzenie Ogólne  

(przy którym funkcjonuje Rada Praw Człowieka), Międzynarodowy Trybunał  

Sprawiedliwości (który może na wniosek stron rozpatrywać skargi dotyczące praw 

człowieka), Rada Bezpieczeństwa (która powołując operacje pokojowe ma na uwadze 

zagwarantowanie przestrzegania praw człowieka na określonych terytoriach) oraz  

organizacje wyspecjalizowane. Niektóre traktaty przewidują utworzenie specjalnych 

organów kontrolnych, np. na podstawie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 

i Politycznych powołano do życia Komitet Praw Człowieka. Przy ONZ powołano  

również liczne organizacje wyspecjalizowane (16), programy i agendy, tworzące tzw. 

system Narodów Zjednoczonych. Do organizacji wyspecjalizowanych należą m.in.: 

Międzynarodowa Organizacja Pracy - MOP, Organizacja NZ ds. Oświaty, Nauki  

i Kultury - UNESCO, Światowa Organizacja Zdrowia – WHO. Powyższe organizacje 

wraz z ONZ współpracują z licznymi organizacjami rządowymi (OPA, LPA, UE, Radą 

Europy, OBWE) oraz pozarządowymi. 

 Pod kątem tematyki niniejszej dysertacji systemy uniwersalne należy uznać na 

podwaliny współczesnego rozumienia praw człowieka. Prawa naturalne  

skategoryzowane w ramach struktur ONZ są ponadnormatywnym preludium do  

ściślejszego ich umocowania w systemach regionalnych, a także późniejszego  

usankcjonowania czynów zabronionych naruszających te prawa. To poszczególne  

systemy regionalne traktujące o poszanowaniu praw człowieka mają najbardziej oczy-
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wisty i największy wpływ na reguły przestrzegania praw podstawowych w ich  

państwach członkowskich. Systemy regionalne charakteryzują się także dużym  

dorobkiem orzecznictwa sądowego odnośnie rozumienia praw człowieka 

 

2.2. Standardy regionalne 

 

 W dobie rozwoju katalogu praw człowieka oraz powstawania mechanizmów 

kontrolnych sprawujących pieczę nad przestrzeganie tych praw, powstało wiele  

systemów regionalnych podejmujących w swoich kompetencjach tożsamą tematykę. 

Praktycznie na każdym zamieszkanym kontynencie i w każdym rejonie  

geograficzno-politycznym odnajdujemy umowy, traktaty i organizacje międzynarodowe 

zajmujące się ochrona praw człowieka i jego podstawowych wolności. Mając na  

uwadze tożsamość kulturową oraz uwarunkowania geopolityczne Polski najważniejsze 

dla tematyki pracy systemy regionalne swoim zasięgiem obejmują kontynent  

europejski. W ramach niniejszej dysertacji oraz poruszanej w niej tematyki  

scharakteryzowane zostaną przeze mnie trzy regionalne systemy i mechanizmy ochrony 

praw człowieka, a mianowicie standardy powstałe w ramach Rady Europy,  

Unii Europejskie oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Państwem 

sygnatariuszem wyszczególnionych organizacji międzynarodowych jest między innymi 

Polska, która jako członek tych poszczególnych struktur regionalnych jest zobowiązana 

do przestrzegania unormowanego w ramach nich prawa. Za najbardziej szczegółowy 

pod kątem ochrony praw człowieka, a także najefektywniejszy, uchodzi system  

powstały w ramach Rady Europy, który to został scharakteryzowany w następnym  

podrozdziale. 

 

2.2.1. Standardy powstałe w ramach Rady Europy 

 

 W wypracowanych przez Radę Europy strukturach ochrony praw człowieka 

szczególne miejsce zajmuje Europejska Konwencja Praw Człowieka. Dokument ten 

odzwierciedla dorobek cywilizacji europejskiej pod kątem rozwoju praw naturalnych. 

Zawiera on dorobek prawny kilku pokoleń, który stał się fundamentem współczesnego 
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rozumienia praw człowieka. Treść zawarta w tym wiekopomnym dokumencie jest  

swoistym drogowskazem kierunku respektowania praw człowieka dla państw  

członkowskich Rady Europy. Konwencja ta jest często określana jako żywy instrument, 

który należy interpretować ze szczególnym uwzględnieniem zmieniającej się  

rzeczywistości168, na straży którego stoi Europejski Trybunał Praw Człowieka169, nie 

posiadający jednak uprawnień do anulowania lub też zniesienia decyzji sądów  

krajowych państw stowarzyszonych w Radzie Europy170. 

 Ramy regulujące zagadnienia prawa do życia zawarte są w art. 2 Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka w brzmieniu: 

1. „Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Nikt nie może 

być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku 

sądowego skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę171. 

2. Pozbawienie życia nie będzie uznane za sprzeczne z tym artykułem, jeżeli 

nastąpi w wyniku bezwzględnego koniecznego użycia siły: 

a) w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą; 

b) w działaniach podjętych zgodnie z prawem w celu stłumienia zamieszek lub 

powstania; 

c) w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemożliwienia 

ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem.” 

 

168
Zob. Ch. Grabenwarter, The European Convention on Human Rights: Inherent Constitutional Tenden-

cies and the Role of the European Court of Human Rights, “Elte law Journal” 2014, No 1, s. 25.  

169
Zob.N. Cwicinskaja, Crimea and Liability of Russia and Ukraine under the European Convention on 

the Protection of Human Rights, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” 2019, nr 9, 

s. 85-100. 

170
Zob. A. Barski, The Role and Approach the European Court of Human Rights in the Protection of 

Core Human Rights and in Deferring to the Judgement of States under the European Convention on Hu-

man Rights, Report prepared as a European Human Rights Assignment, School of languages, Law and 

Social Sciences, Technological University Dublin, Dublin 2017, s. 24.  

 
171Protokół 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zniósł karę śmierci we 

wszystkich okolicznościach. Nikt nie może być na taką karę skazany, ani nie może nastąpić jej 

wykonanie. 
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 Prawa podstawowe zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

wskazują przede wszystkim na pozytywny aspekt prawa do życia. Artykuł 2 Konwencji 

nakłada na funkcjonariuszy Policji, aby podejmowali wszelkie możliwe działania celem 

zapobiegania realnemu i bezpośredniemu zagrożeniu utraty życia. Jednakże w skrajnych 

sytuacjach służby mundurowe posiadają uprawnienia do stosowania siły zagrażającej 

życiu. Artykuł 2 Konwencji w swojej treści nie wymienia przypadków, kiedy umyślne 

pozbawienia życia drugiej osoby jest dozwolone. Wymienia on natomiast sytuacje, 

kiedy możliwe jest użycie siły, które może skutkować pozbawieniem kogoś życia. 

Ważnym aspektem stosowania takiej siły jest fakt, że realne zagrożenie pozbawienia 

kogoś życia za pomocą stosowania siły nie może być zamierzone przez stosujący ją 

organ172. Warto wziąć pod uwagę, że użycie takiej siły nie może wykraczać poza 

„bezwzględną konieczność” do osiągnięcia któregoś z celów przewidzianych  

w zapisach artykułu 2 Konwencji173. 

 Warto zauważyć, że zadaniem Policji nie jest wymierzanie sprawiedliwości lub 

karanie sprawców przestępstw. Rolą funkcjonariuszy Policji jest zapobieganie i ściganie 

przestępstw oraz doprowadzanie podejrzanych przed właściwe organy państwa. Próby 

wymierzania sprawiedliwości przez funkcjonariuszy Policji stanowią naruszenie 

standardów prawa europejskiego jak i podważają kluczową dla państwa zasadę 

praworządności. Należy pamiętać, że w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych policjanci powinni otrzymywać zaplecze prawne i szkoleniowe odnośnie 

stosowania siły zagrażającej życiu. Odpowiedzialność za użycie siły zagrażającej życiu 

ponoszą nie tylko funkcjonariusze faktycznie jej używający, ale także ci odpowiedzialni 

za przebieg i planowanie operacji. W myśl artykułu 2 Konwencji funkcjonariuszom 

Policji nie wolno planować i podejmować rozwiązań taktycznych zakładających 

wysokie prawdopodobieństwo użycia siły zagrażającej życiu. Planowane operacje 

powinny przede wszystkim skupiać się na stosowaniu środków powodujących jak 

najmniejsze szkody oraz przestrzegać prawa do życia. Wymóg racjonalnego planowania 

operacji policyjnych dotyczy przede wszystkim działań zmierzających do przywrócenia 

naruszonego ładu i porządku publicznego. Policjanci muszą mieć dostęp do szeregu 

opcji taktycznych oraz rozmaitych środków przymusu bezpośredniego (armatki wodne, 

 

172Wyrok ETPC z dnia 27 wrześnie 1995 r w sprawie McCann i in. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 

pkt 149. 
173Tamże, pkt 148. 
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kule gumowe, gaz pieprzowy etc.) celem właściwego ich wykorzystywania  

i stopniowania zasadności ich użycia względem osób naruszających porządek 

publiczny. W sprawie Simsek przeciwko Turcji Europejski Trybunał Praw Człowieka 

uznał za niedopuszczalny brak dostępu Policji do odpowiedniego sprzętu służącego do 

tłumienia zamieszek. Brak takowego sprzętu oznaczał, że funkcjonariusze byli 

zmuszeni użyć siły zagrażającej życiu co skutkowało ofiarami śmiertelnymi, podczas 

gdy środki tj. armatki wodne lub gumowe kule byłyby bardziej odpowiednie  

i proporcjonalne do stopnia zagrożenia174. Korzystający z takiego sprzętu 

funkcjonariusze muszą być kompleksowo przeszkoleni w kwestiach technicznych 

obsługi przydzielonych środków, jak i w kwestii prawnej dopuszczalności ich użycia. 

Policjantom trzeba zapewnić jednoznaczne wytyczne o raz szkolenia traktujące o tym, 

kiedy o w jakich przypadkach można używać broni palnej, ponieważ nieuregulowanie 

tej kwestii i związane z tym arbitralne działania funkcjonariuszy są niemożliwe do 

pogodzenia ze skutecznym respektowaniem praw człowieka. Wynika z tego, że operacje 

policyjne muszą być nie tylko dozwolone przez prawo poszczególnych krajów,  

ale muszę być także odpowiednio przez to prawo regulowane w ramach systemu 

wystarczających i skutecznych zabezpieczeń przed arbitralnym lub nadmiernym 

użyciem siły175. Konieczne jest także stworzenie struktur dowodzenia, do których 

należeliby odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni funkcjonariusze176. W celu 

zapewnienia przejrzystości podejmowanych działań wszystkie sytuacje, w których 

użyto siły powinny być udokumentowane. 

 W wyroku w sprawie Makaratzis przeciwko Grecji Europejski Trybunał Praw 

Człowieka orzekł, że funkcjonariusze Policji nie powinni być pozostawieni sami osobie 

przy realizacji swoich zadań, zarówno w przy spontanicznym ściganiu osoby uznanej  

za niebezpieczną, jak i w kontekście zaplanowanej operacji177. W wyżej wymienionej 

sprawie Trybunał był oburzony sposobem użycia broni palnej przez policjantów.  

W sytuacji tej bliżej nieokreślona liczba policjantów zaczęła strzelać w kierunku 

skarżącego z pistoletów, rewolwerów i karabinów maszynowych178. Podobna sytuację 

 

174Zob. wyrok ETPC z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie Simsek przeciwko Turcji, pkt 111. 
175Zob. wyrok ETPC z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce, pkt 45. 
176Zob. wyrok ETPC z dnia 9 października 1997 r. w sprawie Andronicou i Constantinou przeciwko 

Cyprowi. 
177Zob. wyrok ETPC z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Makaratzis przeciwko Grecji. 
178Zob. wyrok ETPC z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Makaratzis przeciwko Grecji, pkt 67. 
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możemy zaobserwować w wyroku w sprawie Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce, 

gdzie Trybunał stwierdził nieprawidłowości w planowaniu operacji antyterrorystycznej, 

braku zapewnienia niezbędnej pomocy medycznej, jak i nieproporcjonalność 

zastosowanych środków do sytuacji179. 

W obydwu sprawach Trybunał w Strasburgu stwierdził, że fundamentalnym 

elementem ochrony prawa do życia jest kompleksowe uregulowanie kwestii prawnych 

związanych ze stosowaniem przez policjantów siły, w tym siły zagrażającej życiu180. 

 Stosowanie przesz funkcjonariuszy Policji siły zagrażającej życiu bazuje  

w głównej mierze na prawie do wykorzystania 

 broni palnej w konkretnych sytuacjach. Ważnym aspektem w tej kwestii są nie tylko 

konkretne uregulowania prawne, ale także indywidualne predyspozycje, w głównej 

mierze natury psychicznej, policjantów do posiadania broni. Państwo powinno te 

predyspozycje poddać szczegółowej ocenie.  

W wyroku w spawie Gorovenky i Bugara przeciwko Ukrainie Trybunał w Strasburgu 

stwierdził, że „od państw członkowskich oczekuje się, aby ustanowiły wysokie 

standardy w swoich systemach egzekwowania prawa oraz aby gwarantowały, że osoby 

odbywające służbę w tych systemach spełniają wymagane kryteria (…) w szczególności 

przy wyposażeniu służb policyjnych w broń palną należy zapewnić nie tylko ich 

odpowiednie przeszkolenie, ale także objąć szczególnym nadzorem wybór osób 

uprawnionych do posiadania takiej broni”181. 

 Biorąc pod uwagę orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  

w aspekcie działań Policji, w czasie których dochodziło do użycia siły zagrażającej 

życiu, możemy sprecyzować i podsumować najważniejsze kwestie: 

• funkcjonariusze Policji powinni być właściwie przeszkoleni i posiadać 

doświadczenie w zakresie powierzonych im funkcji i obowiązków182, 

 

179Zob. wyrok ETPC z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce. 
180Zob.  wyrok ETPC z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Makaratzis przeciwko Grecji i wyrok ETPC z 

dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce. 
181Zob.  wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie Gorovenky 

i Bugara przeciwko Ukrainie, pkt 38. 
182Zob. wyrok ETPC z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Bubbins przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. 
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• państwo powinno zapewnić przejrzyste ramy prawne, aby funkcjonariusze znali 

swoje prawa i obowiązki, a także wartości, które są zobligowani chronić183, 

• struktura dowodzenia w czasie realizacji operacji powinna być przejrzysta,  

z wyraźnie zaznaczonymi rolami i obowiązkami184, 

• policjanci powinni mieć do dyspozycji odpowiedni sprzęt techniczny oraz mieć 

w zanadrzu różne opcje taktyczne, proporcjonalne do stopnia zagrożenia i w jak 

najmniejszym stopniu zagrażające życiu185, 

• w sytuacji, kiedy zachodzą przesłanki do użycia broni palnej, policjanci powinni 

ostrzegać zanim jej użyją, chyba że jest to w oczywisty sposób bezcelowe186; 

dodatkowo wszystkie przypadki użycia siły powinny być szczegółowo 

dokumentowane. 

 Problematyka pozbawienia wolności uszczegółowiona została w art. 5 EKPCz w 

brzmieniu: 

1. „Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być 

pozbawiony wolności, z wyjątkiem następujących przypadków i w trybie  

ustalonym przez prawo: 

(a) zgodnie z prawem pozbawienia wolności w wyniku skazania przez właściwy 

sąd; 

(b) zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerze-

niu przez nią choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika,  

narkomana lub włóczęgi; 

(c) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w przypadku  

niepodporządkowania się wydanemu zgodnie z prawem orzeczeniu sądu lub  

w celu zapewnienia wykonania określonego w ustawie obowiązku; 

 

183Tamże. 
184Zob. wyrok ETPC z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Makaratzis przeciwko Grecji i wyrok z dnia 9 

października 1997 r. w sprawie Andronicou i Constantinou przeciwko Cyprowi. 
185Zob. wyrok ETPC z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie Simsek przeciwko Turcji. 
186Zob. wyrok ETPC z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie Ramsahai przeciwko Niderlandom. 
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(d) pozbawienia nieletniego wolności na podstawie zgodnego z prawem  

orzeczenia w celu ustanowienia nadzoru wychowawczego lub zgodnego  

z prawem pozbawienia nieletniego wolności w celu postawienia go przed  

właściwym organem; 

(e) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu postawienia przed 

właściwym organem, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu 

zagrożonego karą lub jeśli jest to konieczne w celu zapobieżenia popełnienia 

takiego czynu lub uniemożliwienia ucieczki po jego dokonaniu; 

(f) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania osoby w celu zapobieżenia 

jej nielegalnemu wkroczeniu na terytorium państwa lub osoby, przeciwko  

której toczy się postępowanie o wydalenie lub ekstradycję. 

2. Każdy, kto został zatrzymany, powinien zostać niezwłocznie i w zrozumiałym dla 

niego języku poinformowany o przyczynach zatrzymania i o stawianych mu  

zarzutach. 

3. Każdy zatrzymany lub aresztowany zgodnie z postanowieniami ustępu 1 lit. c)  

niniejszego artykułu powinien zostać niezwłocznie postawiony przed sędzią lub 

innym urzędnikiem uprawnionym przez ustawę do wykonywania władzy sądowej 

i ma prawo być sądzony w rozsądnym terminie albo zwolniony na czas  

postępowania. Zwolnienie może zostać uzależnione od udzielenia gwarancji  

zapewniających stawienie się na rozprawę. 

4. Każdy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie lub aresztowanie, ma 

prawo odwołania się do sądu w celu ustalenia bezzwłocznie przez sąd legalności 

pozbawienia wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest 

niezgodne z prawem. 

5. Każdy, kto został pokrzywdzony przez niezgodne z treścią tego artykułu zatrzymanie 

lub aresztowanie, ma prawo do odszkodowania.” 

 Pod kątem działalności Policji art. 5 zwraca nam szczególną uwagę na  

problematykę prawidłowości procedur nakazujących zbadanie, czy pozbawienie  

wolności nastąpiło „w trybie ustalonym przez prawo” w oparciu o przepisy prawa i czy 

nie miało charakteru arbitralnego, oraz czy zostały zachowanie niezbędne elementy 
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takie jak poinformowanie o prawach zatrzymanego i podstawach przeprowadzenia  

takiej czynności procesowej. Orzecznictwo Trybunału w Strasburgu jest bardzo obszer-

ne, dzięki czemu możliwe kompleksowe omówienie skutków art. 5 dla funkcjonariuszy 

policji. Podstawową problematyką jest określenie granicy między pozbawieniem  

wolności a samą ingerencją w swobodę przemieszczania się, ponieważ „różnica między 

pozbawieniem wolności a ograniczeniem wolności to [...] różnica stopnia lub poziomu 

intensywności, a nie charakteru czy istoty”187. Istotnym kryterium jest rodzaj, czas 

trwania, skutki i sposób realizacji danego środka188. Przykładem może być sytuacja, 

gdzie dziesięcioletnia dziewczynka została zabrana ze szkoły na jednostkę Policji  

w celu przesłuchania dotyczącego kradzieży i była tam przetrzymywana przez dwie 

godziny. Znaczną część czasu spędziła w otwartej celi. W sprawie tej celem działania 

Policji nie było pozbawienie dziewczynki wolności, ale jedynie uzyskanie od niej  

informacji, Trybunał uznał, że pozbawienie wolności nie miało miejsca189. 

 Względem naruszenia art. 5 Trybunał wypowiedział się także sprawie Riere 

Blume i in. przeciwko Hiszpanii, która dotyczyła zaangażowania policjantów w  

zatrzymanie młodych ludzi w celach „reedukacji” po tym, jak spędzili pewien czas  

żyjąc w sekcie. Policjanci umieścili ich w hotelu i przesłuchiwali w obecności ich  

adwokatów, mimo iż mieli świadomość, że ograniczają im wolność i przetrzymują ich 

wbrew woli, nie zrobili nic, aby pomóc w ich zwolnieniu. Badając, czy zaangażowanie 

państwa było „na tyle decydujące, że wobec jego braku nie doszłoby do pozbawienia 

wolności”, Trybunał uznał, że chociaż „bezpośrednia” odpowiedzialność za  

zatrzymanie w celu „reedukacji” leżała po stronie rodzin tych osób, „równie prawdziwe 

było stwierdzenie, że bez aktywnej współpracy organów ścigania nie doszłoby do po-

zbawienia wolności”. W związku z tym „ostateczną odpowiedzialność za kwestię będą-

cą przedmiotem skargi ponoszą zatem odpowiednie organy”, które w tym wypadku nie 

posiadały podstawy prawnej do zatrzymania tych ludzi190. Poddając analizie  

procedowane przed Trybunałem sprawy możemy stwierdzić, że na stwierdzenie  

naruszenia art. 5 ma wpływ wiele czynników, wśród których warto wymienić: wielkość 

 

187 Wyrok ETPC z dnia 6 listopada 1980 r. w sprawie Guzzardi przeciwko Włochom, pkt 93.  
188Tamże, pkt 92. 
189Skarga nr 8819/79, X przeciwko Republice Federalnej Niemiec, decyzja Komisji z dnia 19 marca 1981 

r.  
190Wyrok ETPC z dnia 14 października 1999 r. w sprawie Riera Blume i in. przeciwko Hiszpanii, pkt 31–

35.  
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pomieszczenia, w którym dana osoba jest przetrzymywana, długość pozbawienia  

wolności oraz stopień stosowanego przymusu. Dodatkowo analizie poddawany jest  

charakter, długość, skutki i podstawa prawna utraty wolności. Czasowe przetrzymanie 

osoby w celu przeprowadzenia przeszukania nie oznacza pozbawienia wolności, jeżeli 

jednak wobec osoby zostają zastosowane kajdanki, umieszczona jest ona w radiowozie  

i przewieziona na posterunek, pozbawienie wolności ma miejsce191. 

 Następnym istotnym elementem jest wymóg przeprowadzenia zatrzymania  

w trybie ustanowionym przez prawo, musi być ono także zgodne z prawem krajowym 

jak i europejskimi standardami. Prawo krajowe nadaje policjantom szeroki zakres 

uprawnień, lecz w EKPCz zawarto wymóg, aby korzystać z nich w sposób świadomy  

i dostosowywać je do poszczególnych przypadków w celu zapewnienia ochrony przed 

arbitralnością w stosowaniu przepisów prawa. Prawo krajowe musi być odpowiednio 

sprecyzowane, pozwalając tym samym chronić przed arbitralnym stosowaniem  

uprawnień w zakresie pozbawiania wolności, a także aby umożliwić osobom  

dostosowanie odpowiedniego zachowania192. Względem naruszeń art. 5 możemy  

wyszczególnić kilka najważniejszych kwestii. Po pierwsze, do naruszenia art. 5 dojdzie, 

„jeżeli zatrzymanie nastąpi bez żadnych podstaw w prawie krajowym, na przykład  

jeżeli funkcjonariusze nie będą przestrzegać ograniczeń co do uprawnień w zakresie 

zatrzymywania osób”. Przykładem może być przypadek kiedy przekroczony został 

maksymalny czas zatrzymania. Niemieccy policjanci zatrzymali osobę celem  

sprawdzenia i potwierdzenia jej tożsamości, czas takiego powinien wynosić 12 godzin, 

jednak zwolniono ją jeszcze 45 minut później, co spowodowało naruszenie art. 5.  

Analizując tą sprawę Trybunał w Strasburgu stwierdził, że „bezwzględny charakter  

dozwolonej długości okresu zatrzymania nałożył na funkcjonariuszy obowiązek  

podjęcia wszelkich środków koniecznych, aby zapewnić przestrzeganie prawa”193.  

Policjanci nie mogą także ukrywać prawdziwego celu zatrzymania osoby. W sprawie 

Bozano przeciwko Francji powód został skazany zaocznie we Włoszech na karę  

dożywotniego pozbawienia wolności pod zarzutem uprowadzenia i zabójstwa.  

 

191Zob.  wyrok  ETPC z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie Raninen przeciwko Finlandii ; Wyrok z dnia 

28 listopada 1988 r. w sprawie Nielsen przeciwko Danii. 
192Zob. wyrok ETPC z dnia 23 września 1998 r. w sprawie Steel i in. przeciwko Zjednoczonemu 

Królestwu, pkt 75.  
193Zob. wyrok ETPC z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie K.–F. przeciwko Niemcom, pkt 71–73.  
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Następnie został on zatrzymany na terenie Francji na podstawie zarzutów  

niepowiązanych z tą sprawą. Francuskie Sądy odrzuciły wniosek o ekstradycję,  

ponieważ według prawa francuskiego prowadzenie postępowania bez udziału  

oskarżonego jest niezgodne z francuskimi regułami porządku publicznego. Po upływie 

około miesiąca od zwolnienia aresztowanego za kaucją w związku z pozostałymi  

zarzutami, został on ponownie zatrzymany przez francuską policję celem wykonania 

nakazu deportacji oraz przetransportowany na wcześniej ustalone spotkanie z policją 

szwajcarską na granicy. Sąd szwajcarski następnie poddał go ekstradycji do Włoch, 

gdzie rozpoczął odbywanie zasądzonego wyroku. Trybunał orzekł, że działania władz 

francuskich związane z zatrzymaniem powoda nie mogły zostać objęte zakresem art. 5 

ze względu na niejawność i sposób aresztowania. Sąd orzekł, że „zgodność z prawem” 

pociąga za sobą brak arbitralności. W tym przypadku zatrzymanie stanowiło „ukrytą 

formę ekstradycji”, której celem było obejście niekorzystnego orzeczenia sądu, a zatem 

nie stanowiło zatrzymania „w zwykłym toku czynności podjętych w celu wydalenia”194. 

 Policjant musi również klarownie wykazać, że pozbawienie wolności było nie 

tylko dopuszczalne zgodnie z prawem krajowym, ale również uzasadnić fakt, że było 

konieczne w zaistniałych okolicznościach. Pozbawienie wolności bowiem jest  

„wyłącznie usprawiedliwione w sytuacji, w której inne mniej surowe środki zostały 

rozpatrzone i uznane za niewystarczające w celu zabezpieczenia osoby lub interesu  

publicznego, który może wymagać by dana osoba była zatrzymana”195. W sprawie  

Witold Litwa przeciwko Polsce zatrzymanie skarżącego w izbie wytrzeźwień zostało 

uznane za zgodne z polskimi procedurami krajowymi. Pomimo tego Trybunał stwierdził 

naruszenie art. 5 ze względu na wątpliwości, czy skarżący stwarzał realne zagrożenie 

dla samego siebie lub dla innych osób. W tym przypadku nie rozważono możliwości 

zastosowania innych dostępnych środków alternatywnych, jak chociażby odwiezienia 

powoda do miejsca zamieszkania i przekazania go pod opiekę osoby najbliższej.  

Uznano, że zatrzymanie, dozwolone przez prawo krajowe, było najbardziej surowym 

 

194Zob. wyrok ETPC  z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie Bozano przeciwko Francji, pkt 60.  
195Zob. wyrok ETPC w sprawie z dnia 5 października 2000 r. w sprawie Varbanov przeciwko Bułgarii, 

pkt 46.  



97 

 

środkiem, jaki można było użyć względem osoby znajdującej się pod wpływem alkoho-

lu196. 

 Kolejnym istotnym elementem kodyfikacji zawartej w art. 5 jest stwierdzenie, 

czy pozbawienie wolności wchodzi w zakres podstaw uzasadniających tą czynność. 

Zatrzymanie na jedną godzinę, skarżącego, który nie chciał okazać swojego dowodu 

osobistego (co umożliwiłoby ustalenie jego tożsamości) nie stanowiło podstawy  

podejrzeń naruszenia art. 5, mimo iż twierdził on, że jego tożsamość potwierdziło 

dwóch sąsiadów197. Zgodnie z prawem pozbawienie wolności musi być środkiem  

dostosowanym adekwatnie do danej sytuacji. W analizowanym przypadku przepisy 

prawa krajowego nakładają obowiązek posiadania przy sobie dowodu tożsamości  

i okazywania go na żądanie, przedłużone zatrzymanie danej osoby może stanowić  

arbitralne pozbawianie wolności (W sprawie Vasileva przeciwko Danii uznano,  

że przetrzymywanie na jednostce policji starszej pani, pasażerki autobusu, przez 13  

godzin po tym, jak odmówiła ujawnienia swojej tożsamości kontrolerowi biletów  

w trakcie sporu dotyczącego ważności biletu stanowiło nieproporcjonalną reakcję do 

takiej sytuacji)198. 

 Policjanci mogą także pozbawić osobę wolności na wyraźne polecenie innych 

organów. Z treści Konwencji wynika, że funkcjonariusze mogą pozbawić daną osobę 

wolności „w celu postawienia przed właściwym organem, jeżeli istnieje uzasadnione 

podejrzenie popełnienia czynu zagrożonego karą”. Problematyka interpretacyjna tego 

zagadnienia opiera się na kilku filarach, a mianowicie: 

• celem zatrzymania osoby jest potwierdzenie lub wyeliminowanie podejrzenia  

o popełnieniu przez daną osobę czynu zagrożonego karą, w związku z czym do 

zatrzymania musi dojść wyłącznie w tym celu, a nie w żadnym in-

nym199,policjant musi być w stanie wykazać, iż zaszło „uzasadnione podejrzenie 

popełnienia czynu zabronionego”. Wiąże się to z zaistnieniem faktów, które 

przekonałyby obiektywnego obserwatora o tym, że zatrzymany mógł popełnić 

 

196Zob. wyrok ETPC z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie Witold Litwa przeciwko Polsce, pkt 72–80.  
197Zob. orzeczenie sądu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie Novotka przeciwko Słowacji.  
198Zob. wyrok ETPC z dnia 25 września 2003 r. w sprawie Vasileva przeciwko Danii, pkt 32–43.  
199Zob. wyrok ETPC z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie Giorgi Nikolaishvili przeciwko Gruzji, pkt 60–

67.  
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czyn zagrożony karą200, „Granica między sprawami, w których podejrzenie le-

żące u podstaw aresztowania nie jest wystarczająco poparte obiektywnymi fak-

tami, a sprawami, w których takie podejrzenie jest wystarczająco uzasadnione, 

jest cienka”201, aby spełnić wymogi normy prawnej podejrzenie musi być „uza-

sadnione”, lecz na tym etapie dochodzenia nie musi być niczym więcej, ponie-

waż jak zauważył Trybunał „fakty, które wzbudzają podejrzenie, nie muszą być 

na takim samym poziomie pod względem wagi co fakty konieczne w celu uza-

sadnienia wyroku skazującego ani nawet wniesienia zarzutów, co stanowi kolej-

ny etap dochodzenia w postępowaniu karnym”202, 

• podstawę zatrzymania może stanowić upoważnienie sądowe, lecz funkcjona-

riusz policji również może posiadać uprawnienia do zatrzymania  

i przetrzymywania osoby fizycznej bez takiego nakazu. Czyn zagrożony karą 

może podlegać prawu karnemu lub kodeksowi administracyjnemu, 

• „czyn zagrożony karą” musi stanowić przestępstwo w chwili, w której go  

popełniono, 

• w przypadku, w którym podejrzenie przestaje być ”uzasadnione”, należy zwol-

nić zatrzymanego; przedłużanie czasu zatrzymania nie może być arbitralne203. 

 Istotnym aspektem jest także zatrzymanie osoby podejrzanej w celu uniemożli-

wienia jej ucieczki. Policjant ma prawo zatrzymać osobę, aby uniemożliwić jej ucieczkę 

po popełnieniu przez nią czynu zabronionego. Jednak należy starannie ocenić jakie jest 

prawdopodobieństwo ucieczki, a tym samym, czy jest „zasadności” zatrzymania. Wśród 

znaczących czynników, które należy wziąć pod uwagę są: łatwość opuszczenia obszaru 

jurysdykcji, możliwość wydania surowego wyroku oraz brak więzi z danym  

państwem204. 

 

200Zob. wyrok ETPC z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie Fox, Campbell i Hartley przeciwko 

Zjednoczonemu Królestwu, pkt 32–36.  
201Zob. wyrok ETPC z dnia 16 października 2001 r. w sprawie O’ Hara przeciwko Zjednoczonemu 

Królestwu, pkt 41.  
202Zob. wyrok ETPC z dnia 28 października 1994 r. w sprawie Murray przeciwko Zjednoczonemu 

Królestwu, pkt 55.  
203Zob. wyrok ETPC z dnia 10 listopada 1969 r. w sprawie Stögmüller przeciwko Austrii, pkt 4. 
204Zob. wyrok ETPC z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie Wemhoff przeciwko Niemcom, pkt 13–15  
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  Wśród typów zatrzymań możemy także wyróżnić tzw. zatrzymanie  

prewencyjne. Zatrzymanie takie ma na celu zapobieżenie popełnieniu „konkretnego  

i szczególnego czynu zagrożonego karą”205. W takowym pozbawieniu wolności  

ważnym elementem jest wąska interpretacja tego przepisu, ponieważ szerokie go  

interpretowanie oznaczałoby, że „każdy podejrzany o ukrywanie zamiaru popełnienia 

czynu zagrożonego karą mógłby zostać aresztowany i przetrzymywany przez  

nieograniczony okres na mocy samej decyzji wykonawczej”206. W sprawie Eriksen 

przeciwko Norwegii skarżący zaczął przejawiać agresję w wyniku uszkodzenia mózgu  

i przez lata był przetrzymywany w więzieniach lub szpitalach psychiatrycznych.  

Po wygaśnięciu wydanego przez sąd zezwolenia na zastosowanie „środków  

bezpieczeństwa”, w tym wypadku na zatrzymania powoda, policja wystąpiła o zgodę na 

dłuższe zatrzymanie go w areszcie, aby uzyskać aktualne orzeczenia medyczne o stanie 

zdrowia powoda. Trybunał uznał, że taki okres zatrzymania wchodził w zakres  

stosowania zarówno lit. a), jak i c) Konwencji. Przedłużenie było związane  

z początkowym wydaniem wyroku skazującego i wprowadzeniem „środków  

bezpieczeństwa” ze względu na duże ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa 

przez powoda, mimo iż uprawnienia w odniesieniu do tych środków straciły moc.  

W lit. c również zawarto uzasadnienie zatrzymania argumentując je historią choroby 

psychicznej i wpisami w kartotece wykazującymi napaści, które dostarczyły istotnych 

podstaw aby wysnuć przypuszczenie, że skarżący popełniłby kolejne czyny zagrożone 

karą, jeżeli zostałby zwolniony207.  

W innym przypadku skarżący został zatrzymany w celu udaremnienia jego 

udziału w popełnieniu czynów zagrożonych karą polegających na udziale w grupie 

przestępczej oraz terroryzowaniu osoby. Miesiąc później postawiono mu zarzut  

popełnienia morderstwa, który wcześniej został już wycofany. Trybunał stwierdził,  

że do zatrzymania na mocy art. 5 ust. 1 lit. c) mogło dojść jedynie w ramach  

postępowania karnego w sprawie wcześniejszych czynów zagrożonych karą, a zatem 

 

205Zob. wyrok ETPC z dnia 6 listopada 1980 r. w sprawie Guzzardi przeciwko Włochom, pkt 102.  
206Zob. wyrok ETPC z dnia 1 lipca 1961 r. w sprawie Lawless przeciwko Irlandii (nr 3), pkt 14.  
207Zob. wyrok ETPC z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie Eriksen przeciwko Norwegii, pkt 78–87.  
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zatrzymanie o charakterze prewencyjnym, jakie zastosowano wobec powoda, było  

niezgodne z art. 5 Konwencji208. 

 Wśród podstaw do zatrzymania osoby odnajdujemy także aspekt pozbawienia 

wolności ze względu na bezpieczeństwo publiczne, jak również jest możliwość  

pozbawienie wolności zatrzymanego w celu poprawy jego stanu zdrowia. Zatrzymania 

ze względu na stan zdrowia psychicznego jest uzasadnione tylko jeśli została  

wystosowana prośba o wydanie stosownej opinii przez lekarza, jednak uwzględniono 

również nagłe i uzasadnione przypadki, w których taką opinię można uzyskać już po 

fakcie pozbawieniu wolności209. Wśród działań policji dotyczących zatrzymań osób 

nadużywających alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych  

należy zwrócić uwagę na zasadność takich działań. W sprawie Hilda Hafsteinsdóttir 

przeciwko Islandii skarżąca sześciokrotnie zatrzymana, spędzała noc w areszcie,  

ponieważ stwierdzono u niej upojenie alkoholowe, pobudzenie i agresywne zachowania 

w stosunku do policjantów którzy podejmowali te interwencje. Trybunał stwierdził,  

że analizowane przypadki zatrzymania powódki podlegały zakresowi stosowania 

przedmiotowego postanowienia, silne upojenie alkoholowe wskazywało na możliwość 

wystąpienia zagrożenia dla porządku publicznego. Jednocześnie uznano, że istniejące 

prawo krajowe nie było dość precyzyjne w kontekście rodzajów środków, którymi  

dysponowali policjanci wobec zatrzymanej i nie uwzględniało dopuszczalnego  

maksymalnego okresu zatrzymania. Wytyczne krajowe zawierały szczegółowe zasady 

dotyczące swobody uznania w kontekście wydania nakazu zatrzymania, ale nie  

zezwalały na zatrzymanie w przypadku stwierdzenia samego upojenia alkoholowego, 

gdy była możliwość zastosowania środków alternatywnych. Czas trwania zatrzymania, 

w tym przypadku, był regulowany zgodnie z praktykami administracyjnymi,  

a nie z zasadami prawnymi. Wynika z tego, że prawo nie było ani wystarczająco  

precyzyjne, ani dostępne, aby uniknąć ryzyka arbitralności, a zatem pozbawienie  

wolności powódki nie było „zgodne z prawem”210. Co ważne, Trybunał wyjaśnił,  

że termin użyty w art. 5 ust. 1 lit. e) zastosowano w kontekście obejmującym kategorie 

osób, które mogą zostać pozbawione wolności tak w celu ochrony bezpieczeństwa  

 

208Zob. wyrok ETPC z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie Ječius przeciwko Litwie, pkt 50–52.  
209Zob. wyrok ETPC z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie Herz przeciwko Niemcom, pkt 43–56.  
210Zob. wyrok ETPC z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie Hilda Hafsteinsdóttir przeciwko Islandii, pkt 

51–56. 
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publicznego, jak również, co trzeba podkreślić, ich własnych interesów, a więc kwestia 

zatrzymania „alkoholika” nie powinna ograniczać się tylko do osób zdiagnozowanych 

jako „alkoholicy”, ale musi obejmować przypadki zatrzymań osób „których  

postępowanie i zachowanie pod wpływem alkoholu stwarza zagrożenie dla porządku 

publicznego lub dla nich samych” oraz przypadki, w których dochodzi do zatrzymania 

„dla ochrony publicznego lub ich własnego interesu, takiego jak zdrowie lub  

bezpieczeństwo osobiste”211. 

 Ostatnim elementem składowym normy zawartej w art. 5 Konwencji jest  

zapewnienie wszystkich gwarancji proceduralnych osobie zatrzymanej. Konwencja 

normuje szereg gwarancji zapewniających każdej osobie możliwość zakwestionowania 

legalności pozbawienia jej wolności, dzięki czemu, jest ona zabezpieczona przed  

arbitralną utratą wolności. Każdy z zatrzymanych ma zagwarantowane prawo do  

uzyskania powiadomienia o przesłankach zatrzymania, oraz prawo do wszczęcia  

postępowania w celu zbadania podstawy prawnej pozbawienia wolności. W przypadku 

zatrzymania osoby art. 5 ust 2 stanowi, że aresztowany musi „zostać niezwłocznie  

i w zrozumiałym dla niego języku poinformowany o przyczynach zatrzymania  

i o stawianych mu zarzutach”. Przykładem jest sprawa Irlandia przeciwko  

Zjednoczonemu Królestwu, w której to żandarmi wojskowi otrzymali polecania  

zatrzymań powodów, jednak nie poinformowano ich o przyczynach pozbawienia  

wolności, udzielono im jedynie odpowiedzi, że są przetrzymywani na podstawie  

przepisów dotyczących sytuacji nadzwyczajnych. W ocenie Trybunału wyjaśnienia te 

były niewystarczające, by spełnić wymogi art. 5212. Kolejnym przykładem jest sprawa 

Fox, Campbell i Hartley, w której to zatrzymanym, podejrzanym o zaangażowanie  

w działalność nielegalnych organizacji terrorystycznych, przekazano jedynie absolutne 

minimum informacji na temat podstawy prawnej zatrzymania, a zostali oni szczegółowo 

przesłuchani dopiero w ciągu następnych godzin. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału 

uznano, że w zaistniałych okolicznościach przyczyny zatrzymania zostały tym samym 

podane do wiadomości w sposób „niezwłoczny”213. 

 

211Zob. wyrok ETPC z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie Witold Litwa przeciwko Polsce, pkt 60–63.  
212Zob. wyrok ETPC z dnia 18 stycznia 1978 r. w sprawie Irlandia przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 

pkt 198.  
213Zob. wyrok ETPC z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie Fox, Campbell i Hartley przeciwko 

Zjednoczonemu Królestwu, pkt 40.  
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 Konwencja dodatkowo gwarantuje zatrzymanym prawo do niezwłocznego  

postawienia przed sędzią lub innym urzędnikiem sądowym, którzy podejmują  

uzasadnioną decyzję o przedłużeniu zatrzymania lub zwolnienia za kaucją. Taka  

sytuacja ma miejsce, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu  

zabronionego lub jeżeli stwierdzono, że konieczne jest zapobieżenie popełnienia takiego 

czynu lub ucieczce sprawcy. Jeżeli wniosek o zwolnienie do czasu rozprawy zostanie 

odrzucony, zatrzymany ma prawo do zakwestionowania takiej decyzji. Zatrzymany ma 

prawo do bycia sądzonym w „rozsądnym” terminie. Prawa te stanowią pozytywne 

uprawnienia, jakie organy państwowe muszą zagwarantować niezależnie od tego, czy 

zatrzymany tego żąda214. 

 W sprawie Ipek i in. przeciwko Turcji aresztowano nieletnich w związku  

postępowaniem związanym z atakami terrorystycznymi. Zatrzymanych przesłuchano po 

2 dniach od aresztowania, a także nie zaoferowano im pomocy adwokata, ponieważ 

przestępstwa te podlegały jurysdykcji trybunałów bezpieczeństwa państwowego. Stanęli 

przed sądem po upływie trzech dni i dziewięciu godzin od aresztowania. Zgodnie  

z art. 5 organy posiadają ograniczone uprawnienia do aresztowania podejrzanych w celu 

przesłuchania bez zwierzchnictwa sądów krajowych. W tym przypadku Trybunał,  

biorąc pod uwagę wiek podejrzanych, opóźnienie przesłuchania i brak pomocy prawnej 

stwierdził, że skarżący nie został „niezwłocznie” postawiony przed sądem215.  

W sprawie Irlandia przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Trybunał stwierdził brak za-

angażowania jakiegokolwiek urzędnika sądowego, oraz brak „niezwłocznego”  

zaangażowania. Jednak prawo krajowe dopuszczało przetrzymywanie podejrzanego 

przez okres do siedmiu dni, w celu przeprowadzenie dochodzenia w sprawie udziału  

w atakach terrorystycznych. Dopiero po upływie tego okresu zatrzymany miał prawo 

stanąć przez sądem lub zostać zwolniony. W tym przypadku Trybunał stwierdził  

naruszenie art. 5 ust. 3216. Opóźnienia i tożsama z nimi odmowa dostępu do sądu, która 

w ocenie funkcjonariuszy jest konieczna, aby przeciwdziałać zagrożeniu terroryzmem, 

jest nie do zaakceptowania. 

 

214Zob. wyrok ETPC z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie Aquilina przeciwko Malcie, pkt 47.  
215Zob. wyrok ETPC z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie Ipek i in. przeciwko Turcji, pkt 34.  
216Zob. wyrok ETPC z dnia 18 stycznia 1978 r. w sprawie Irlandia przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 

pkt 199.  
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 Pozbawienie wolności jest uznawane za najbardziej inwazyjną ingerencją  

w wolność człowieka, może być konieczne, aby zapewnić sprawne ścigania przestępstw 

lub ochronę zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla jednostki, jednak w imię  

interesów państwowych nie mogą stanowić uzasadnienia dla nieograniczonych  

uprawnień policji. Szereg uwarunkowań prawnych zawartych w Konwencji ma na celu 

wyeliminowanie arbitralności pozbawienia wolności, a także zapewnienie klarownych  

i skutecznych procedur i gwarancji proceduralnych mających na celu ochronę tego  

jednego z najwaleczniejszych praw naturalnych. 

  Kolejnym istotnym elementem systemu ochrony praw człowieka, który należy 

uwzględnić przy charakterystyce łamania praw człowieka przez Policję jest zakaz tortur. 

Rada Europy w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

problematykę tortur opisała w art. 3 w brzmieniu „Nikt nie może być poddany torturom 

ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”. Także w strukturach 

Unii Europejskiej możemy odnaleźć uwarunkowania prawne dotyczące zakazu tortur, 

zawarte w art. 4 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej217: „Nikt nie może być 

poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”. 

Istotnym elementem ochrony międzynarodowej jest Europejski Komitet do spraw 

Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo 

Karaniu, który swoją działalnością wymógł na Europejskim Trybunale Praw Człowieka 

bardziej restrykcyjne podejście do kwestii m.in. złych warunków przetrzymywania osób 

zatrzymanych. Ważne jest, że Komitet realizuje swoje cele nie w ramach systemu skarg, 

lecz w ramach dialogu i dyskusji z urzędnikami państwowymi, stosując oddziaływanie 

prewencyjne. Komitet sporządził szereg zaleceń dotyczących działalności Policji  

w kwestii zatrzymania, dostępu do adwokata czy też korzystania z przedmiotów 

służących do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej218. Rada Europy  

w tożsamej kwestii może pochwalić się obszernym orzecznictwem, które odnajdujemy 

w wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który stwierdził,  

że „filozoficzne podstawy bezwzględnego charakteru prawa przyznanego na mocy 

artykułu 3 nie dopuszczają żadnych wyjątków ani czynników uzasadniających, ani też 

wyważania interesów, niezależnie od zachowania zainteresowanej osoby bądź 

 

217Dz. Urz. UE z 2010 r. C 83. 
218Zob. CPT Standards, [na:] https://www.coe.int/en/web/cpt/standards, (data dostępu 20.02.2019). 
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charakteru czynu zagrożonego karą”219. Zakaz tortur ma więc charakter bezwzględny  

i jest w nim zapisana jedna z fundamentalnych wartości demokratycznych. Żadne 

okoliczności nie mogą warunkować i uzasadniać zachowania zakazanego przez art. 3 

Konwencji, nawet te związane z przestępczością zorganizowaną220 lub terroryzmem221. 

Powyższe wyroki niosą wyraźne konsekwencje dla organu ścigania jakim jest Policja,  

w kontekście używania siły w postaci środków przymusu bezpośredniego jak i broni 

palnej. Trybunał jasno sprecyzował, że „użycie siły fizycznej, które nie było absolutnie 

konieczne ze względu na jej zachowanie, zawsze stanowi naruszenie godności 

człowieka oraz, z zasady, naruszenie art. 3”222. 

 Zawarte w art. 3 pojęcie tortur, zostało zarezerwowane dla najcięższych  

i najbardziej oczywistych naruszeń praw człowieka. Trybunał zagadnienie to definiuje 

jako „umyślne i nieludzkie traktowanie powodujące bardzo poważne i okrutne 

cierpienie”223. Z takim aspektem łamania praw człowieka zmierzył się Trybunał  

w sprawie Aksoy v. Turkey224, gdzie to po raz pierwszy orzekł stosowanie tortur wobec 

skarżącego, który został rozebrany do naga przez funkcjonariuszy Policji, po czym 

został powieszony za skrępowane z tyły ręce. Skutkiem takiego powieszenia był 

czasowy paraliż obu rąk a także dotkliwy ból kończyn górnych. Ważnym aspektem 

wypełnienia znamion tortur było stwierdzenie umyślnego traktowania skarżącego  

w sposób noszący znamiona odpowiednich przygotowań oraz wysiłku, która miał mieć 

na celu wymuszenie przyznania się do winy225. 

 Nieludzkie albo poniżające traktowanie ma na celu wzbudzenie u osób uczucia 

strachu, cierpienia i niższości, w celu ich upokorzenia i poniżenia oraz złamania ich 

oporu. Rozważając znamiona nieludzkiego lub poniżającego traktowania, ważnym 

aspektem jest „uwzględnienie, czy celem takiego traktowania było upokorzenia lub 

poniżenie danej osoby i czy jego konsekwencje miały niekorzystny wpływ na 

osobowość danej osoby w sposób niezgodny z art. 3”226. 

 

219Zob. wyrok ETPC z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie Gafgen przeciwko Niemcom, pkt 107. 
220Zob. wyrok ETPC z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie Selmouni przeciwko Francji. 
221Zob. wyrok ETPC z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie Tomasi przeciwko Francji. 
222Zob. wyrok ETPC z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie Ribitsch przeciwko Austrii, pkt 38. 
223Zob. wyrok ETPC z dnia 18 stycznia 1978 r. w sprawie Irlandia przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 

pkt 167. 
224Zob. wyrok ETPC z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie Aksoy przeciwko Turcji. 
225Tamże, pkt 64. 
226Zob. wyrok ETPC z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie Keenan przeciwko Zjednoczonemu Krolestwu, 

pkt 111. 
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 Ważnym elementem składowym zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania jest ustalenie faktów oraz okoliczności danej sprawy, które 

muszą osiągnąć „minimalny poziom surowości”227. Zaskarżona kara lub traktowanie 

musi osiągnąć minimalny poziom surowości, który oceniany jest według wszystkich 

okoliczności danego traktowania lub karania, w tym przede wszystkim takich aspektów 

jak czas trwania, wywołane skutki fizyczne i psychiczne u ofiary, wiek, stan zdrowia228. 

Przyjmowane jest, że o ile stosowanie kajdanek czy też innych ograniczeń fizycznych 

jest normą w postępowaniu organów ścigania, o tyle stosowanie ich względem osób 

starszych lub schorowanych, które w sposób oczywisty nie stwarzają zagrożenia użycia 

przemocy lub ucieczki, może być traktowane za nieludzkie lub poniżające229. 

 Względem stosowaniu siły przez Policję, a w szczególności tzw. siły 

zagrażającej życiu, należy przyjąć odgórne założenie, że każde jej użycie względem 

osoby, które nie było konieczne ze względu na jej zachowanie, może rodzic pytanie  

o zgodność z art. 3 Konwencji i aktów prawnych zawierających tożsame regulacje 

prawne. Policja powinna w sposób starannie planować swoje operacje, podejmując 

wszelkie niezbędne środki celem prawidłowego przeprowadzenia działania przy 

jednoczesnej minimalizacji prawdopodobieństwa użycia siły. Istotnym elementem 

prawidłowego toku ochrony praw człowieka w ramach działalności Policji jest także 

obowiązek należytego i starannego wyjaśnienia okoliczności zdarzeń mogących nosić 

znamiona złamania praw człowieka. Przykładem może być sytuacja, kiedy w momencie 

zatrzymania przez Policje osoba nie posiadała obrażeń fizycznych, które zostają 

ujawnione w momencie jej zwolnienia. W przypadku takim państwo jest zobligowane  

w sposób szczegółowy wyjaśnić okoliczności powstania obrażeń, celem 

zweryfikowania procedur chroniących prawa człowieka230. 

 Poza obowiązkiem powstrzymywania się przez państwo i jego organy, art. 3 

Konwencji (oraz inne uregulowania prawne zawierające w sobie tą prawnonaturalną 

normę prawną) nakłada także pozytywny obowiązek ochrony tej gwarancji. Jednym ze 

statutowych zadań Policji jest pozytywny obowiązek zapobiegania torturom i im 

 

227Zob. wyrok ETPC z dnia 18 stycznia 1978 r. w sprawie Irlandia przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 

pkt 162. 
228Zob. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie Jaloh 

przeciwko Niemcom, pkt 95. 
229Zob. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie Henaf  

przeciwko Francji. 
230Zob. Ribitsch przeciwko Austrii... i Tomasi przeciwko Francji... . 
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podobnym zachowaniom, a także podejmowanie skutecznych i adekwatnych do sytuacji 

działań mających na celu ściganie sprawców naruszenia tej gwarancji. 

 Naruszanie zakazu tortur, nieludzkiego, okrutnego i poniżającego traktowania 

jest niestety zjawiskiem powszechny w wielu krajach Europy jak i świata. Ważnym 

aspektem jest powszechność zjawiska, które nie jest uwarunkowane zamożnością 

poszczególnych krajów czy też ugruntowaniem systemów politycznych. O ile możemy 

mówić o intensyfikacji zjawiska w krajach biednych lub skłaniających się ku 

autorytaryzmowi, o tyle nie możemy stwierdzić, że problem ten nie istnieje w krajach 

bogatych z dobrze ugruntowaną demokracją. Zdarzenia takie, związane  

z nieprzestrzeganiem gwarancji zawartych w art. 3 Konwencji, mają podobną 

charakterystykę oraz wykazują praktycznie identyczne modus operandi. Zarzuty 

niewłaściwego traktowania w Irlandii, które wpłynęły do CPT, dotyczyły „głównie 

kopania, bicia pięściami i uderzeń pałką w różne części ciała”231, natomiast w czasie 

badania zarzutów przeciwko Albanii CPT dopatrzył się „policzkowania, uderzeń 

pięściami, kopniaków i uderzeń pałką”232. 

 Naruszenia art. 3 Konwencji są istotnym elementem orzecznictwa Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka233, a także procedury kontrolnej w ramach CPT. W ramach 

swoich kompetencji struktury międzynarodowe wnoszą niepomierny wpływ na ochronę 

standardów ochrony praw człowieka w krajach członkowskich. 

 Jednym z aspektów pracy funkcjonariusza Policji jest ochrona wolności  

demokratycznych. Wolności demokratyczne są fundamentem istnienia społeczeństwa 

demokratycznego, w którym to obywatele mają prawo wymieniać się poglądami  

i informacjami. W tym aspekcie rolą policji jest ułatwienie realizacji demokratycznych 

procesów poprzez zapewnianie zarówno osobom fizycznym, jak i stowarzyszeniom 

prawa do korzystania ze swoich praw do wolności wyrażania opinii i stowarzyszania 

się. Prawo do poszanowania życia prywatnego lub rodzinnego, mieszkania lub  

korespondencji zawarte jest w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Artykuł 

ten brzmi: 

 

231CPT/Inf(2011) 3, pkt 14. 
232CPT/Inf(2012) 11, pkt 13. 
233Zagadnieniem zajmowały się także inne sądy międzynarodowe, w tym Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. W związku z bogatszym orzecznictwem ETPC oraz częstą wtórnością orzeczeń (TSUE 

korzysta ze spuścizny ETPC) orzecznictwo w ramach Unii Europejskiej zostało w tym elemencie 

pominięte przez autora. 
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1. „Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, 

swojego mieszkania i swojej korespondencji. 

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa  

z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w  

demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe,  

bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku  

i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw  

i wolności osób”. 

 Termin „życie prywatne” jest pojęciem szerokim, niepodlegającym  

jednoznacznym klasyfikacjom i definicjom. Do jego aspektów możemy zaliczyć takie 

zagadnienia jak przeszukania, zakładanie podsłuchów telefonicznych oraz obserwacje 

przy użyciu urządzeń elektronicznych, udostępnianie przez policję wizerunku mediom, 

a także gromadzenie danych przez policję i skierowania na przymusowe badania  

lekarskie. 

 Wiele rodzajów lokali użytkowych może stanowić „mieszkanie” w rozumieniu 

dyspozycji z art. 8, a termin ten może określać zarówno sferę domową, jak i oznaczać 

pomieszczenia biurowe przedsiębiorstwa, które również mogą podlegać przeszukaniu  

z zakres stosowania art. 8234. Istotnym elementem jest także wtargnięcie do mieszkania 

w sposób niefizyczny przy użyciu podsłuchu telefonicznego235 

 Wedle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o naruszeniach 

dyspozycji zawartych w art. 8 Konwencji, poza wspomnianym przeszukaniem, możemy 

mówić w przypadkach: 

• zdobywania, gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania przez Policję  

danych osobowych236, 

 

234Zob. wyrok ETPC z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie Stés Colas Est i in. przeciwko Francji, pkt 40–

50.  
235Zob. wyrok ETPC z dnia 6 września 1978 r. w sprawie Klass przeciwko Niemcom, pkt 41 (sprawa 

podniesiona, jednak nie rozpatrzona).  
236Zob. wyrok ETPC z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie Rotaru przeciwko Rumunii.  
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• przechwytywania komunikatów237, wykorzystywania elektronicznych urządzeń 

podsłuchowych238, monitorowania wiadomości e-mail239 i wykorzystywania 

urządzeń śledzących GPS240, 

• pobierania i przechowywania odcisków palców i próbek DNA bez zgody  

dawcy241. 

 Co istotne, prawa zawarte w art. 8-11 Konwencji, w tym prawo do prywatności, 

mają jasno zdefiniowane granice i określone sytuacje, w których mogą stać się one 

przedmiotem ingerencji organów państwowych. Aby móc taką ingerencję w prawa 

usprawiedliwić musi ona podlegać szeregowi uwarunkować i spełniać poniższe  

warunku: 

• ingerencja musi być przewidziana przez ustawę, 

• uzasadniona celem zgodnym z prawem, 

• konieczna w demokratycznym społeczeństwie. 

 Najbardziej oczywistym naruszeniem art. 8 będzie brak podstawy prawnej do 

przeprowadzenia konkretnych czynności. Prawo krajowe musi w swej treści zawierać 

reguły chroniące przed ingerencją o charakterze arbitralnym, muszą być także  

przewidywalne i ogólnodostępne242. System prawny musi zawierać wyraźną regulację 

uprawnień pozwalających na przeszukania i zajęcia oraz na obserwację osób  

fizycznych. Praktyki prawne i administracyjne, nawet jeżeli są przestrzegane, to jednak 

są niewystarczające243. Jest to niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej przejrzysto-

ści zakresu i sposobu korzystania z prawa dowolności. Ogólne uprawnienia Policji nie 

 

237Zob. wyrok ETPC z dnia 2 sierpnia 1984 r. w sprawie Malone przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 

64 (podsłuch telefoniczny).  
238Zob. wyrok ETPC z dnia 25 września 2001 r. w sprawie PG i JHprzeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 

pkt 37 i 42. 
239Zob. wyrok ETPC z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie Copland przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 

pkt 41–42.  
240Zob. wyrok ETPC z dnia 2 września 2010 r. w sprawie Uzun przeciwko Niemcom, pkt 49–53 

(obserwacja przy użyciu urządzenia śledzące GPS).  
241Zob. wyrok ETPC z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie S i Marper przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 

pkt 68–86.  
242Zob. wyrok ETPC z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie MM przeciwko Niderlandom, pkt 44–46  
243Zob. wyrok ETPC z dnia 2 sierpnia 1984 r. w sprawie Malone przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 

79.  
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stanowią wystarczającej podstawy do podejmowania konkretnych działań, wśród  

których należy wymienić przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych244. Prawo 

powinno określać konkretne sprecyzowane okoliczności, w których przechwytywanie 

przekazów telekomunikacyjnych byłoby dozwolone, również powinno określać cel do 

którego można wykorzystywać zarejestrowane rozmowy oraz czas ich  

przechowywania. Dzięki wprowadzonym takim regulacjom prawnym osoby fizyczne 

będą mogły przewidzieć okoliczności, w jakich mogą zostać poddane wykorzystaniu 

takich uprawnień245. 

 Bardzo ważnym aspektem prowadzonych analiz jest również naruszenie prawa 

do prywatności, w tym obserwacja, gromadzenie danych lub przechwytywanie  

przekazów są „konieczne w demokratycznym społeczeństwie”. Podczas prowadzenia 

postępowań policja ma prawo skorzystać z uprawnień przewidzianych w prawie  

krajowym, w tym do pobierania odcisków palców i pozyskiwania innych danych  

osobowych dotyczących osób fizycznych, jednak zakres przepisów regulujących te  

zagadnienia nie może wykraczać poza to, co „konieczne w demokratycznym  

społeczeństwie”. Należy zaznaczyć, że z punktu widzenia policji ważną kwestią jest 

zgodność odpowiednich środków w prawe krajowym ze środkami europejskiej  

Konwencji Praw Człowieka. Funkcjonariusze, którzy są odpowiedzialni za  

egzekwowanie uprawnień powinni dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić stosowanie 

odpowiednich uprawnień wyłącznie w sytuacjach, w których zachodzi taka potrzeba, 

oraz w celu, do którego zostały one przewidziane. Dzięki sprecyzowaniu regulacji  

dotyczących prawa do prywatności prawdopodobieństwo skutecznego zaskarżenia  

działań policji przed sądami krajowymi albo przed Trybunałem w Strasburgu  

zdecydowanie by się zmniejszyło. Fundamentalną kwestią jest całościowy charakter 

gwarancji krajowych dotyczących ochrony przed arbitralnym stosowaniem takich 

uprawnień. W związku z tym, że konieczność danej ingerencji została określona przez 

organy krajowe, to Trybunał musi każdorazowo skoncentrować się na kwestii, czy  

zapewniono „odpowiednie i skuteczne gwarancje zapobiegające nadużyciom”246.  

W celu przejrzystości podejmowanych działań prowadzono jest również odpowiednia 

 

244Zob. wyrok ETPC z dnia 24 kwietnia 1990 r. w sprawie Kruslin przeciwko Francji, pkt 17.  
245Zob. wyrok ETPC z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie Khan przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 26.  
246Zob. wyrok ETPC z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie Kennedy przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 

155–170.  
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dokumentacja podejmowanych decyzji, która uwzględnia ich podstawę prawną oraz 

formalną. W kwestii oceny istnienia i skuteczności gwarancji zabraniających nadużyć 

Trybunał musi upewnić się, że krajowi decydenci uwzględnili kwestię istnienia pilnej 

potrzeby społecznej. Ocena stosowności i wystarczalności przesłanek każdego  

przypadku dotyczącego art. 8 Konwencji będzie dokonywana w ramach badania jakości 

gwarancji krajowych, a zwłaszcza kwestii, czy krajowi decydenci uwzględnili takie 

okoliczności jak „charakter, zakres i okres zastosowania ewentualnych działań,  

podstawy wymagane do zarządzenia takich działań, organy właściwe do zezwolenia na 

ich zastosowanie, do ich przeprowadzenia i nadzorowania oraz rodzaj środka  

odwoławczego przewidzianego w prawie krajowym”247. Kluczowe znaczenie ma także 

stopień ingerencji, w przypadku określonych rodzajów obserwacji. Na przykład  

obserwacja z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych jest objęta obowiązującymi  

rygorystycznymi standardami, natomiast wymogi mniej rygorystyczne podejmowane są 

względem działań mniej inwazyjnych, takich jak obserwacja zachowania osób  

w miejscach publicznych248. Każda ingerencja wymaga dokładnego zbadania  

przedstawionych przyczyn jej podjęcia, w celu upewnienia się, że były one  

proporcjonalne i istotne, szczególnie jeżeli w konsekwencji podważony został poufny 

charakter obserwacji249. 

 Jednym z ważniejszych praw demokratycznych jest zawarte w art. 11 Konwencji 

prawo do pokojowego zgromadzenia i stowarzyszania się. Obejmuje on swoim  

zakresem pokojowe zgromadzenia, w tym marsze, pochody, parady, prywatne  

i publiczne spotkania, demonstracje i kontrdemonstracje. To Policja ma za zadanie  

zapewnić wolność zgromadzeń, dlatego też wiąże się to z licznymi wymaganiami,  

zarówno w kontekście wymogów operacyjnych, jak i przestrzegania prawa krajowego  

i międzynarodowego. Jednym z najważniejszych wymogów jest wymóg  

powstrzymywania się od nieuzasadnionej ingerencji. W niektórych przypadkach Policja 

może podlegać obowiązkowi działania, w celu ochrony wolności do stowarzyszania się, 

przed atakami ze strony innych osób lub kontrmanifestacji. Co istotne, Trybunał  

 

247Zob. wyrok ETPC  z dnia 6 września 1978 r. w sprawie Klass i in. przeciwko Niemcom, pkt 50.  
248Zob. wyrok ETPC z dnia 2 września 2010 r. w sprawie Uzun przeciwko Niemcom, pkt 49–53, 64–74 i 

77–81.  
249Zob. wyrok ETPC z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie Peck przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 

76–87.  
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w Strasburgu uznał, że demokracja stanowi jedyny polityczny model rozważany  

w Konwencji i jedyny z nią kompatybilny250 oraz że „gwarancja prawa do wolności 

zgromadzeń nie może podlegać kaprysom władz i ich postrzeganiu tego, co zasługuje 

na pozwolenie, a co nie”251. Ponadto Trybunał uznał, że wszelkie „środki ingerencji  

w wolność wyrażania opinii inne niż stosowane w przypadkach podżegania do  

przemocy lub odrzucenia demokratycznych zasad – jakkolwiek niektóre poglądy czy 

słowa mogą wydawać się władzom szokujące i niedopuszczalne – działają na szkodę 

demokracji i często stanowią dla niej zagrożenie”252. Jeżeli działania policji maja na 

celu podważenie prawa do wolności stowarzyszania się, istnieje duże  

prawdopodobieństwo, że zostaną uznane za naruszające tę gwarancję. Trybunał  

w swoim orzecznictwie wykazał również, że „jeżeli demonstranci nie stosują przemocy, 

istotne jest, aby organy publiczne wykazały pewien stopień tolerancji względem  

pokojowych zgromadzeń, jeżeli wolność zgromadzeń zagwarantowana w art. 11  

Konwencji nie ma być jedynie fasadowa”253. 

 Orzecznictwo Trybunału w Strasburgu wskazuje, że działania Policji podczas 

zgromadzeń publicznych sprawiają wiele istotnych problemów. Orzeczenia Trybunału 

w Strasburgu dotyczyły kwestii takie jak: powtarzająca się odmowa wydania  

pozwolenia na zorganizowanie zgromadzenia254, nieproporcjonalna ingerencja w prawo 

do zgromadzeń255 i niezapewnienie ochrony przed atakami ze strony osób  

prywatnych256. Różnorodność sytuacji powstających w ramach korzystania z praw  

i wolności demokratycznych sprawia, że podejmowanie w związku z nimi działań  

Policji jest niezmiernie trudne257. Policja ma za zadanie nie tylko reagować na  

zdarzenie, ale musi także zapewnić ochronę pokojowego charakteru zgromadzenia. 

 Prawa zawarte w art. 11 podobnie jak prawa zawarte w art. 8 Konwencji posia-

dają jasno wyznaczone sytuacje, kiedy ingerencja w nie jest dopuszczalna. Poza  

 

250Zob. wyrok ETPC z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie Christian Democratic People’ s Party 

(Chrześcijańska Demokratyczna Partia Ludowa) przeciwko Mołdawii, pkt 63.  
251Zob. wyrok ETPC z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie Hyde Park i inni przeciwko Mołdawii, pkt 30.  
252Zob. wyrok ETPC z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie Faber przeciwko Węgrom, pkt 37.  
253Zob. wyrok ETPC z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Oya Ataman przeciwko Turcji, pkt 41 i 42.  
254Zob. wyrok ETPC z dnia 21 października 2010 r. w sprawie Alekseyev przeciwko Rosji.  
255Zob. wyrok ETPC  z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Oellinger przeciwko Austrii.  
256Zob. wyrok ETPC  z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie Gldani przeciwko Gruzji.  
257Zob. wyrok ETPC z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie Giuliani and Gaggio przeciwko Włochom, pkt 

238.  
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wymienionymi przy art. 8 aspektami, takimi jak wymagana podstawa prawna oraz  

„konieczność w społeczeństwie demokratycznym”, istotnym elementem na gruncie  

art. 11 jest także proporcjonalność zastosowanych działań. W ramach oceny  

proporcjonalności zasadnicze są następujące kwestie: 

• stopień ingerencji, 

• dostępność środków mniej inwazyjnych, 

• dostępność gwarancji proceduralnych, 

 Istotne jest także wyraźne oraz jednoznaczne określenie następujących kwestii 

związanych z podejmowanymi w ramach zgromadzeń publicznych działaniami Policji: 

• powód podjętych działań, 

• możliwość zastosowana mniej inwazyjnych środków celem osiągnięcia zakłada-

nego celu, 

• podstawy prawne podjętych działań, 

• zakładane działania i możliwe konsekwencje, 

• wpływ zakładanych działań na osoby postronne, 

• weryfikacja aspekty dyskryminacji, 

• uwzględnienia wszystkich możliwych informacji odnośnie podejmowanych 

działań. 

 Jak zauważył Europejski Trybunał Praw Człowieka, „trudności  

w podejmowaniu działań policji we współczesnych społeczeństwach,  

nieprzewidywalność ludzkiego postępowania oraz wybory operacyjne, których należy 

dokonywać w zakresie priorytetów i zasobów”258 sprawiają, że należy przyznać Policji 

znaczny stopień swobody w podejmowaniu decyzji o sposobach radzenia sobie  

z zaistniałą sytuacją. Jeśli Policja spodziewa się, że planowane zgromadzenie może  

poskutkować zakłóceniem porządku publicznego, może powołać się na przepisy  

 

258Zob. wyrok ETPC z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie Kontrova przeciwko Słowacji, pkt 50.  
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krajowe zezwalające na zakazanie zgromadzenia, jednak samo zagrożenie przemocą 

bezprawną ze strony innych osób nie jest wystarczające, aby zakazać organizacji  

zgromadzenia. Również samo zagrożenie zakłóceniem porządku publicznego nie jest 

wystarczającym powodem do zakazania zgromadzenia, ponieważ stanowiłoby to łatwy 

pretekst do zakazywania zgromadzeń z nieodpowiednich powodów. W przypadku,  

kiedy zorganizowany jest protest będący wyrazem sprzeciwu w stosunku do innego 

protestu, państwo jest zobligowane do podjęcia, w ramach swoich kompetencji,  

odpowiednich kroków w celu ułatwienia zgromadzenia259. Trybunał zauważył,  

że chociaż „do obowiązków umawiających się państw należy podejmowanie  

rozsądnych i odpowiednich środków umożliwiających pokojowe prowadzenie  

zgodnych z prawem demonstracji, nie mogą one tego zagwarantować w sposób  

absolutny i posiadają znaczną swobodę decydowania w kwestii wyboru środków, jakie 

należy zastosować”260. 

 Istotnym elementem regulacji związanych z prawami w społeczeństwie  

demokratycznym jest zobowiązanie organów państwowych do podejmowania  

określonych kroków, które miałyby ułatwić osobom fizycznym skorzystanie z ich praw 

określonych w przedmiotowych artykułach Konwencji. Trybunał w Strasburgu uznał, 

że prawa te nie ograniczają się wyłącznie do obowiązku państwa w kwestii nieingero-

wania w korzystanie z przedmiotowych praw. Przykładem może być sprawa Ozgur 

Gundem przeciwko Turcji, w której to Trybunał uznał, że Turcja podlegała  

obowiązkowi działania w związku z następstwami kampanii przemocy i zastraszania 

przeciwko kurdyjskiej gazecie i powinna była podjąć odpowiednie środki  

dochodzeniowo- ochronne261. 

 Jak widzimy na powyższych przykładach ochrona praw człowieka w wykonaniu 

struktur Rady Europy posiada komplementarny i szczegółowy charakter. Prawa  

podstawowe oraz ich ochrona stały się na sygnatariuszy Rady Europy istotnym  

elementem charakteryzującym międzynarodowe stosunki prawne. Wypracowane  

w ramach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności  

standardy na przestrzeni lat stały się niepodważalnym wzorcem unormowań prawnych 

 

259Zob. wyrok ETPC z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie Plattform Ärzte für das leben przeciwko Austrii.  
260Zob. wyrok ETPC z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie Faber przeciwko Węgrom, pkt 39.  
261Zob. wyrok ETPC  z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie Ozgur Gundem przeciwko Turcji.  



114 

 

charakteryzujących prawa o charakterze ponadnormatywnym. Bogate orzecznictwo 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sprecyzowało charakter tych praw, oraz  

rozwiało nieścisłości interpretacyjne. Struktury ochrony praw człowieka związane z 

Radą Europy wielokrotnie wypowiadały się także w aspekcie ochrony praw człowieka 

w ramach działalności Policji. Orzecznictwo w tej kwestii w sposób pozytywny  

wpłynęło na rozumnie praw człowieka, a także na standardy szkoleniowe i późniejszą 

policyjna praktykę związaną z respektowanie praw pozytywnych. 

 

2.2.2. Standardy powstałe w ramach Unii Europejskiej 

 

 Praktycznie od początku istnienia Wspólnot Europejskich jednym  

z podstawowych motywów istnienia tej organizacji była integracja na gruncie  

gospodarczym. Traktaty Europejskie w swoich zapisach nie zawierały katalogu praw 

człowieka. W momencie, kiedy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zaczęły 

napływać skargi, w których strony zarzucały innym członkom Wspólnoty naruszanie 

praw człowieka, Trybunał stanął przed zadaniem zapewnienia ochrony prawnej ludziom 

nawet w sytuacji, gdy nie ma spisanego europejskiego katalogu praw podstawowych. 

Przełomowym wyrokiem ETS w tej kwestii był wyrok Stauder przeciwko miastu 

Ulm262, gdzie Trybunał po raz pierwszy potwierdził, że prawa podstawowe należą do 

ogólnych zasad prawa wspólnotowego, a ETS jest zobowiązany, by je chronić263.  

Uznano wówczas, że prawa człowieka są częścią wspólnotowego porządku prawnego, 

zaliczono jest do zasad ogólnych prawa, co przyczyniło się do pozytywizacji praw  

podstawowych w Unii. 

  25 czerwca 1975r. w raporcie Komisji Europejskiej nr 5/75 pojawiła się idea 

stworzenia katalogu praw podstawowych i wolności człowieka, wspólna dla całej Unii 

Europejskiej264. Następnie inicjatywę opracowania takiego katalogu zgłoszono  

w listopadzie 1977 r., gdy Parlament Europejski wezwał Komisję do przedstawienia 

dokumentu opracowanego na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz 

 

262Zob. wyrok TSUE z 12 listopada 1969 r. w sprawie Stauder przeciwko miastu Ulm. 
263Zob. wyrok TSUE z 17 grudnia 1970 r. w sprawie Internationale Handelsgesellschaft mbH przeciwko 

Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. 
264Biuletyn Wspólnot Europejskich, załącznik nr 5/75. 
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Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ z 1966 r. Następnie 

12 kwietnia 1989 r. Parlament Europejski przyjął Deklarację Podstawowych Praw  

i Wolności oraz Wspólnotową Kartę Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników  

z 9 grudnia 1989 r. Na gruncie traktatowym po raz pierwszy o ochronie praw człowieka 

wspomniano w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 r. W preambule tego aktu  

czytamy, że jednym z celów jest „(…) popierać demokrację, w oparciu o fundamentalne 

prawa zagwarantowane w konstytucjach i systemach prawnych państw członkowskich, 

Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Swobód oraz Europejskiej  

Karcie Społecznej, a w szczególności w oparciu o wolność, równość i sprawiedliwość 

społeczną”265. Prawa człowieka były następnie regulowane w ramach traktatu  

z Maastricht w 1992 r., a także Traktatu amsterdamskiego w 1997 r. Jednakże dopiero 

w czasie posiedzenia Rady Europejskiej w Kolonii w czerwcu 1999 r. przywódcy pań-

stw członkowskich postanowili, że prawa człowieka mające zastosowanie na  

poziomie unijnym powinny zostać zebrane w jednym akcie prawnym. W dniu 7 grudnia 

2000 r. tekst Karty Praw Podstawowych UE został przyjęty przez państwa  

członkowskie na szczycie w Nicei. W dniu 26 lutego 2001 roku, kiedy to podpisano 

Traktat z Nicei, uczyniono pierwszy krok mający na celu nadanie temu jakże ważnemu 

dokumentowi obowiązującej mocy prawnej. 

 Traktat w Nicei podpisany był 26 lutego 2001 r. był pierwszym krokiem do  

nadania mocy prawnej Karcie. Następnie w Deklaracji z Laeken przyjętej na koniec 

spotkania Rady Europejskiej 15 grudnia 2001 r., uzgodniono, że Karta Praw  

Podstawowych powinna być włączona do podstawowego traktatu oraz Wspólnota  

Europejska powinna przystąpić do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  

Ostateczną wersję Karty ogłoszono w Strasburgu 12 grudnia 2007 r. przez  

przewodniczących Parlamentu, Rady i Komisji podczas sesji plenarnej Parlamentu  

Europejskiego. Wraz z dniem 1 grudnia 2009 roku wszedł w życie Traktat z Lizbony, 

którego art. 6 oparto w Kartę Praw Podstawowych UE. Od tego czasu Karta stała się 

narzędziem prawnym o dużym znaczeniu ideowym i faktycznym dla państw  

członkowskich Unii Europejskiej. Odbicie prezentowanych przez ten dokument idei 

związanych z prawami człowieka możemy także zaobserwować w ciągle rozwijającym 

 

265Jednolity Akt Europejski,[na:] https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027, (data dostępu 20.02.2020 r.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027
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się orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniejszy  

Europejski Trybunał Sprawiedliwości). 

 Warto zaznaczyć, że unijny system ochrony praw człowieka nie jest jedynym 

systemem, który określa wiążące standardy ochrony praw podstawowych na terenie 

Unii Europejskiej. Ochronę praw człowieka w państwach członkowskich UE  

gwarantuje multicentryczny system prawny, wykorzystujący instrumenty prawne  

organizacji międzynarodowych, takich jak: 

• Organizacja Narodów Zjednoczonych – państwa Unii Europejskiej związane są 

przede wszystkim Międzynarodowymi Paktami Praw Człowieka z 1966 r., 

• Rada Europy – wszystkie państwa Unii Europejskiej są stronami Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka i podlegają jurysdykcji Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka, 

• Unia Europejska – unijny system ochrony praw człowieka, w tym Karta Praw 

Podstawowych, ma zastosowanie jedynie w zakresie stosowania prawa Unii 

przez państwa członkowskie Wspólnoty. Karta i traktaty nie przyznają Unii 

żadnych nowych kompetencji związanych z prawami podstawowymi, 

• prawa podstawowe są gwarantowane i chronione także na poziomie krajowym. 

Każde państwo Unii Europejskiej chroni prawa jednostki zgodnie ze swoim 

systemem konstytucyjnym. 

 System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej jest system relatywnie 

nowym, sama Karta Praw Podstawowych jest odzwierciedleniem dorobku prawnego  

w ramach ochrony praw naturalnych. Karta Praw Podstawowych nie zastępuje  

istniejących system prawnych, lecz w konkretnym zakresie wzoruje się na nich i je  

uzupełnia. Jednym z ważniejszych systemów ochrony praw człowieka, na który  

powołuje się Unia Europejska to ten wypracowany w ramach Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. Wszystkie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej podpisało  

i wprowadziło sześć traktatów Narodów Zjednoczonych, chroniących praw człowieka: 

• Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form 
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dyskryminacji rasowej (CERD) z 1965 r.266, 

• Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 

(MPPGSiK) z 1966 r.267, 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) z 1966 

r.268, 

• Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 

(CEDAW) z 1979 r.269, 

• Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (CAT) z 1984 r.270, 

• Konwencję o Prawach Dziecka (KPD) z 1989 r.271. 

 Traktat z Lizbony272, który jest fundamentem konstytucyjnego porządku 

prawnego w Unii Europejskiej, nie odnosi się w sposób bezpośredni do 

multicentrycznego systemu prawnego. Istotna role w tej kwestii odgrywa Trybunałowi 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w ramach swoich kompetencji odwołuje się 

do zasad ogólnych prawa międzynarodowego w trzech konkretnych sytuacjach,  

a mianowicie273: 

 

266Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do 

podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r., Dz.U. 1969 nr 25 poz. 187. 
267Dz. U. 1977, nr 38, poz. 169. 
268Dz. U. 1977, nr 38, poz. 167. 

269Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r., Dz.U. 1982 nr 10 poz. 71. 

270Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 

1984 r., Dz.U. 1989 nr 63 poz. 378. 

271Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 

listopada 1989 r., Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526. 

272Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę 

Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569. 
 
273Zob. R. Holdgaard, Principles of Reception of International Law in Community Law, „Yearbook of 
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• aby określić zakres kompetencji państw członkowskich w ramach Unii 

Europejskiej274, 

• gdy wykorzystuje prawo międzynarodowe w ramach wykładni obowiązującego 

prawa275, 

• gdy wykorzystuje przepisy prawa międzynarodowego w przypadku braku 

regulacji prawnej w ramach struktur Unii Europejskiej276. 

 Co istotne, kompetencje Trybunału ograniczają się jedynie do kontroli legalności 

aktów prawa Unii Europejskiej, nie zaś do aktów przyjmowanych przez inne 

organizacje międzynarodowe. Jednocześnie jednak Trybunał stwierdził, że „kontrola 

Trybunału obejmuje wszystkie akty prawa unijnego, nawet jeśli ich celem jest 

implementacja rezolucji przyjętych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ”, co wynika  

z zasady skutecznej ochrony sądowej praw podstawowych, określonej w art. 47 Karty 

Praw Podstawowych277. W przypadku konfliktu między prawami podstawowymi  

a obowiązkami wynikającymi z Karty ONZ to prawa podstawowe mają pierwszeństwo. 

Niektórzy autorzy zauważają, że „Trybunał przyjął silnie pluralistyczne podejście 

podkreślające wewnętrzną i zewnętrzną autonomię i rozdzielność porządku prawa 

unijnego od prawa międzynarodowego”278. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych 

do spraw Praw Człowieka zauważył, że „zasada uniwersalności jest zasadą promowaną 

przez Unię Europejską. Dlatego też ważne jest, aby Unia zapewniła, żeby jej własny 

wewnętrzny porządek ochrony praw człowieka był zgodny ze standardami Narodów 

Zjednoczonych, które są wiążące dla wszystkich państw członkowskich UE. 

Jakakolwiek różnica pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym podejściem do praw 

człowieka jedynie osłabi pozycję Unii w oczach jej międzynarodowych partnerów  

i państw trzecich”279. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych zwrócił uwagę na 

 

European Law” 2006, Vol. 25, s. 263. 
274Zob. wyrok TSUE z 20 stycznia 1994 r. w sprawie. Ahlström Osakeyhtiö i inni przeciwko Komisji 

Europejskiej,., § 18. 
275Zob. wyrok TSUE z 23 listopada 1999 r. w sprawie Portugalia przeciwko Radzie , § 34–35. 
276Zob. wyrok TSUE z 27 lutego 2002 r. w sprawie Weber przeciwko Universal Ogden Services Ltd, § 31. 
277Wyrok TSUE z 3 września 2008 r. w sprawie Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International 

Foundation przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich. 
278G. de Búrca, The EU, the European Court of Justice and the International Legal Order after Kadi, 

„Harvard International Law Journal” 2010, Vol. 51, s. 4. 
279Raport Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, Unia Europejska i 

międzynarodowy system praw człowieka (2011), autorstwa I. de Jesusa Butlera, s. 8. 
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działania Unii Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE, które są oderwane od 

międzynarodowego rozumienia katalogu praw podstawowych. Patrząc na powyższe 

należy stwierdzić, że choć zasadniczo w ogólnym systemie ochrony prawa funkcjonują 

podobne standardy ochrony praw człowieka jak w ramach Karty Praw Podstawowych, 

to w niektórych przypadkach mogą pojawiać się rozbieżności. W takich sytuacjach to 

Trybunał Sprawiedliwości UE jest sądem, który rozstrzyga na terenie Unii. 

 Systemem prawnym, do którego dorobku odwołuje się Unia Europejska jest 

także ten wypracowany w ramach Rady Europy. Art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej280 

mówi nam: 

1. „Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu 

dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą moc 

prawną jak Traktaty. Postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają 

kompetencji Unii określonych w Traktatach. Prawa, wolności i zasady zawarte 

w Karcie są interpretowane zgodnie z postanowieniami ogólnymi określonymi  

w tytule VII Karty regulującymi jej interpretację i stosowanie oraz z należytym 

uwzględnieniem wyjaśnień, o których mowa w Karcie, które określają źródła 

tych postanowień. 

2. Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka  

i podstawowych wolności. Przystąpienie do Konwencji nie ma wpływu na 

kompetencje Unii określone w Traktatach. 

3. Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji 

konstytucyjnych wspólnych Państwom Członkowskim, stanowią część prawa 

Unii jako zasady ogólne prawa”281. 

 Struktury Unii Europejskiej trafnie zauważają, że Europejska Konwencja Praw 

Człowieka to najważniejszy akt prawny dotyczący ochrony praw człowieka. Jest ona 

uznawana (wraz z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka) za najskuteczniejszy 

 

280Dz. U. 2004.90.864/30. 
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regionalny system ochrony praw człowieka. Zgodnie z art. 6 ust. 3 TUE prawa 

człowieka zagwarantowane w Konwencji są częścią prawa Unii jako zasady ogólne 

prawa. Wzajemne relacje prawne między Konwencją a Kartą określają przepisy Karty 

Praw Podstawowych282, a mianowicie art. 52 ust. 3 w brzmieniu: 

„W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom 

zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka  

i podstawowych wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych 

przez tę konwencję. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii 

przyznawało szerszą Ochronę”.    

 Karta Praw Podstawowych UE dotyczy tematyki w znacznym stopniu już 

ukształtowanej w prawie europejskim. Rodzi to szczególnie istotne pytanie o relacje 

zachodzące między Kartą a Europejską Konwencją Praw Człowieka283. Znaczna część 

praw gwarantowanych przez Kartę Praw Podstawowych ma swoje odpowiedniki  

w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W przypadku tych praw, zgodnie z art. 52 

ust. 3 Karty, prawa przewidziane w Karcie mają takie samo znaczenie i zakres  

stosowania jak odpowiednie prawa z Konwencji, która zapewnia minimalny standard 

ochrony (Unia Europejska może zagwarantować szerszy zakres ochrony praw  

człowieka). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaznaczył, że znaczenie tych 

praw powinno być ustalane na podstawie przepisów Konwencji, oraz w oparciu  

o spójną i jasną linię orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka284.  

W niektórych wypadkach Trybunał Luksemburski w swoim orzecznictwie rozszerzył 

zakres ochrony w porównaniu z zakresem wyznaczonym przez Trybunał w Strasburgu. 

Przykładem może być rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do pomocy prawnej, 

tak aby objęło ono swoim zasięgiem również osoby prawne, a nie tylko osoby fizyczne, 

osiągając tym samym zakres ochrony szerszy niż ten gwarantowany przez system Rady 

Europy285. W innej sprawie, która w swoim meritum dotyczyła ochrony danych  

osobowych, Trybunał Sprawiedliwości UE powołał się na orzecznictwo ETPC, aby 

 

282Dz. Urz. UE z 2010 r. C83 str 2. 
283Zob. K. Lenaerts, Fundamental Rights in the European Union, „European Law Review” No. 25, 2000, 

s. 579. 
284Zob. wyrok TSUE z 5 października 2010 r. w sprawie J. McB. przeciwko L.E. 
285Zob. wyrok TSUE z 22 grudnia 2010 r. w sprawie  DEB Deutsche Energiehandels- und 

Beratungsgesellschaft mbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec. 
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szeroko zinterpretować zakres ochrony prywatności i danych osobowych gwarantowany 

przez art. 7 i 8 Karty286. 

 Analiza orzeczeń Trybunału w Luksemburgu pozwala zauważyć, że TSUE 

często powołuje się na postanowienia Karty i Konwencji jako źródła inspiracji dla praw 

chronionych przez porządek prawny Unii Europejskiej. Przykładem może być sprawa 

dotycząca zapytania prejudycjalnego w sprawie Austriaczki mieszkającej na terenie 

Niemiec oraz organu austriackiego, który wydał decyzję o poprawieniu formy zapisu 

nazwiska tej obywatelki w rejestrach publicznych. Pytanie prejudycjalne dotyczyło 

wykładni art. 21 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a więc 

obywatelstwa UE i swobody przemieszczania się. Trybunał zadecydował, że „nazwisko 

osoby jest jednym z elementów składowych jej tożsamości i życia prywatnego, które 

podlegają ochronie na podstawie art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 

oraz art. 8 europejskiej Konwencji praw człowieka i podstawowych wolności. Chociaż 

art. 8 konwencji nie wymienia w sposób wyraźny nazwiska osoby, odnosi się ono 

jednak do życia prywatnego i rodzinnego tej osoby, będąc środkiem identyfikacji 

osobowej i związania z rodziną”. Przy czym TSUE postanowił, że art. 21 TFUE należy 

interpretować w sposób niewyłączający kompetencji władz danego państwa 

członkowskiego do odmowy uznania wszystkich elementów nazwiska obywatela tego 

kraju, pod warunkiem że działania władz są uzasadnione287. 

 Warty zauważenia jest także fakt, że odwoływanie się poszczególnych 

trybunałów do dorobku prawnego innego mechanizmu kontrolnego ma wymienny 

charakter. Europejski Trybunał Praw Człowieka w swojej historii orzecznictwa 

odwoływał się także kilkukrotnie do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej288. Jednakże w przeważającej mierze to organy Unii Europejskiej odwołują 

się do mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, jako systemu starszego, 

komplementarnego i posiadającego bogate orzecznictwo w przedmiotowej kwestii. 

 

286Zob. wyrok TSUE z 9 listopada 2010 r. w połączonych sprawach   Volker und Markus Schecke GbR i 

Hartmut Eifert przeciwko Land Hessen. 
287Wyrok TSUEz 22 grudnia 2010 r. w sprawie Ilonka Sayn-Wittgenstein przeciwko Landeshauptmann 

von Wien. 
288Zob. Wyrok ETPC z 22 listopada 2011 t. w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii – ETPC przywołał 

w uzasadnieniu art. 9 Karty; Wyrok ETPC z 18 stycznia 2012 r. w sprawie Tomasovićc przeciwko 

Chorwacji – KPP była wymieniona przez ETPC jako jeden z międzynarodowych instrumentów 

służących za podstawę interpretacji zasady ne bis in idem; Wyrok ETPC z 7 lipca 2012 r. w sprawie 

Bayatyan przeciwko Armenii– ETPC odwołał się do KPP, analizując klauzulę sumienia. 
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 Same prawa naturalne zawarte w Karcie Praw Podstawowych rysują się nam, 

jak podkreślono w preambule „w obliczu zmian w społeczeństwie, postępu społecznego 

i rozwoju naukowego i technologicznego niezbędne jest wzmocnienie ochrony praw 

podstawowych”. Karta składa się z 54 artykułów rozlokowanych w 7 rozdziałach: 

I. Godność człowieka zawarta w art. 1 – 5, które traktują o takich prawach jak: 

• ochrona godności ludzkiej, 

• prawo do życia (w tym zakaz orzekania i wykonywania kary śmierci), 

• prawo do integralności cielesnej (w tym zakaz praktyk eugenicznych, zakaz 

czerpania zysków z ciała ludzkiego jako takiego i jego części, zakaz klonowania  

w celach reprodukcyjnych), 

• zakaz tortur i poniżającego traktowania lub karania, 

• zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej. 

II. Wolność, zawarta w art. 6 – 19. które traktują o takich prawach jak: 

• prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, 

• prawo do poszanowania prywatności i życia rodzinnego, 

• ochrona danych osobowych, 

• prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, 

• wolność myśli, sumienia i religii, 

• wolność przepływu informacji i wyrażania opinii, 

• wolność zgromadzania się i stowarzyszania się, 

• wolność sztuki i badań naukowych, 

• prawo do edukacji, 

• wolność wyboru zawodu i prawo do zatrudniania się w każdym państwie UE, 

• wolność prowadzenia działalności gospodarczej, 

• prawo własności (w tym własności intelektualnej), 

• prawo do azylu, 

• ochrona na wypadek wydalenia i ekstradycji. 

III. Równość, zawarta w art. 20 – 26. które traktują o takich prawach jak: 

• równość wobec prawa, 

• zakaz wszelkiej dyskryminacji, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_śmierci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugenika


123 

 

• poszanowanie różnorodności kulturowej, religijnej i językowej, 

• równość płci, 

• prawa dziecka, 

• prawa osób starszych, 

• integracja osób niepełnosprawnych. 

IV. Solidarność, zawarta w art. 27 – 38. które traktują o takich prawach jak: 

• prawo pracowników do informacji i konsultacji, 

• prawo do układów zbiorowych i wspólnych działań, 

• prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej, 

• prawo do ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem, 

• prawo do dobrych warunków pracy, 

• zakaz pracy dzieci i ochrona pracującej młodzieży, 

• zakaz zwolnień z powodu macierzyństwa, prawo do zasiłku macierzyńskiego i 

opiekuńczego, 

• prawo do pomocy socjalnej, 

• prawo dostępu do służby zdrowia, 

• ochrona środowiska, 

• ochrona konsumenta. 

V. Prawa obywatelskie, zawarte w art. 39 – 46. które traktują o takich prawach jak: 

• prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 

• prawo do głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych, 

• prawo do dobrej administracji, 

• prawo dostępu do dokumentów unijnych, 

• prawo składania skarg do ombudsmana, 

• prawo składania petycji do Parlamentu, 

• prawo przemieszczania się i osiedlania, 

• prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej. 

VI. Wymiar sprawiedliwości, zawarty w art. 47 – 50. które traktują o takich prawach 

jak: 

• prawo do rzetelnego procesu sądowego, 

• domniemanie niewinności i prawo do obrony, 

• zasada legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym, 
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• ne bis in idem procedatur (nikt nie może być ścigany lub skazywany z powodu 

faktów, co do których został już uniewinniony lub skazany; nie może być sądzony 

dwa razy o to samo). 

 Artykuły 51 -54 zawierają postanowienia ogólne zawierające zakres stosowania 

praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych. 

 Jak możemy zaobserwować Karta Praw Podstawowych w fundamentalnych 

prawach z zakresu katalogu praw człowieka duplikuje zapisy zawarte w ramach struktur 

ONZ i Rady Europy. Karcie Praw Podstawowych można jednakże także przypisać 

wartość dodaną, w szczególności w zakresie praw pracowniczych i konsumenckich.  

W aspekcie związanym z tematyka niniejszej dysertacji KPP w swoich zapisach jest 

tożsama z uwarunkowaniami prawnymi zawartymi w EKPCz. 

 Karta Praw Podstawowych ma zastosowanie w trzech sytuacjach: 

• ustawodawstwo, sądownictwo i administracja państwa członkowskiego spełniają 

wszystkie zobowiązania wynikające z prawa UE289, 

• władze państw członkowskich podejmują dyskrecjonalne działania, które 

wynikają z prawa unijnego290, 

• działania państw członkowskich związane z dystrybucją funduszy unijnych 

mogą dotyczyć prawa unijnego291. 

 Dodatkowo Trybunał w Luksemburgu stwierdził, że „Poszanowanie praw 

podstawowych chronionych na mocy Karty jest zatem konieczne, w sytuacji gdy 

przepisy krajowe mieszczą się w zakresie zastosowania prawa Unii. Nie mogą więc 

występować sytuacje podlegające prawu Unii, w których wspomniane prawa 

podstawowe nie miałyby zastosowania. Stosowanie prawa Unii oznacza więc 

jednoczesne zastosowanie praw podstawowych chronionych na mocy Karty. Prawo 

krajowe stanowi sankcję za naruszenie przepisów owej dyrektywy, ma więc na celu 

 

289Zob. wyrok TSUE z 4 czerwca 2013 r. w sprawie ZZ przeciwko Secretary of State for the Home 

Department. 
290Zob. wyrok TSUE z 14 listopada 2013 r. w sprawie Bundesrepublik Deutschland przeciwko Kavehowi 

Puidowi. 
291Zob. wyrok TSUE z 11 kwietnia 2013 r.w sprawie Blanka Soukupová przeciwko Ministerstvo 

zemedelstvi. 
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wypełnienie nałożonego na państwa członkowskie w traktatach obowiązku skutecznego 

sankcjonowania działań mogących naruszać interesy finansowe Unii”292. 

 W 2010 roku, w celu zapewnienia pełnego wdrożenia Karty Praw 

Podstawowych na unijnego prawa, Komisja Europejska przyjęła Strategię COM 

(2010)573/57, której celem jest zagwarantowanie spójności regulacji unijnych  

z postanowieniami Karty. Kontroli Komisji podlegają zarówno akty prawa wtórnego 

UE, jak też stosowanie prawa Unii przez państwa członkowskie. W przypadku 

naruszenia przez państwo członkowskie UE praw podstawowych gwarantowanych 

przez Kartę Komisja może podjąć odpowiednie działania, zgodnie z postanowieniami: 

„Jeśli państwo członkowskie nie przestrzega praw podstawowych przy wdrażaniu 

prawa Unii, Komisja jako strażniczka traktatów może skorzystać ze swoich uprawnień, 

aby położyć kres naruszeniu, a jeśli to konieczne, może wnieść sprawę do Trybunału 

Sprawiedliwości (postępowanie o uchybienie zobowiązaniom państwa 

członkowskiego). Aby Komisja mogła podjąć działania, dane naruszenie musi mieć 

związek z prawem unijnym. Istnienie elementu związku z prawem unijnym zależy od 

każdej konkretnej sytuacji. Komisja dąży do wykorzystania wszystkich możliwych 

środków, aby zagwarantować przestrzeganie Karty przez państwa członkowskie przy 

wdrażaniu przez nie prawa Unii. Jeśli wystąpi naruszenie przepisów Karty przy 

wdrażaniu prawa Unii, Komisja we wszystkich koniecznych przypadkach wszczynać 

będzie postępowanie o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego. 

Naruszenia dotyczące kwestii zasadniczych lub naruszenia, które powodują wyjątkowo 

poważne negatywne skutki dla obywateli, będą traktowane priorytetowo”293. 

 Zgodnie z prawem unijnym każdy obywatel jest władny do złożenia skargi do 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyka pokazuje, że nie jest to proste 

zadanie, ponieważ osoba może zaskarżyć tylko konkretny akt UE, który odnosi się do 

niej bezpośrednio, a także może wszcząć postępowanie przeciwko aktowi prawnemu 

UE, jeśli nie wymaga on dodatkowych środków wykonawczych i bezpośrednio jej 

dotyczy. Sprawia to, że osobie fizycznej trudno jest zaskarżyć akt prawny Unii 

Europejskiej, ponieważ zazwyczaj przepisy te maja charakter generalny i w swojej 

treści są abstrakcyjne. W związku z tym osoby zarzucające naruszenie postanowień 

 

292Wyrok TSUE z 26 lutego 2013 r. w sprawie Åklagaren przeciwko Hansowi Åkerbergowi Franssonowi. 
293Strategia skutecznego wprowadzania w życie Karty praw podstawowych przez Unię Europejską, 

COM(2010) 573. 
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Karty Praw Podstawowych mogą dotrzeć przed oblicze sędziów luksemburskich drogą 

pośrednią. Może tak być w przypadku, gdy wnoszą one skargę do sądu krajowego,  

a w sprawie pojawią się: 

• pytania odnośnie do interpretacji odpowiednich przepisów UE oraz ich 

zgodności z Kartą, 

• wątpliwości co do zgodności działań organów krajowych z Kartą, 

• kwestia niezgodności postanowień Karty z przepisami prawa krajowego. 

 Trybunał Sprawiedliwości, oprócz decydowania w sprawie roszczeń 

zgłoszonych przez osoby fizyczne będące obywatelami Unii Europejskiej może również 

podejmować decyzje w ramach postępowań, w sprawie naruszenia traktatów unijnych. 

Postępowanie to, wszczynane przez Komisję Europejską, jest mechanizmem służącym 

do egzekwowania prawa i może być zastosowany wobec państwa UE, gdy nie 

dotrzymują one zobowiązań wynikających z traktatów. W takim przypadku Komisja 

Europejska może działać na podstawie informacji uzyskanych od osób indywidualnych, 

ale działania podejmuje już we własnym zakresie. Możliwość ta jest kluczowym 

elementem ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej i może być wykorzystana 

gdy: 

• państwo członkowskie stosuje prawo UE w sposób sprzeczny z prawami 

podstawowymi, w tym przede wszystkim z prawami określonymi w Karcie; 

• państwo członkowskie nie wprowadza części przepisów UE dotyczących praw 

człowieka. 

 Względem tematyki niniejszej dysertacji należy zauważyć, że prawo Unii 

Europejskiej nie reguluje zasad funkcjonowania służb odpowiedzialnych za porządek 

publiczny w poszczególnych państwach. Wyznacza jedynie granice poszanowania praw 

człowieka, które to dotyczą każdego organu państwowego jak i działalności osób 

fizycznych i prawnych. Państwa członkowskie Unii Europejskiej dzielą między sobą 

część kompetencji, do których należą przestrzeń wolności, bezpieczeństwa  

i sprawiedliwości, która obejmuje m.in. współpracę wymiarów sprawiedliwości  

w sprawach karnych oraz współpracę policyjną. 
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 W ramach Wspólnoty następuje również wymiana informacji między 

poszczególnymi służbami państw członkowskich, zarówno w formie 

zinstytucjonalizowanej (Europol), jak również w sposób mniej formalny (Berne Club). 

Prowadzone są dyskusje nad ewentualnym wzmocnieniem współpracy wywiadowczej 

między Państwami Członkowskimi, jednak jest to wrażliwy przedmiot tej współpracy  

i nie rokuje na utworzenie nowych rozwiązać, w tym instytucjonalnych. To właśnie 

Parlament Europejski, a w szczególności Komitet Swobód Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Komitet LIBE) jest tą instytucją, która na 

bieżąco prowadzi dyskusję na temat różnych aspektów działań służb. Przedmiotem 

zainteresowania Komitetu LIBE były zarówno zagadnienie związane z tajnymi 

więzieniami CIA w Europie oraz zagadnienia masowej inwigilacji prowadzonej przez 

administrację USA oraz państw europejskich. Działania podejmowane przez Parlament, 

mają charakter głównie polityczny, a ich efekty najczęściej mają formę rezolucji. 

Parlament Europejski niemal natychmiast po upublicznieniu materiałów ujawnionych 

przez E. Snowdena podjął prace mające na celu wyjaśnienie sytuacji związanej  

z masową inwigilacją obywateli UE. W 2014 r. podpisano rezolucję wzywającą Państwa 

Członkowskie m.in. do zapewnienia organom kontrolującym służby dostępu do 

wszystkich niezbędnych informacji, również tych dotyczących współpracy 

wywiadowczej z innymi państwami. Wskazano również, że modele kontroli nad 

służbami, które zostały ukształtowane w latach 90-tych, wobec współczesnych wyzwań 

związanych z rozwojem technologii i jej wpływu na prawa i wolności, okazują się 

nieaktualne294. 

 Unia Europejska jest ważnym podmiotem w zakresie statusu służb 

bezpieczeństwa także ze względu na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w Luksemburgu. Prawo Unii Europejskiej daje Trybunałowi możliwość 

orzekania w sprawach związanych z funkcjonowaniem służb, natomiast Karta Praw 

Podstawowych, jako odzwierciedlenie standardów strasburskich uznawana jest za 

prawo pierwotne UE. 

 

294Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie realizowanych przez 

NSA amerykańskich programów nadzoru, organów nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz 

ich wpływu na prawa podstawowe obywateli UE oraz na współpracę transatlantycką w dziedzinie 

wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (2013/2188(INI), Dz.U.UE.C.2017.355.51. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2188(INI)
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 Istotnym organem Unii Europejskiej w kontekście ochrony praw człowieka jest 

także Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, dawniej występująca pod nazwą 

Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii. Ta unijna Agencja  

z siedzibą w Wiedniu rozpoczęła swoją działalność 1 marca 2007 roku, powołana do 

życia została natomiast 15 lutego 2007 roku295. Agencja posiada następujące organy: 

Radę Wykonawczą, Zarząd, Dyrektora oraz Komitet Naukowy. Natomiast jest 

wspomagana przez zespół organizacji pozarządowych zwanych Platformą Praw 

Podstawowych. Agencja ta jest spadkobiercą i następcą Europejskiego Centrum 

Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, powołanego by zbierać i rozpowszechniać 

publikacje i raporty zawierające obiektywne i wiarygodne informacje o przestrzeganiu 

praw podstawowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Do współczesnych 

zadań Agencji należy przede wszystkim: 

• formułowanie wniosków i opinii na tematy szczegółowe, z przeznaczeniem dla 

instytucji UE i państw członkowskich, które wdrażają prawo wspólnotowe, 

• gromadzenie, rejestrowanie, analiza i rozpowszechnianie istotnych, 

obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji, w tym wyników rozpoznań 

przekazanych jej przez państwa członkowskie, instytucje UE, ośrodki badawcze, 

organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, 

• prowadzenie badań naukowych i sondaży oraz sporządzanie opracowań dla 

Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, 

• publikacja sprawozdań: rocznych – na temat praw podstawowych,  

z uwzględnieniem przykładów wzorcowych działań; tematycznych – opartych na 

prowadzonych przez siebie analizach, badaniach i sondażach; a także rocznych 

sprawozdań ze swej działalności, 

• rozwój i udoskonalenie metodologii zbierania danych na poziomie UE,  

we współpracy z państwami członkowskimi i Komisji Europejskiej. 

 Agencja w ramach swojej działalności zajmuje się zagadnieniami związanymi  

z ochroną praw człowieka, w tym analizą zakresu stosowania Karty Praw 

Podstawowych przez państwa członkowskie296. 

 

295Zob. Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku. 
296Zob. Sprawozdanie w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach 

instytucjonalnych UE (2017/2089(INI) [na:] http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-

2019-0051_PL.html (data dostępu 15.01.2020 r.). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0051_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0051_PL.html
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 Jak możemy zaobserwować na powyższych przykładach mechanizmy ochrony 

praw człowieka w ramach Unii Europejskiej mają komplementarny charakter.  

Należy również wskazać na wtórność uwarunkowań prawnych i rozwiązań  

systemowym związanych z prawami naturalnymi. Stworzona w ramach UE Karta Praw 

Podstawowych jest unijnym wkładem w regionalny system ochrony praw człowieka, 

który w sposób znaczny czerpie z dorobku prawnego ONZ i Rady Europy. Sama Karta 

w swojej treści duplikuje wypracowane już wcześniej prawa podstawowe, dodając do 

nich konkretne prawa o charakterze społecznym, obywatelskim i konsumenckim. 

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sposób znaczący  

wzoruje się na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Obydwie te 

instytucje działają od pewnego momentu w sposób synergetyczny, w sposób  

komplementarny zapewniając poszanowane praw podstawowych na terenie kontynentu 

europejskiego. Mechanizmy kontrolne w aspekcie praw człowieka powstałe w ramach 

Unii Europejskiej nie mogą pochwalić się tak bogatym orzecznictwem jak chociażby 

Trybunał w Strasburgu. Względem ochrony praw człowieka w ramach działalności  

policji Unia Europejska skupia się na wyznaczeniu generalnych standardów  

poszanowania prawa naturalnego, poprzez abstrakcyjne normy tego prawa wpisane do 

obowiązującego prawa wspólnotowego. 

 

2.2.3. Standardy powstałe w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy  

w Europie 

 

 Kolejnym ważnym elementem europejskiego systemu ochrony praw człowieka 

jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (dalej: OBWE). Na początku 

lat siedemdziesiątych XX wieku, pod nazwą Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy 

w Europie (KBWE), powołano forum dialogu i negocjacji między państwami Europy 

Wschodniej i Zachodniej, a następnie 1 sierpnia 1975 r. w Helsinkach podpisano 

Dokument Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Przyjęto  

w nim podstawowe zasady stosunków między państwami – sygnatariuszami oraz 

między rządami a ich obywatelami297. W 1995 roku na powołano Organizacja 

 

 
297Zob. J. Gajewski, K. Szczepanik, Vademecum organizacji europejskich (angielsko-polskie), 
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Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), aby nadać działalności KBWE 

nowej dynamiki politycznej298, jednak organizacja ta nie posiada statutu i nie jest sensu 

stricto organizacją międzynarodową. Jest uznawana za polityczną 

zinstytucjonalizowaną formę współpracy między państwami, która charakteryzuje się 

cechami organizacji międzynarodowej, czyli ma określone cele i zasady działania, 

siedzibę, organy, prawo legacji oraz środki finansowe299. 

Głównym zadaniem OBWE jest podejmowanie działań na rzecz budowy zaufania 

oraz rozszerzania konsultacji i współpracy państw członkowskich w dziedzinie  

bezpieczeństwa300, kontroli zbrojeń, przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie 

reform demokratycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodnie Organizacja ta 

kojarzona jest w głównej mierze z ochroną bezpieczeństwa, jednakże coraz większe 

znaczenie odgrywa w niej ochrona praw człowieka301. Niewątpliwie jednym  

z przejawów zwiększonego zainteresowania się sprawami demokracji i ochrony praw 

człowieka stało się utworzenie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 

(Office of Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR)z siedzibą  

w Warszawie302. 

 System ochrony praw człowieka związany z Organizacją Bezpieczeństwa  

i Współpracy w Europie jest systemem europejskim, ale bardziej w kontekście 

aksjologicznym niż geograficznym, ponieważ jej skład obejmuje również Stany 

Zjednoczone, Kanadę oraz 5 państw azjatyckich Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, 

Turkmenistan i Uzbekistan. Znamienną cechą Organizacji jest jej integralny charakter 

systemu ochrony praw człowieka, ponieważ obejmuje w rzeczywistości cały katalog 

rzeczowy praw człowieka. 

 

Wydawnictwo ASKON, Warszawa, 2000, s. 191. 
298Zob. E. Cziomer, Bezpieczeństwo i współpraca w Europie, [w:] Zarys współczesnych stosunków 

międzynarodowych, E. Cziomer, L. Zyblikiewicz (red.), PWN, Warszawa, 2006, s. 417. 
299Zob. B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, War-

szawa, 2013, s. 115. 
300Zob. H. Binkowski, OBWE w procesie umacniania bezpieczeństwa europejskiego, AON, 

Warszawa, 2003, s. 38. 
301Zob. A. Ackermann, The OSCE and Transnational Security Challenges, „Security and Human 

Rights” 2009, Vol. 20, No. 3, s. 238–245. 
302Zob. A. Horajska, Obszary aktywności Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 

OBWE w europejskim systemie ochrony praw człowieka, [w:] Europejski 

system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, Tom II, J. Jaskiernia (red.),  

Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2015, s. 285. 
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 Mechanizm przestrzegania przez państwa praw podstawowych wprowadzono 

już w KBWE na konferencji w Wiedniu w 1989 r. Zgodnie z ustaleniami powołano 

komisje ekspertów i sprawozdawców, które miały nadzorować, a także rozwiązywać 

problemy związane z przestrzeganiem praw człowieka303. Działania na rzecz ochrony 

praw naturalnych potwierdzono następnie w 1990 r. w dokumencie kopenhaskim. 

Natomiast w przyjętej w dniu 19 listopada 1999 r. w Stambule Karcie Bezpieczeństwa 

Europejskiego stwierdzono, że zagrożenia dla bezpieczeństwa mogą wywodzić się 

zarówno z konfliktów wewnętrznych, jak i międzypaństwowych304. 

 Specyficzną cechą funkcjonowania OBWE jest współpraca na wielu  

płaszczyznach, celem zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. OBWE  

przeciwdziała naruszaniu pokoju, bezpieczeństwa, a także strzeże przestrzegania  

katalogu praw człowieka. To właśnie odróżnia OBWE od sojuszów czy systemu typu 

zbiorowego. W ostatnich latach priorytetową sprawą dla OBWE było doskonalenie  

mechanizmu zapobiegania i rozwiązywania konfliktów. Znalazło to odzwierciedlenie  

w dokumentach przyjętych w czasie szczytów, spotkań i konferencji305. Jednym  

z ważniejszych dokumentów regulujących działalność OBWE jest Deklaracja  

Lizbońska w sprawie powszechnego i pełnego modelu bezpieczeństwa w Europie XXI 

wieku, która została przyjęta na szczycie w Lizbonie w 1996 r. 

Do Deklaracji dołączono również dwa dokumenty, które wskazują kierunki dla 

dalszej działalności Forum Współpracy: Podbudowa dla kontroli zbrojeń (połączenie 

obecnych i przyszłych porozumień i wysiłków w zakresie kontroli zbrojeń w jedną 

spójną strukturę) oraz Rozszerzenie programu działania Forum Współpracy  

w Dziedzinie Bezpieczeństwa (implementacja porozumień o kontroli zbrojeń, rozwój 

środków pozwalających na zapobieganie regionalnym kryzysom, rozwój sieci 

porozumień dotyczących kontroli zbrojeń, doprowadzenie do zawierania nowych 

 

303Zob. J. Menkes, A. Prystrom, Institutionalisation of Human Rights Protection within the CSCE 

System, „Polish Quartely of International Law” 1992, No. 1–2, s. 27–46. 
304Zob. Charter for European Security: OSCE Summit Istambul, 18–19 November 1999, OSCE, 

Praga 1999. 
305Zob. A. Florczak, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [w:] Organizacje w 

stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, T. Łoś-Nowak (red.), 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1999, s. 27. 
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porozumień zwiększających stabilność i bezpieczeństwo w obszarze OBWE)306. 

 Podpisano także Kartę Bezpieczeństwa Europejskiego, którą 17 VII 1997 r. 

przedstawili Rosjanie, a od początku 1998 r. na forum OBWE przystąpiono do  

decydujących prac mających sformułować jej ostateczną wersję. Dokument składa się 

ze wstępu oraz VI rozdziałów307. We wstępie zawarto informacje wskazujące na  

potrzeby rozwijania zdolności OBWE do opanowywania kryzysów i przeciwdziałania 

im w celu stworzenia wspólnego i niepodzielnego obrazu bezpieczeństwa. W rozdziale I 

wymieniono zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego oraz wyzwania stawiane 

przed państwami OBWE, a w tym zaznaczono, że pomimo współpracy zastępującej 

dążenie konfrontacyjne w Europie wciąż istnieje groźba wybuchu konfliktu między 

państwami. Wśród zagrożeń dla bezpieczeństwa wskazano na konflikty wewnętrzne  

i zewnętrzne, międzynarodowy terroryzm, ekstremizm, a także na zorganizowaną 

przestępczość. Rozdział II określa podwaliny systemu bezpieczeństwa europejskiego. 

W rozdziale III opisano obszary wspólnej odpowiedzialności całej społeczności OBWE. 

Następnie opisano instrumenty działania OBWE i informuje o planowanym  

zintensyfikowaniu dialogu na temat wszystkich aspektów bezpieczeństwa w strefie 

OBWE oraz utworzeniu systemu szybkiego reagowania. Rozdział V poświęcono 

współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, a ostatni - VI stanowi podsumowanie 

rozważań podejmowanych w poprzednich pięciu rozdziałach308. 

 W trakcie omówienia struktur OBWE, nie można pominąć najważniejszych  

organów i instytucji zdolnych do realizacji statutowych zadań. Pierwszą grupą są  

organy o charakterze politycznym, do których zalicza się: Spotkania Szefów Państw  

i Rządów (tzw. szczyty), Konferencje Przeglądowe, Radę Ministerialną, Wysoką Radę, 

Stałą Radę oraz Urzędującego Przewodniczącego. Spotkania Szefów Państw i Rządów 

(tzw. szczyty) odbywają się co dwa lata w celu ustalenia kierunków działania  

organizacji. Konferencje przeglądowe dokonują przeglądu realizacji aktów  

ratyfikowanych przez OBWE oraz wypracowują dokumenty decyzyjne, które w dalszej 

kolejności są przyjmowane przez Spotkanie Szefów Państw i Rządów. Rada  

 

306Zob. H. Binkowski, OBWE w procesie umacniania bezpieczeństwa europejskiego, AON, 

Warszawa, 2003 , s. 40-41. 
307Zob. C. Marcinkowski, OBWE wobec wybranych problemów bezpieczeństwa europejskiego, 

Wydawnictwo M. M., Pruszków, 2013, s. 41. 
308Tamże, s. 41. 
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Ministerialna, która zbiera się przynajmniej raz do roku na szczeblu ministrów spraw 

zagranicznych, jest podstawowym organem decyzyjnym odpowiedzialnym także za 

przygotowanie Spotkań Szefów Państw i Rządów. Natomiast Wysoka Rada (dawniej 

Komitet Wysokich Przedstawicieli), która jest organem zarządzającym, zbiera się na 

szczeblu dyrektorów politycznych ministerstw spraw zagranicznych co najmniej dwa 

razy do roku i określa najważniejsze kierunki polityczne przyszłych działań OBWE. 

Stała Rada odpowiedzialna za koordynację prac organizacji pomiędzy sesjami Wysokiej 

Rady podejmuje decyzje związane z wykonywaniem bieżących funkcji organizacji.  

Za koordynację działań organizacji odpowiedzialny jest urzędujący Przewodniczący. 

Funkcja ta pełniona jest rotacyjnie przez jeden rok, następna przez ministrów spraw 

zagranicznych poszczególnych państw członkowskich OBWE309. 

Drugą grupą są organy administracyjne, a więc: Sekretariat, Sekretarz Generalny 

oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Sekretariat z siedzibą  

w Wiedniu pełni funkcje usługowo-techniczne. Jednym z ważniejszych departamentów 

Sekretariatu jest Centrum Zapobiegania Konfliktom. Ponadto Sekretariat posiada  

w Pradze filię, która archiwizuje i rozpowszechnia informacje dotyczące OBWE.  

Sekretarz Generalny jako najwyższy rangą urzędnik w administracji nadzoruje  

i organizuje ich pracę. Kolejna instytucja – Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw 

Człowieka – odpowiedzialna jest za realizację prac w zakresie ludzkiego wymiaru 

OBWE. Nadzoruje ono przeprowadzenie wolnych wyborów w państwach nowych  

demokracji, organizuje spotkania implementacyjne i seminaria310. 

Powołano również organy o charakterze parlamentarnym, wśród których  

najważniejszym jest Zgromadzenie Parlamentarne. Składa się ono z parlamentarzystów 

państw członkowskim OBWE, a posiedzenia odbywają się raz w roku w stolicy jednego 

z państw - członków OBWE. Zgromadzenie prowadzi dyskusje i omawia głównie 

sprawy związane z funkcjonowaniem oraz realizacją podstawowych celów  

organizacji311. 

Niezależnym organem OBWE jest Forum do spraw Współpracy w Dziedzinie  

Bezpieczeństwa, które zajmuje się problemami związanymi z zapobieganiem  

konfliktom w tym: dialogiem, problemami kontroli zbrojeń, rozbrojenia, budową  

 

309A. Florczak, Organizacja..., s. 99. 
310Tamże, s. 100. 
311Tamże. 
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środków zaufania i bezpieczeństwa. Jest to jedyna instytucja o takim charakterze  

w Europie312. 

Wysoki Komisarz OBWE do spraw Mniejszości Narodowych – jako kolejny organ 

Organizacji jest instytucją odpowiedzialną za wczesne ostrzeganie i reagowanie. Jest to 

zatem instrument, którego głównym zadaniem jest zapobieganie konfliktom w jak  

najwcześniejszej fazie. 

Dodatkowo powoływane są instytucje powoływane ad hoc, np. Grupa Mińska czy 

misje długoterminowe, których znaczenie jest również bardzo ważne313. 

Jak wynika z powyższego opisu struktury OBWE są bardzo rozbudowane, co może 

być postrzegane jako największa wada organizacji, w aspekcie nieczytelnego podziału 

ról pomiędzy poszczególnymi organami. Można założyć, że jest to związane  

z trwającym nadal procesem ewolucyjnym organizacji i jej instytucji. 

 OBWE swoje cele realizuje poprzez współpracę na forum, podzieloną na trzy 

sfery: bezpieczeństwa, polityczno-wojskową oraz gospodarczo-ekologiczną. Zostały 

one ujęte w tzw. koszyki, które podzielone są według następujących zagadnień: 

• Koszyk pierwszy / Zagadnienia bezpieczeństwa Europy – podzielony na dwa 

katalogi, gdzie pierwszy obejmuje m.in.: zasady nienaruszalności granic, poszanowania 

praw człowieka, równouprawnienia. Drugi zawiera środki służące do budowy 

wzajemnego zaufania oraz kwestie dotyczące rozbrojenia. To w jego ramach państwa 

NATO ówczesnego Układu Warszawskiego 19 listopada 1990 r. podpisały pierwszy 

Układ o redukcji broni konwencjonalnej, który miał międzynarodową moc 

obowiązującą, 

• Koszyk drugi / Współpraca w zakresie gospodarki, nauki, techniki i ochrony 

środowiska – zawiera zalecenia współpracy w dziedzinie handlu, współpracy 

przemysłowej, nauki i technologii oraz ochrony środowiska, 

• Koszyk trzeci / Współpraca w kwestiach humanitarnych i dziedzinach 

pokrewnych– jest areną human dimension, za jego pomocą poruszane są tematy: 

kontaktów międzyludzkich, współpracy i wymiany informacji w dziedzinie oświaty  

i kultury oraz edukacji. Dotyczy także kwestii mniejszości narodowych i działań na 

 

312Tamże. 
313Tamże, s. 101. 
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rzecz niedyskryminacji314, 

• Koszyk czwarty / Kontynuowanie procesu konferencji – zawiera zobowiązania 

uczestników do kontynuowania procesu konferencji za pomocą spotkań follow up, 

mających zintensyfikować współpracę i polepszyć bezpieczeństwo. 

 W związku z tematyka dysertacji najważniejszy dla nas będzie obszar związany 

z ochroną praw człowieka w ramach OBWE. W Karcie Bezpieczeństwa Europejskiego 

czytamy: „Doświadczyliśmy konfliktów, często wynikających z rażącego pogwałcenia 

norm i zasad OBWE. Byliśmy świadkami takich okrucieństw, które uważaliśmy za  

należące do przeszłości. W ostatniej dekadzie stało się jasne, że każdy konflikt tego 

rodzaju może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich państw  

uczestniczących w OBWE”. W dokumencie tym potwierdzono, że istotą kompleksowej 

koncepcji bezpieczeństwa OBWE jest poszanowanie praw człowieka i podstawowych 

swobód, demokracja i prawo-rządność315. OBWE zobowiązało się przeciwdziałać takim 

zagrożeniom bezpieczeństwa, jak pogwałcenia praw człowieka i podstawowych  

swobód, w tym wolności myśli, sumienia, religii lub wiary, nietolerancja, agresywny 

nacjonalizm, rasizm, szowinizm, ksenofobia i antysemityzm316. 

 OBWE stworzyło regionalny system międzynarodowej ochrony praw człowieka, 

którego struktury można podzielić na dwie główne części: ogólną i wyspecjalizowaną. 

Pierwsza spełnia funkcje generalne, a druga ograniczona jest wyłącznie do ludzkiego 

wymiaru317. Do pierwszej z nich należy zaliczyć organy OBWE takie jak: 

• Rada OBWE, działająca na szczeblach: ministrów spraw zagranicznych, 

Wysokich Przedstawicieli, ambasadorów i stałych przedstawicieli przy OBWE  

w Wiedniu, 

 

314Zob. J. Menkes, „III koszyk” KBWE – na drodze do równości praw w Europie, „Roczniki Nauk 

Społecznych KUL” 1994–1995, t. XXII-XXIII, z. 1, s. 69–85. 
315Zob. I. Topa, Prawa ofiar poważnych naruszeń praw człowieka w świetle orzecznictwa regionalnych 

organów praw człowieka, [w:] Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na system ochrony praw 

człowieka oraz międzynarodowe prawo karne i humanitarne, E. Karska (red.), Oficyna Wydawnicza 

Mówią Wieki, Warszawa 2013, s. 144–165. 
316Zob. J. Stadniczeńko, Wybrane zagadnienia dotyczące działań OBWE na rzecz pokoju w Europie, 

[w:] Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawo-historyczne, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański 

(red.),  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 311–318. 
317Zob. J. Menkes, A. Prystrom, Instytucjonalizacja ochrony praw człowieka w ramach KBWE, 

„Sprawy Międzynarodowe” 1992, nr 7–12, s. 41. 
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• Urzędujący Przewodniczący OBWE (o kadencji rocznej, każdorazowo minister 

Spraw Zagranicznych kraju przewodzącego Organizacji; ma on obowiązek 

podejmowania szybkich i efektywnych działań oraz informowania Stałej Rady  

o łamaniu standardów OBWE w sferze praw człowieka), który – wspierany przez 

swego poprzednika oraz sukcesora – może działać w formule tzw. Trójki, 

• Zgromadzenie Parlamentarne OBWE. 

 Do drugiej wyspecjalizowanej kategorii możemy zaliczyć poniższe instrumenty 

OBWE: 

• konferencje przeglądowe, które odbywają się co dwa lata, 

• spotkania Implementacyjne ekspertów (co dwa lata, na przemian z konferencją 

przeglądową), 

• wiedeński mechanizm ludzkiego wymiaru, który – po okresie początkowej 

intensywności – jest teraz rzadko wykorzystywany przez państwa, 

• Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, które za główne cele 

stawia sobie: służyć monitorowaniu realizacji omawianych zobowiązań; stanowić 

clearing hause informacji działalności operacyjnej w ramach ludzkiego wymiaru; 

wspierać wysiłki OBWE w sferze ludzkiego wymiaru oraz wzmacniać instytucje 

demokratyczne. Współpracuje ono szeroko z organizacjami międzynarodowymi 

(zwłaszcza Radą Europy) oraz pozarządowymi, 

• Urząd Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości, którego zadaniem jest wczesne 

wykrywanie napięć (zwłaszcza tych, które mogą się przerodzić w szerszy konflikt)  

i dążenie do ich neutralizacji metodami dyplomatycznymi, 

• misje ekspertów, które z czasem dzielono według charakteru na: fact finding  

(np. misja w Albanii w 1991 r.), preventive diplomacy, conflict prevention i crisis 

managment (które uznawano za istotną przewagę OBWE nad innymi organizacjami). 

Powołano dotąd kilkanaście takich misji318. 

 

318Zob. J. Sozański, Prawa człowieka w systemach prawnych Wspólnot i Unii Europejskiej, Wydawnictwo 

Prawnicze, Warszawa 2008, s. 194. 
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 System ochrony praw człowieka związany z OBWE ma charakter 

euroatlantycki, swoim zasięgiem obejmuje państwa o zbliżonej kulturze i podobnym 

sposobie myślenia, powiązane licznymi relacjami. Istotną cechą systemu OBWE jest 

jego integralny charakter, który w swej treści zawiera pełny katalog praw człowieka. 

Jest to zarazem system oparty na mechanizmach politycznych. Mechanizmy OBWE są 

jednocześnie pozbawione „gorsetów” organizacyjno-prawnych, stąd dają możliwość 

szybkiej reakcji319. 

 Warto zauważyć, że europejski system ochrony praw człowieka kształtował się 

w sposób dynamiczny i żywiołowy. Początkowo miał być oparty na mechanizmach 

ochronnych przygotowanych w ramach Rady Europy Z czasem jednak EWG, 

Wspólnoty Europejskie i wreszcie Unia Europejska zaczęły coraz intensywniej 

wchodzić w obszar praw człowieka, co przełamało faktyczny monopol Rady Europy  

w tej dziedzinie320, co zostało przedstawione w rozdziałach poprzedzających niniejszy. 

Konkurencja tych dwóch organizacji, która nasiliła się zwłaszcza po utworzeniu 

Agencji Praw Podstawowych UE321 wiąże się z koniecznością postrzegania w tym 

aspekcie także roli OBWE. Organizacja ta wniosła szczególny wkład (m.in. poprzez 

trzeci koszyk) do pobudzenia dążeń w zakresie ochrony praw człowieka w Europie 

Środkowej i Wschodniej w okresie oddzielenia tej części kontynentu tzw. żelazną 

kurtyną. Jednakże po zakończeniu zimnej wojny – gdy uzasadnienia powołania tej 

organizacji uległy poważnej modyfikacji – OBWE nie przestała być aktywna  

w aspekcie ochrony praw człowieka, podejmując wiele inicjatyw, nawiązujących do 

wymiaru ludzkiego, zorientowanych jest właśnie na ochronę praw podstawowych322. 

Jednym z przejawów zwiększonego zainteresowania się sprawami demokracji ochrony 

praw człowieka stało się utworzenie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw 

Człowieka z siedzibą w Warszawie. Biuro to ma niebagatelny wpływ na ochronę praw 

człowieka na kontynencie europejskim. W sferze jego zainteresowania leżą zagadnienia 

 

319Zob. S. Rynkiewicz, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [w:] Integracja europejska. 

Wprowadzenie, M. Perkowski (red.), LexisNexis, Warszawa 2002, s. 483–495. 
320Zob. K. Spryszak, Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a Karta Praw Podstawowych, 

[w:] Czy istnieje uniwersalny standard praw człowieka? Kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania 

statusu jednostki, A. Preisner (red.),  „Zeszyty Luksemburskie” 2012, nr 3, s. 255–268. 
321Zob. J. Jaskiernia, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 

2008, z. 4, s. 3–17. 
322Zob. A.D. Rotfeld, Czy OBWE ma przyszłość, [w:] G. Michałowska (red.), Integracja europejska. 

Instytucje – polityka – prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława 

Parzymiesa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 419–432. 
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praw człowieka oraz procesy demokratyzacji. Biuro realizuje około stu tzw. projektów 

demokratyzacyjnych w różnych państwach OBWE, których celem jest wzmocnienie 

społeczeństwa obywatelskiego jako istotnego czynnika ustanowienia stabilnego, 

demokratycznego społeczeństwa323. Szczególną rola Biura jest działanie obserwacyjne 

w ramach wyborów, które pomimo tego, że są zależne od sytuacji panującej w danym 

kraju, odnoszą się do konkretnych kwestii dotyczących praw człowieka. Należy 

wspomnieć, że w 2003 r. w ramach Biura został utworzony Departament Praw 

Człowieka. Uwaga Biura koncentruje się również na każdym etapie zwalczania 

terroryzmu pod kątem ochrony praw człowieka, począwszy od zapobiegania i ścigania 

po dochodzenie i karanie. Biuro pełni trzy zasadnicze funkcje: 

• monitoruje przestrzeganie praw człowieka, 

• informuje o aspektach implementacji praw człowieka w strukturze OBWE, 

• Wspiera OBWE w dziedzinie pomocy państwom dążącym do wprowadzenia lub 

polepszenia przestrzegania praw człowieka na ich terytorium. 

 Biuro kontynuuje działania na rzecz upowszechniania szacunku dla praw 

człowieka na obszarze OBWE. Departament Praw Człowieka monitoruje, jak państwa 

wywiązują się ze swoich zobowiązań przyjętych w ramach trzeciego wymiaru OBWE,  

a w szczególności: 

• przeprowadza misje oceniające, w tym monitorujące zgromadzenia, 

• na podstawie wyników misji, rozmów z przedstawicielami władz, organizacjami 

pozarządowymi i osobami prywatnymi, a także kwestionariuszy na wybrane tematy  

(np. kara śmierci, obrońcy praw człowieka, przemoc seksualna i ze względu na płeć  

w miejscach odosobnienia), przygotowuje regularnie raporty i rekomendacje oraz 

zbiory dobrych praktyk, 

• organizuje szkolenia i wzmacnia potencjał społeczeństwa obywatelskiego, szkoli 

policjantów, szczególnie w zakresie zapewnienia przestrzegania praw człowieka 

podczas działań nakierowanych na zwalczanie terroryzmu i zabezpieczania zgromadzeń 

 

323Zob. J. Bryła, System regulacji sporów międzynarodowych w ramach OBWE, [w:] W. Molendowski 

(red.), Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Alta 2, Wrocław 2000, 

s. 121. 
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publicznych. 

 Kolejnym istotnym elementem składowym mającym wpływ na przestrzeganie 

praw człowieka w ramach struktur OBWE jest powołany na podstawie Dokumentu 

Helsińskiego Instytucja Komisarza KBWE (OBWE) ds. Mniejszości Narodowych. 

Powołanie w ramach OBWE Urzędu Wysokiego Komisarza trafiło na podatny grunt 

trzech fundamentalnych koncepcji, na których opiera się jego mandat, a mianowicie: 

• wszechstronne podejście do aspektów bezpieczeństwa - koncepcja ta to nie tylko 

teoretyczna i ideologiczna zasada, ale konkretny program mający przełożenie na 

skonkretyzowane działania i projekty całej Organizacji, 

• drugą koncepcją sprzyjającą stało się nadanie wysokiej rangi zapobieganiu 

napięciom na obszarze działalności struktur OBWE, 

• ostatnim elementem sprzyjającym było włączenie tzw. trzeciego koszyka 

„wymiar ludzki” (human dimension), zawierającego fundamentalne zasady demokracji, 

rządów prawa i praw człowieka, włącznie z prawami osób należących do mniejszości 

narodowych324. 

 Wysoki Komisarz OBWE wybierany jest na wniosek Komitetu Wysokich 

Przedstawicieli na trzyletnią kadencję z możliwością jednej reelekcji. Działając pod 

egidą Komitetu Wysokich Przedstawicieli, Wysoki Komisarz ma prawo do „wczesnego 

ostrzegania” i „wczesnego reagowania”. Działania te polegają na: 

• w ramach procedury „wczesnego ostrzegania” Wysoki Komisarz zbiera 

informacje dotyczące kwestii mniejszości oraz ocenia rolę stron konfliktu, charakter  

i skalę napięć oraz, w miarę możliwości, potencjalne konsekwencje dla pokoju  

i stabilności w danym regionie. Celem wykonania statutowych zadań może składać 

wizyty w danym państwie oraz omawiać zaistniałe problemy ze stronami konfliktu.  

Ma jednakże zakaz kontaktowania się i przyjmowania informacji od osób lub 

organizacji, które w swoich działaniach stosują lub też publicznie tolerują terroryzm 

bądź przemoc. Jeżeli Wysoki Komisarz uzna, że istnieje uzasadnione ryzyko wybuchu 

 

324Zob. K. Drzewicki, Zalecenia tematyczne Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości 

Narodowych, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa 

oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego 

Jaskierni, R.M. Czarny, K. Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2012, s. 625. 
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konfliktu zagrażającego bezpieczeństwu i stabilności pokoju w regionie OBWE, może 

wystosować „wczesne ostrzeżenie”, które Urzędujący Przewodniczący przesyła 

natychmiast do Komitetu Wysokich Przedstawicieli, 

• W ramach „wczesnego reagowania” Wysoki Komisarz może wystąpić  

z wnioskiem o udzielenie mu upoważnienia do nawiązania dalszych kontaktów  

i przeprowadzenia ściślejszych konsultacji z zainteresowanymi stronami konfliktu w 

celu poszukiwania możliwych rozwiązań zaistniałego problemu. Ta forma działań 

Wysokiego Komisarza jest bardziej aktywna od poprzedniej. swe zobowiązany jest 

prowadzić poufnie i niezależnie od stron bezpośrednio zaangażowanych w konflikt325. 

 Każda misja Wysokiego Komisarza kończy się złożeniem przez niego 

Urzędującemu Przewodniczącemu sprawozdania końcowego, zawierającego  

m.in. informacje o efektach przedsięwziętych przez niego działań oraz wnioski 

końcowe wraz z zaleceniami. 

 Jak możemy zaobserwować na powyższych przykładach w ramach struktur 

OBWE możemy odnaleźć szereg instytucji zajmujących się problematyką ochrony praw 

człowieka. Problematyka naruszeń katalogu praw podstawowych w ramach działalności 

Policji jest w ramach OBWE traktowania w sposób ogólny, poprzez wyznaczanie 

fundamentalnych standardów ochrony katalogu praw naturalnych przynależnych każdej 

osobie ludzkiej. Poza wymienionymi powyżej instytucjami możemy, w aspekcie 

związanym z działalnością Policji, wyszczególnić także pracujące w ramach 

Sekretariatu OBWE Wydział ds. Walki z Terroryzmem oraz Wydział ds. Strategicznych 

Spraw Policji. Jednakże instytucje te zajmują się w głównej działaniami o charakterze 

administracyjnym i ich wpływ na mechanizm kontrolny w aspekcie ochrony praw 

człowieka jest znikomy. 

 Zasadniczą rolę w zapewnieniu praw człowieka odgrywa współpraca OBWE  

z innymi organizacjami regionalnymi, takimi jak Unia Europejska i Rada Europy. 

Głównym celem tej współpracy jest wymiana doświadczeń i określenie wspólnych 

problemów, oraz zapewnienie współpracy celem ich rozwiązania. OBWE w ramach 

współpracy stara się podejmować działania o charakterze synergetycznym, mającym na 

 

325Zob. M. van der Stoel, Zapobieganie konfliktom w sytuacjach związanych z kwestiami mniejszości 

narodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1998, nr 3, s. 61. 
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celu zintensyfikowanie działań mających na celu ochronę standardów 

demokratycznych, przy jednoczesnym unikaniu powielań poczynań innych organizacji. 

Służy to również zapewnieniu spójności standardów i efektywności rezultatów.  

Rola OBWE będzie zasadnicza tak długo, jak prawa w obszarach jego zainteresowania 

będą łamane. Niestety w tym elemencie historia i praktyka ukazują nam, że tak samo 

jak przybywa nowych form zagrożeń związanych z terroryzmem, tak też zwiększa się 

liczba zagrożeń w innych obszarach demokracji i tych dotyczących ochrony praw 

człowieka. Dlatego też za całą stanowczością możemy wysnuć prognozę, że aktywność 

OBWE będzie polegała nie tylko na przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom w sferze 

demokracji i ochrony praw człowieka, ale stopniowo będzie także obejmowała nowe 

obszary zagrożeń, jakie niesie ze sobą ewolucja cywilizacji. 

 Podsumowując rozdział II niniejszej dysertacji warto zwrócić uwagę na 

komplementarność regionalnego systemu ochrony praw człowieka na kontynencie 

europejskim, który to system swoja aksjologię czerpie z uniwersalnego systemu 

ochrony praw człowieka powstałego w ramach ONZ. Zaobserwować możemy trzy 

główne organizacje, które w swoim statucie mają ochronę katalogu praw człowieka. 

Największym doświadczeniem a także komplementarnością charakteryzuje się system 

wypracowany w ramach Rady Europy. Szczególnie pozytywnym aspektem tego 

systemu jest bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wszystkie 

przedstawione mechanizmy kontrolne związane z przestrzeganiem fundamentalnych 

praw człowieka mają niebagatelny wpływ na rozumienie standardów ochrony praw 

podstawowych, w tym także w aspekcie związanym z działalnością organu represji 

jakim jest Policja. 

 Podsumowując rozważania na temat ochrony praw człowieka w systemie 

uniwersalnym i regionalnym w ramach działalności Policji warto przedstawić dwa 

dokumenty, będące podwaliną praktycznie każdego kodeksu etyki zawodowej 

policjanta oraz etosu jego służby. Pierwszym dokumentem jest wypracowany w ramach 

ONZ Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego, które stanowi: 

• Funkcjonariusze porządku prawnego mają obowiązek przestrzegać ustaw  

i niniejszego Kodeksu. Mają oni również obowiązek stanowczo się przeciwstawiać 

jakimkolwiek ich pogwałceniu. Funkcjonariusze porządku prawnego, którzy mają 
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powody przypuszczać, że przepisy niniejszego Kodeksu zostały lub mogą być 

pogwałcone zawiadamiają o tym swoje władze i - jeśli to będzie konieczne - inne 

właściwe władze lub organy, które mają prawo kontrolować takie czyny lub im 

zapobiegać, 

• Funkcjonariusze porządku prawnego mogą użyć siły wyłącznie w wypadku 

absolutnej konieczności i tylko w granicach niezbędnych do wypełnienia swego 

obowiązku, 

• Funkcjonariusze porządku prawnego w toku wykonywania swych obowiązków 

szanują i chronią godność wszystkich ludzi oraz przestrzegają ich praw i dbają o nie, 

• Funkcjonariusze porządku prawnego wykonują swoje obowiązki wynikające  

z ustaw, służąc społeczeństwu i chroniąc wszystkich ludzi przed czynami bezprawnymi, 

zgodnie z wymaganym w tym zawodzie wysokim poczuciem odpowiedzialności, 

• Funkcjonariusze porządku prawnego zapewnią osobom pozbawionym wolności 

pełną ochronę zdrowia, a w szczególności podejmą natychmiastowe działanie w celu 

zapewnienia opieki medycznej zawsze, ilekroć będzie potrzebna 

• Funkcjonariuszom porządku prawnego nie wolno dopuszczać się jakichkolwiek 

czynów korupcyjnych. Mają oni obowiązek stanowczego przeciwstawiania się takim 

czynom i ich zwalczania, 

• Z poufnych informacji posiadanych przez funkcjonariuszy porządku prawnego 

korzysta się z zachowaniem dyskrecji, chyba że ściśle określone zadania lub potrzeby 

wymiaru sprawiedliwości pozwalają postąpić inaczej, 

• Żaden funkcjonariusz porządku prawnego nie może stosować, prowokować ani 

tolerować jakichkolwiek tortur lub innego okrutnego nieludzkiego lub poniżającego 

postępowania albo karania, nie może on także powoływać się na rozkazy przełożonych 

lub wyjątkowe okoliczności, takie jak: stan wojny czy zagrożenie wojną, zagrożenie 

bezpieczeństwa wewnętrznego, wewnętrzne zamieszki polityczne, ani jakichkolwiek 

inny stan zagrożenia publicznego, jako usprawiedliwiające stosowanie tortur lub inne 
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okrutne, nieludzkie bądź poniżające postępowanie albo karanie326. 

 Drugim dokumentem, który w sposób komplementarny normuje zasady etyki 

zawodowej funkcjonariuszy Policji jest powstały w ramach Rady Europy Europejski 

Kodeks Etyki Zawodowej Policji327. Powyższy dokument, będący rozwinięciem tez 

zawartych w Deklaracji o Policji328, zawiera szereg uregulowań natury  

moralno-prawnej, które mają na celu ujednolicenie na gruncie państw członkowskich 

Rady Europy zasad etycznych kierujących pracą wspomnianej formacji mundurowej329. 

Dokument w swojej treści za zadanie ma wskazywanie, często w sytuacji kolizji dóbr, 

gdy po jednej stronie stoją akceptowalne przez Policjanta wartości moralne, po drugiej 

natomiast prawa i wolności innych osób bądź wymogi pełnionej służby, na akceptowane 

drogi rozwiązania sytuacji kryzysowych z jak najszerszym i komplementarnym 

poszanowaniem praw naturalnych330. Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza Policji 

określone na gruncie Rady Europy mają charakter deontologiczny331. Specyfika 

wykonywania zawodu funkcjonariusza Policji nierozerwalnie łączy się 

z występowaniem wielu dylematów natury moralnej332. Policjant jako podmiot 

permanentnie narażony na niebezpieczeństwo ze strony osób naruszających prawo 

dysponuje środkami przymusu, które w założeniu mają mu zapewnić przewagę 

w konfrontacji z przestępcami. Europejski Kodeks Etyki Zawodowej Policji wskazuje 

nam akceptowalne a także wymagane na gruncie moralnym zasady postępowania 

Policjanta w ramach wykonywania przez niego działań związanych ze specyfikacją 

pracy333. 

 Dokument ten w mojej ocenie w sposób najbardziej adekwatny obrazuje dążenia 

 

326Zob. Rezolucja 34/169 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. 
327Zob. Zalecenie Rec (2001) 10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące Europejskiego 

Kodeksu Etyki Zawodowej Policji (przyjęte przez Komitet Ministrów 19 września 2001 r. na 765. sesji 

Zastępców Ministrów. 
328Zob. Rezolucja 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (1979). 
329Por. S. Sagan. Zasady etyki zawodowej policji w "Deklaracji o policji" Rady Europy, [w:] Nadzór 

administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, J. Łukasiewicz (red.), Wydawnictwo 

TNOiK, Rzeszów - Ciasna 2002. 
330Zob. E. Wiszowaty, Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością, Oficyna Wydawnicza 

ŁOŚGRAF, Warszawa 2011, s. 184-186. 
331Por. P.  Jóźwiak, R. Opaliński, Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych,  Wydawnictwo 

Szkoły Policji w Pile, Piła 2013. 
332Por. M. Stefański, Etyka zawodowa policjanta, Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk 1996. 
333 Por. A. Szymaniak, W. Ciepiela, Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe 

INPiD UAM, Poznań 2007. 

https://www.naukowa.pl/wydawnictwo/wydawnictwo-naukowe-inpid-uam
https://www.naukowa.pl/wydawnictwo/wydawnictwo-naukowe-inpid-uam
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międzynarodowych organizacji zajmujących się prawami człowieka do poszanowania 

tychże praw w ramach działalności policji w państwie demokratycznym. 

 W tym rozdziale ukazane zostały pokrótce najważniejsze systemy ochrony praw 

człowieka, których mechanizmy maja za zadanie ochronę katalogu praw  

podstawowych. Wśród najważniejszych organizacji należy przede wszystkim  

wyszczególnić te powstałe w ramach Rady Europy oraz te powstałe w ramach UE.  

Dokumentem, który niepodzielnie dominuje w europejskiej przestrzeni prawnej 

w kształtowaniu standardów praw człowieka jest z całą pewnością EKPCz, która jest 

także wzorcem dla struktur UE, które respektują podstawowe prawa zagwarantowane 

w  EKPCz. Ugruntowany autorytet Konwencji i orzecznictwa strasburskiego Trybunału 

spowodował, że Konwencja jest określana w literaturze jako konstytucyjny akt  

porządkujący europejski porządek publiczny334. Należy również podkreślić znaczenie 

precedensowego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odwołującego 

się do Konwencji i orzecznictwa ETPC335. Jednakże pomimo uznania przez UE EKPCz 

jako wzorca ochrony praw człowieka, nie dokonała się konstytualizacja praw  

powstałych w ramach Rady Europy w strukturach Unii Europejskiej. Państwa  

Wspólnoty stworzyły swój własny zbiór praw w postaci Karty Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej, której początkowy niejednoznaczny charakter i status (aż do wejścia 

w życie Traktatu Lizbońskiego)336, nie wpływał w sposób pozytywny na postrzeganie 

jej komplementarności. Warto zauważyć, że KPP UE, w porównaniu do EKPCz  

wykazuje większy katalog praw chronionych, jednakże nie ustanawia ona własnych 

środków ani procedury ochrony praw gwarantowanych337. Istnienie na jednym  

kontynencie dwóch odrębnych struktur zajmujących się problematyką poszanowania  

i ochrony praw człowieka, może według niektórych autorów nie spełniać wymagań  

zasady pewności prawa338. Należy mieć jednakże nadzieję, że między wskazanymi  

 

334Por. A. Drzemczewski, The European Human Rif\ghts Convention: A new Court of Human Rights in 

Stranbourg as of November 1, "Washington and Lee Law Review" No. 3. 1998. 
335Zob. A. Arnull, The European Union and its Court of Justice, Oxford University Press, Oxford 1999, 

s. 530. 
336Zob. J. Jaskiernia, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a  Europejska Konwencja o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – konflikt czy komplementarność?, [w:] Karta Praw 

Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, A. Wróbel (red.), Wolters Kluwer, 

Warszawa 2009, s. 177. 
337Zob. B. Banaszak, Zalety i wady Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 

nr 2, 2008, s. 14. 
338Zob. K. Wójtowicz, Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej, [w:] System ochrony praw 
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europejskimi mechanizmami nie zaistnieje stan rozbieżności linii orzeczniczych.  

W mojej opinii organizacje te działają w sposób synergetyczny, wzajemnie czerpiąc 

inspirację odnośnie głębszych i bardziej komplementarnych działań w ramach  

poszanowania praw o charakterze przyrodzonym. Co istotne, organizacje te maja także 

niebagatelny wpływ na standardy poszanowania praw człowieka w państwach człon-

kowskich, poprzez ustandaryzowanie fundamentalnych praw, które każde z państw  

sygnatariuszy musi respektować poprzez wpisanie ich katalogu do prawa krajowego.  

W sposób znaczący wpłynęło to także na, poddawane częstej krytyce339,  

identyfikowanie Policji z praworządnością340. Systemy międzynarodowe wymogły, 

między innymi na Polsce, respektowanie podstawowych praw człowieka poprzez  

wpisanie ich do aksjologicznego porządku prawnego oraz zapewnienie realnej ich 

ochrony, co zostanie przedstawione w następnym rozdziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

człowieka, A. Czuj (red.), Zakamycze, Karaków 2005, s. 227. 
339Por. P. K. Manning, Democratic Policing in a Changing World, Boulder, CO: Paradigim 2010, a także 

P. K. Manning, Community policing as a drama of control, [w:] Community Policing: Rhetoric or Reality, 

J .R. Greene, S. D. Mastrofski (red.), Preager Publishers, New York 1988, oraz P. K. Manning, 

Community-based policing [w:] Critical Issues in Policing: Contemporary Readings, R. G. Dunham, G. 

P. Alpert (red.), Waveland Press Inc., Prospect Heights, Illinois 1993. 
340Por. J. H. Skolnick, Justice without trail: law enforcement in democratic society, Springer, New York 

1966. 
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Rozdział 3 

Reguły przestrzegania praw człowieka w działalności Policji  

w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  

i ustawodawstwa 

 

 Rozwój katalogu praw człowieka, który został zaprezentowany przeze mnie  

w poprzednich rozdziałach ma także niebagatelny wpływ na prawodawstwo krajowe 

poszczególnych państw sygnatariuszy wyszczególnionych organizacji 

międzynarodowych. Polska na przestrzeni dziejów rysuje nam się jako kraj, który 

uwarunkowania ideologiczne jak i prawne związane z ochrona praw człowieka 

traktował z dużą dozą szacunku. Szeroko rozumiane praw człowieka towarzyszyły 

polskiej myśli religijnej, prawnej i politycznej praktycznie od zarania naszej 

państwowości, co zostało wykazana w rozdziale I niniejszej dysertacji. Na tym etapie 

pracy zasadnym jest przyjrzenie się uwarunkowaniom ochrony praw podstawowych na 

gruncie współczesnego ustawodawstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

aspektów związanych z pracą Policji, który aby w sposób adekwatny mogła 

wywiązywać się ze swoich ustawowych zadań potrzebuje nieodłącznego wsparcia  

i zaufania obywateli341. 

 

3.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w 1997 roku jest  

podstawowym aktem prawnym, który reguluje prawa i wolności człowieka w Polsce. 

Artykuł 5 Konstytucji głosi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolności i prawa  

człowieka oraz bezpieczeństwo obywateli. Rozdział II Konstytucji określa wolności, 

prawa i obowiązki obywatela, oraz wyznacza podział na grupy praw obywatelskich: 

wolności i prawa osobiste, wolności i prawa polityczne, wolności i prawa ekonomiczne, 

socjalne i kulturalne oraz sformułowano środki ochrony wolności i praw. Konstytucja 

 

341Zob. K. Russel, Complaints against the police: A sociological view, Leicester, 1976, s. 1. 



147 

 

zawiera także zasadnicze środki ochrony tych praw, do których możemy zaliczyć:

  

• Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez 

niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej, a ustawa nie może nikomu 

zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw (art.77.), 

• Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych  

w pierwszej instancji (Art. 78.), 

• Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo 

wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją  

ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ  

administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego 

obowiązkach określonych w Konstytucji (Art. 79.), 

• Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do  

Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub 

praw naruszonych przez organy władzy publicznej (Art. 80.), 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako najważniejszy w porządku prawnym 

akt zawiera w swojej treści fundamentalne prawa i zasady prawne tworzące 

demokratyczne państwo prawa. Jednym z zasadniczych elementów obowiązującej 

Konstytucji jest zawarcie w treści tego aktu prawnego katalogu praw podstawowych, 

których respektowanie leży w obowiązku organów państwowych, osób fizycznych  

i prawnych. O szczególnym znaczeniu praw podstawowych dla polskiego 

prawodawstwa może świadczyć umieszczenie tegoż katalogu w rozdziale II 

Konstytucji. Na gruncie polskiej ustawy zasadniczej jako najważniejszy element praw 

naturalnych podkreślana jest waga godności człowieka, nadawany jest jej charakter 

bezwzględny i umieszczana jako pierwsza zasada w katalogu wolności i praw 

człowieka i obywatela (art. 30)342. Artykuł ten jest normą wiodącą dla wykładni  

i stosowania wszystkich pozostałych postanowień o katalogu praw człowieka. 

Zapewnienie bowiem „respektowania godności ludzkiej zależy od przestrzegania praw 

 

342Por. K.W. Baran, Zasada godności - jej poszanowanie i ochrona, [w:] Zarys systemu prawa pracy. 

Część ogólna prawa pracy, Tom I, K.W. Baran (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2010.  
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podstawowych, a to z kolei od funkcjonowania całego systemu prawa w państwie”343. 

Centralne znaczenie godności człowieka dla porządku aksjologicznego podkreśla także 

Preambuła do Konstytucji, która wzywa wszystkich stosujących Konstytucję do tego, 

„aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka ...”, a także  

art. 233 ust. 1 Konstytucji, zakazując w sposób bezwzględny naruszania godności 

człowieka nawet w razie wprowadzenia nadzwyczajnego stanu państwowego344. 

Godność człowieka jest swoistego rodzaju kluczem interpretacyjnym, który pozwala 

nam w sposób prawidłowy zrozumieć ideę pozostałych praw człowieka, ich podniosły 

charakter i związane z tym zadania mające na celu ochronę tych praw o znaczeniu 

ponadnormatywnym. 

 Jednym z ważniejszych praw człowieka w aspekcie działalności Policji jest  

z całą pewnością prawo do życia. Prawo to stanowi obok godności człowieka jedno  

z najważniejszych dóbr prawem chronionych. Art. 38 Konstytucji RP zapewnia 

każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, a tym samym zobowiązuje państwo do 

ochrony życia swych obywateli, a także innych osób przebywających na jego terytorium 

wszystkimi prawnie dostępnymi środkami. Ochronę można zapewnić zarówno poprzez 

wprowadzenie odpowiednich przepisów do ustawodawstwa wewnętrznego (np. kodeksu 

karnego czy kodeksu cywilnego) uwzględniając również środkami egzekucji tych praw, 

a także poprzez zapewnienie odpowiedniej praktyki stosowania tych przepisów.  

W swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że poszanowanie oraz 

ochrona prawa do życia jest fundamentalnym elementem składowym prawidłowej 

realizacji zasady przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka345. Jeszcze w czasach 

obowiązywania Małej Konstytucji z 1992 roku, która expressis verbis nie zawierała 

przepisu stanowiącego o prawie do życia, Trybunał Konstytucyjny stwierdził,  

że „podstawowym przepisem, z którego należy wyprowadzać konstytucyjną ochronę 

życia ludzkiego, jest […] zasada demokratycznego państwa prawnego. Państwo takie 

realizuje się wyłącznie jako wspólnota ludzi, i tylko ludzie mogą być właściwymi 

podmiotami praw i obowiązków stanowionych w takim państwie. Podstawowym 

 

343Zob. R. Sobański, Normatywność godności człowieka, [w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i 

socjalne. Księga Jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003, s. 26. 
344Zob. wyrok TK z dnia 30 września 2008 r., sygn. akt K 44/07. 
345Zob. wyrok TK z dnia 27 stycznia 2004 r., sygn. akt  K 14/03. 
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przymiotem człowieka jest jego życie. Pozbawienie życia unicestwia więc 

równocześnie człowieka, jako podmiot praw i obowiązków”346. W obowiązującej 

Konstytucji prawo do życia znalazło odzwierciedlenie w art. 38 „Rzeczypospolita 

Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Prawo do życia zawarte 

w przepisach Konstytucji jest normą programową, która jest skierowana do organów 

państwowych, aby podejmowały takie działania legislacyjne, których celem będzie 

kompleksowa ochrona życia człowieka, bez względu na płeć, obywatelstwo, pozycję 

majątkową czy społeczną, oraz ogólną sytuację w jakiej się on znajduje347. Jak możemy 

zaobserwować, zasada prawa do życia zawarta w Konstytucji posiada charakter 

wertykalny. Istotą obowiązywania tego prawa jest zapewnienie prawidłowego  

i kompleksowego poszanowania prawa na linii państwo-obywatel, „skoro bowiem  

z Konstytucji wynika pewien obiektywny system wartości, to na ustawodawcy ciąży 

obowiązek stanowienia prawa o takiej treści, by możliwa była ochrona i realizacja tych 

wartości w możliwie najszerszym zakresie […]. Sposoby i kierunki realizacji tego 

obowiązku pozostają, w zasadzie, w sferze politycznego uznania ustawodawcy i jego 

politycznej odpowiedzialności wobec elektoratu”348. Prawo do życia w swojej istocie 

posiada dwie ważne cechy, a mianowicie pierwotność oraz niezbywalność. Pierwotność 

oznacza, że prawo do życia jest prawem naturalnym, przysługuje ono każdemu 

człowiekowi niezależnie od woli organu legislacyjnego, natomiast „prawodawca nie 

może więc decydować o słuszności lub niesłuszności tego prawa, a tym bardziej 

uzależniać intensywność jego ochrony od jakości życia”349. Państwo poprzez 

skodyfikowanie tego prawa gwarantuje jego ochronę oraz wyznacza jego granice. Drugi 

aspekt prawa do życia, czyli niezbywalność, gwarantuje brak możliwości powierzenia 

osobom trzecim prawa do decydowania o życiu innego człowieka. Legalne 

unicestwienie wartości podstawowej jaka jest życie ludzie, może nastąpić jedynie w 

ściśle określonych prawem wypadkach lub stanowić rezultat własnego działania350. 

Istotą prawa podstawowego jakim jest prawo do życia jest także jego wymiar 

 

346Zob. orzeczenie TK z dnia 28 maja1997 r., sygn. akt K 26/96. 
347B. Banaszak, M. Jabłoński, Teza 2 do art. 38, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, J. Boć (red.),  Kolonia Limited, Wrocław 1998, s. 78. 
348J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 

Zakamycze, Kraków 2000, s. 356–357. 
349A. Preisner, Prawo do ochrony życia i do zachowania naturalnej integralności psychofizycznej 

człowieka, [w:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, L. Wiśniewski (red.), 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 135. 
350Tamże. 
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horyzontalny. Organy państwa są zobligowane stworzyć stosowne gwarancje, które 

chronią życie ludzkie przed bezprawnym zamachem na to dobro ze strony innej 

jednostki. Jedną z takich gwarancji jest sankcjonowanie pozbawienia życia przez 

przepisy prawa karnego. 

 Jak trafnie określił Andrzej Marek, życie ludzkie jest wartością nadrzędną  

w sensie humanistycznym i taka rangę trzeba mu przyznać w hierarchii dóbr 

chronionych przez prawo karne351. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu stanowią 

szczególny rodzaj przestępstw, w każdym z nich przedmiotem ochrony jest wartość 

fundamentalna jaka jest prawo do życia. Ustawodawca w obowiązującym kodeksie 

karnym poświęcił tego typu przestępcom rozdział XIX (przepisy zostały numerycznie 

określone od artykuły 148 do artykułu 162). W dyspozycjach tych przepisów możemy 

wyszczególnić różne typu zachowań sprawcy, które mogą skutkować pozbawieniem 

życia osoby trzeciej. W pierwszej kolejności należy wskazać zbrodnie zabójstwa oraz 

jej formy kwalifikowane, a także występki ciężkiego i średniego uszczerbku na 

zdrowiu. Do drugiej grupy przestępstw możemy zaliczyć te związane z bójką, pobiciem 

i użyciem niebezpiecznego narzędzia w czasie bójki. Do trzeciej grupy możemy 

zaliczyć przestępstwa związane z przerywaniem ciąży oraz okresem połogu.  

Do ostatniej kategorii możemy zaliczyć przestępstwa związane z namawianiem do 

samobójstwa, nieudzieleniem pomocy oraz narażeniem na niebezpieczeństwo utraty 

życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Analizując rozdział XIX Kodeksu Karnego, 

można zauważyć, że większość artykułów w kwestii sankcji określa niniejsze 

przestępstwa jako występki. Na tym tle odznacza się wyraźnie zbrodnia zabójstwa, 

gdzie ustawodawca przewidział najwyższy wymiar kary, jakim jest kara dożywotniego 

pozbawienia wolności. Za pomocą tak wysokiej sankcji ustawodawca podkreślił 

znaczenie życia i zdrowia, czyniąc je wartościami nadrzędnymi, gdzie ich naruszenie 

zasługuje na szczególne potępienie. Jednocześnie w przypadku zabójstwa ustawodawca 

poprzez dalsze kodyfikacje wskazał inne formy zabójstwa, które to pomimo naruszenia 

najwyższych wartości, jakimi są życie i zdrowie, nie zasługują na tak surowe 

obostrzenia karne. Do tak uprzywilejowanych form kodeks karny zalicza  

m.in. np. zabójstwo w wyniku silnego wzburzenia emocjonalnego czy na skutek 

współczucia, namowy lub w czasie porodu. W przestępstwach tych ustawodawca 

 

351Zob. A. Marek, Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005, s. 422. 
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dopuszcza możliwość częściowo ograniczonej poczytalności sprawcy w chwili 

popełnienia czynu, przez co nie może on w sposób jednoznaczny kierować swoim 

postępowaniem.. 

 Zasada prawa do życia zawarta w Konstytucji zobligowała ustawodawcę do 

stworzenia przepisów chroniących wartość nadrzędną jaką jest życie, oraz do 

penalizacji czynów, których skutkiem jest pozbawienie życia. Prawo do życia 

prezentuje się nam jako „prawo absolutne”352 Ustawodawca w swojej kompetencji 

powołał organy mające za zadanie ochronę wartości podstawowych oraz ściganie 

sprawców, którzy swoimi czynami naruszyli skodyfikowane w poszczególnych 

przepisach prawa naturalne. Jednym z takich organów jest Policja. 

 Jednym z kluczowych praw człowieka jest prawo do wolności,  

które w Konstytucji RP zostało zawarte w art. 31 w brzmieniu: 

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno 

zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 

państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 

środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 

 W świetle rozważań nad prawami podstawowymi prawo do wolności jawi się 

nam jako jedno z najważniejszych praw człowieka, warunkującym niejednokrotnie 

możliwość korzystania przez niego z innych praw i wolności wyrażonych w przepisach 

konstytucyjnych czy ustawowych. Dobro prawne w postaci wolności osobistej 

przysługuje każdemu – o ile nie został on pozbawiony wolności na skutek orzeczenia 

sądowego bądź zatrzymania dokonanego w trybie kodeksu postępowania karnego.  

Ani ustawa, ani tym bardziej Konstytucja RP nie wprowadza podmiotowego 

zróżnicowania przysługującej jednostce wolności – w zależności od jej stanu zdrowia 

fizycznego bądź psychicznego. Szeroko pojmowana wolność człowieka znalazła swoje 

 

352Zob. wyrok ETPC z 18 grudnia 1996 r. w sprawie Aksoy przeciwko Turcji, § 62.  
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odzwierciedlenie w wielu zapisach naszej Konstytucji. Poza wspomnianym wyżej 

artykułem równie ważną kodyfikacją jest art. 41 zawierający prawo do wolności  

i bezpieczeństwa osobistego w brzmieniu: 

1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub 

ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych  

w ustawie. 

2. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny. 

3. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo 

odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia.  

O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną 

przez pozbawionego wolności. 

4. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego 

poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od 

chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, 

jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone 

postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. 

5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. 

Przepisy Konstytucji uzupełniają pozornie "techniczne" przepisy Kodeksu 

Postępowania Karnego, które odgrywają ważną rolę w analizie gwarancji procesowych, 

mających na celu stwierdzenie czasu, miejsca i przyczyn zatrzymania w protokole. 

Uwzględniają dodatkowo informacje na temat doręczenia odpisu protokołu 

zatrzymanemu oraz udzielanie informacji o przysługujących zatrzymanemu prawach 

(art. 244 § 2 i § 3 K. p. k.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli osoba 

zatrzymana nie zostanie przekazana do dyspozycji sądu, wraz z wnioskiem  

o zastosowanie tymczasowego aresztowania w przeciągu w ciągu 48 godzin od chwili 

zatrzymania, wtedy musi zostać zwolniona. Zatrzymanego również należy zwolnić,  

w przypadku, gdy nie otrzyma odpowiedniego postanowienia o zastosowaniu wobec 

niego tymczasowego aresztowania, w przeciągu 24 godzin od przekazania go do 

dyspozycji sądu. (art. 248 § i § 2 K. p. k.). Dodatkowo, w 1989 r. ustanowiono 

instytucję zażalenia na zatrzymanie, w celu wzmocnienia gwarancji zatrzymanego. 

Stosowne dokumenty składane są do właściwego sądu rejonowego, który ma obowiązek 
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niezwłocznie przeanalizować dane zażalenie, i w razie stwierdzenia bezzasadności lub 

nielegalności zatrzymania, może zarządzić natychmiastowe zwolnienie aresztanta  

(art. 246 § 1 - § 3 K. p. k.). Art. 31. ust. 1 Konstytucji RP gwarantuje, że wolność 

człowieka jest prawnie chroniona, natomiast art. 41 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP 

gwarancje tą potwierdza i uszczegóławia. Zgodnie z przepisami musi być sformułowana 

formalna przesłanka i tryb zastosowania aresztu tymczasowego, a wszelkie ograniczenia 

muszą opierać się na przejrzystych, jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych kryteriach 

materializowanych. 

 Ustawodawca tworząc konstytucyjny katalog praw podstawowych zważył 

jednakże, że część tych praw może ulec tymczasowemu zawieszeniu. Prawo do 

wolności może polegać „drastycznemu ograniczeniu wobec osób naruszających prawo, 

które daje ochronę dobru wspólnemu czy innym ważnym wartościom konstytucyjnie 

chronionym. Do podstawowych zadań państwa należy bowiem egzekwowanie przez nie 

prawa, w tym zapewnienie nieuchronności kary dla osób prawo to naruszających”353. 

Ogólna charakterystyka zawartych w Konstytucji RP przepisów ulega konkretyzacji  

w świetle dorobku orzeczniczego ETPC w tym zakresie, który to został przedstawiony 

w poprzednich rozdziałach. Pokrótce podsumowując wcześniejsze rozważania należy 

stwierdzić, że podstawą ingerencji w wolność człowieka jest uzasadnione podejrzenie 

popełnienia czynu zabronionego skodyfikowanego w obowiązujących przepisach prawa 

stanowionego. Jednak, aby możliwe było ograniczenie wolności muszą istnieć 

obiektywne dowody potwierdzające fakt, że dany czyn miał miejsce oraz dowody 

wskazujące na konkretnego sprawcę takiego czynu354. Zgodnie z Konstytucją RP  

i dyspozycjami art. 31 korzystanie z konstytucyjnych praw i wolności może zostać 

ograniczone na podstawie odpowiednich ustaw, jednak są one dopuszczalne tylko 

wtedy, gdy „są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub 

porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, 

albo wolności i praw innych osób, a ponadto nie mogą naruszać istoty wolności i praw”. 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wskazuje, że „uregulowania ustawowe,  

na podstawie których możliwe jest pozbawienie wolności, muszą spełniać najwyższe 

 

353Zob. wyrok TK z 10 lipca 2000 r., sygn. akt SK 21/99, poz. 144.  
354Zob. Komentarz do art. 5, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Komentarz do artykułów 1–18. Tom I. Komentarz, L. Garlicki (red.),  Wydawnictwo C. H. Beck, 

Warszawa 2010, Legalis, nb 42.  
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wymagania, szczególnie co do stopnia precyzji”355. Trybunał Sprawiedliwości 

wskazuje, iż surowiej powinny być traktowane standardy oceny regulacji praw  

i wolności osobistych, i politycznych w stosunku do praw ekonomicznych  

i socjalnych356. Wszelkie ograniczenia praw człowieka, w tym ograniczenie prawa do 

wolności i bezpieczeństwa osobistego, muszą być sformułowane w sposób dokładny, 

tak, aby nieścisłość interpretacyjna nie mogła prowadzić do nadużywania władzy przez 

organy władzy państwowej, w tym organu ścigania, do których zaliczamy Policję. 

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego jest jednym z fundamentalnych praw 

człowieka, które znalazło odzwierciedlenie w Konstytucji RP z 1997 roku. Ogólne 

wytyczne interpretacyjne tej zasady otrzymały następnie pełnoprawne rozwinięcie  

w poszczególnych aktach prawnych, które zostaną opisane w następnym rozdziale. 

 Kolejnym istotnym elementem składowym katalogu praw człowieka zawartego 

w Konstytucji RP jest absolutny i bezwzględny zakaz stosowania tortur, nieludzkiego, 

poniżającego traktowania oraz karania. Źródłem wprowadzenia, tego stosunkowo 

nowego zakazu w polskim prawie są regulacje międzynarodowe. Odnosi się do niego 

m.in.: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r., Konwencja Genewska z 1949 

r., Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r., Międzynarodowy Pakt Praw 

Osobistych i Politycznych z 1966 r., które zostały opisane w poprzednich rozdziałach. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że tortury są w każdej sytuacji jednocześnie 

nieludzkim i poniżającym traktowaniem. Zgodnie z art. 40 Konstytucji RP polskie 

prawo zakazuje poddawania kogokolwiek torturom, okrutnemu, nieludzkiemu lub 

poniżającemu traktowaniu i karaniu. Dodatkowo art. 30 nakłada na władze publiczne 

obowiązek poszanowania i ochrony godności człowieka. Art. 9 zobowiązuje 

Rzeczpospolitą Polskę do przestrzegania wiążących ją praw międzynarodowych,  

a art. 91 Konstytucji precyzuje obowiązek bezpośredniego stosowania umów 

międzynarodowych, które po ratyfikacji stają się częścią polskiego porządku 

prawnego357. 

 Konstytucja szeroko ujmuje zakres podmiotowy wolności gwarantowanej przez 

 

355Zob. wyrok TK z 24 lipca 2006 r., sygn. akt SK 58/03, poz. 85.  
356Zob. wyrok TK z 17 października 1995 r., sygn. akt K. 10/95, poz. 10; wyrok TK z 12 stycznia 1999 r., 

sygn. akt P. 2/98, poz. 2.  
357Zob. B. Banaszakiem, Omówienie art. 91 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, B. Banaszak, Wydawnictwo 

C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 459–463. 
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art. 40 i uznaje ją za wolność człowieka358. Każde poniżające, nieludzkie traktowanie 

oraz tortury postrzegane są jako zamach na przyrodzoną i niezbywalną godność 

jednostki, która to jest bezwzględnie chroniona prawem i ma wymiar absolutny. 

Człowieka godności nie można pozbawić, ani on nie może się jej zrzec. Zarówno 

choroba psychiczna, jak i popełnienie przez niego przestępstwa, a tym bardziej samo 

podejrzenie o taki czyn, nie stanowią przesłanki usprawiedliwiającej nieludzkie lub 

poniżające traktowanie takiej osoby. Artykuł 40 Konstytucji RP stanowi najszerszą, 

podmiotową ochronę, którą należy postrzegać przez pryzmat humanizmu i ludzkiej 

godności. Pomimo, iż art. 40 obejmuje ochroną „każdego człowieka”, to jest 

szczególnie istotny dla osób, które są odizolowane i podlegają władzy funkcjonariuszy 

publicznych, będąc narażonymi na maltretowanie. Osoby znajdujące się  

m.in. w: aresztach policyjnych i wojskowych, instytucjach dla nieletnich, więzieniach  

i aresztach śledczych, szpitalach psychiatrycznych, aresztach deportacyjnych, ośrodkach 

dla uchodźców, centrach przesłuchań, są bezbronne wobec funkcjonariusza 

publicznego. 

 Problematyka zakazu tortur oraz nieludzkiego, okrutnego i poniżającego 

traktowania została w sposób komplementarny scharakteryzowana przez szereg 

organizacji międzynarodowych i regionalnych zajmujących się prawami człowieka. 

Zasady zawarte w międzynarodowych katalogach praw człowieka znalazły także 

odzwierciedlenie w art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 roku. Co istotne w Polsce obowiązują wszystkie ratyfikowane dokumenty oraz te, 

które na nich się opierają (m. in. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Ustawa  

o Rzeczniku Praw Dziecka). Warto jednak zauważyć – co jest istotne dla tematu 

rozprawy – że Polska nie podpisała lub nie ratyfikowała szeregu ustaw 

międzynarodowych. Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała Europejskiej konwencji  

o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy z 24 listopada 

1983 r., ponieważ w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości związanie się przez Polskę 

konwencją spowodowałoby objęcie krajowym systemem kompensaty obywateli 

wszystkich państw stron konwencji. Krąg krajów pozaunijnych, które ratyfikowały tę 

konwencję, jest ograniczony, ale nie we wszystkich przypadkach ich systemy 

kompensaty państwowej należałoby uznać za co najmniej równoważne polskiemu.  

 

358Zob. B. Banaszak, Omówienie art. 40, [w:] Konstytucja RP…, s. 221. 



156 

 

Nie jest także jasne, czy ze względu na obszerny zakres uregulowania przez Unię 

kwestii państwowej kompensaty nie należałoby uzyskać zgody Rady UE na związanie 

się przez Polskę tą konwencją Rady Europy. W tej sytuacji, gdy krajowy ustawodawca 

nie przewiduje rozciągnięcia systemu kompensaty państwowej na osoby inne niż 

posiadające obywatelstwo Unii Europejskiej, prace nad ratyfikowaniem konwencji RE 

wydają się przedwczesne, zwłaszcza wobec konieczności zapewnienia wystarczających 

środków finansowych na uwzględnienie w polskim systemie kompensaty państwowej 

także obywatelom np. Albanii, Azerbejdżanu czy Bośni. Polska, jako państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, wdrożyła do prawa krajowego dyrektywę z dnia 29 

kwietnia 2004 r. dotyczącą kompensaty przysługującej ofiarom przestępstw,  

co skutkowało uchwaleniem 7 lipca 2005 r. ustawy o państwowej kompensacie 

przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych359. Od 12 czerwca 2009 r. 

obowiązuje ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych 

przestępstw zmieniająca ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. Istotne jest, że ustawa zawiera 

ograniczenie jej stosowania do osób posiadających obywatelstwo Unii Europejskiej. 

Warto także podkreślić, że powstała stosowna ustawa (Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o 

państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów 

zabronionych360)361. Polska nie podpisała także Dodatkowego protokołu do Europejskiej 

Karty Społecznej wprowadzający system skarg zbiorowych, Protokołu Nr 12 do 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności362, Protokołu Nr 15 do 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Pomimo podpisania 

Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur w Polsce do tej pory nie wprowadzono 

do prawa karnego przestępstwa tortur w takim rozumieniu, jakie nakazuje art. 1 tejże 

konwencji. Polska nie podpisała poprawki do artykułu 17 ust. 7 i artykułu 18 ust. 5 

Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania (ale ratyfikacja miała miejsce 23 marca 2009 

 

359Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1415. 
360Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1415. 
361Zob. H. Mościcka-Dendys, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – z 

upoważnienia ministra – na interpelację nr 26893 w sprawie obecnego stanu ratyfikacji zobowiązań 

międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących konwencji Rady Europy z zakresu ochrony 

praw człowieka, nr 31, [na:] https://mojepanstwo.pl/dane/sejm_interpelacje/31303,interpelacja-nr-26893-

sprawie-obecnego-stanu-ratyfikacji-zobowiazan-miedzynarodowych/pismo/65608, (data dostępu 

02.02.2019). 
362Zob. RPO, Rząd nie podjął decyzji w sprawie ratyfikacji Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka, [na:] https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzad-nie-podjal-decyzji-w-sprawie-ratyfikacji-

protokolu-nr-12-do-europejskiej-konwencji-praw, (data dostępu 31.01.2019). 
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r.)363. Jednakże w Konstytucji RP istnieje analogiczny zapis zawarty we wspomnianym 

art. 40. Wydawałoby się, że nie zostały wypełnione niektóre zobowiązania 

międzynarodowe364, bowiem nie podpisano bądź nie ratyfikowano wymienionych 

dokumentów (i jeszcze wielu innych, np. Konwencji Rady Europy o dostępie do 

oficjalnych dokumentów). 

 Zauważmy ponownie, że podstawowym i najważniejszym dokumentem 

określającym prawa człowieka w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jednak również w tym przypadku można mieć poważne wątpliwości co do ochrony, 

jaką ma ona faktycznie zapewniać (pojawiają się opinie, że jej obecnie nie zapewnia ze 

względu na działania rządu)365. Raport Komisarza Praw Człowieka Rady Europy po 

wizycie w Polsce w dniach 9-12 lutego 2016 r. potwierdził łamanie praw człowieka na 

różne sposoby366. Nawet jeśli pominąć dokumenty międzynarodowe, to Konstytucja jest 

głównym źródłem obowiązków państwa wobec obywatela367, a nie tylko obywatela 

wobec państwa. Jednym z tych obowiązków, który należy ciągle udoskonalać poprzez 

pozytywne zmiany w prawie368, jest zapewnienie ochrony praw człowieka. 

 Problematyka stosowania tortur lub nieludzkiego i poniżającego traktowania 

przez funkcjonariuszy polskiej Policji została wielokrotnie i szczegółowo badana przez 

 

363Zob. RPO, Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, [na:] 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/protok%C3%B3%C5%82-fakultatywny-do-konwencji-w-sprawie-

zakazu-stosowania-tortur-oraz-innego-okrutnego, (data dostępu 31.01.2019). 
364Pojawiają się jednak Sprawozdania Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień 

Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania. Zob. MS, Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, [na:] https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-

czlowieka/onz-i-prawa-czlowieka/konwencje/konwenc ja-w-sprawie-zakazu-stosowania-tortur-oraz-

innego-okrutnego-nieludzkiego-lub-ponizajacego-traktowania-albo-karania/, (data dostępu 31.01.2019). 
365Zob. M. Wyrzykowski, Obrona Konstytucji RP, „Kwartalnik o Prawach Człowieka”, lipiec – grudzień, 

nr 3-4 (23-24) 2017, s. 5-17; RPO, „Biorąc Konstytucję poważnie. Ochrona praw i wolności człowieka po 

kryzysie konstytucyjnym” – wykład Adama Bodnara na Uniwersytecie Warszawskim, [na:] 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/biorac-konstytucje-powaznie-ochrona-praw-i-wolnosci-czlowieka-po-

kryzysie-konstytucyjnym, (data dostępu 31.01.2019). 
366Zob. Raport Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, [na:] 

https://www.msz.gov.pl/resource/1328d245-54b7-4bce-83f9-6100437c40da:JCR, (data dostępu 

31.01.2019). 
367Zob. M. Florczak-Wątor, Konstytucja jako źródło obowiązków państwa w stosunku do obywatela, 

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, LXXX/1, s. 119-131. 
368Zob. R. Kulas, Przestępstwo tortur – zmiany w prawie są konieczne, [na:] 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Rafa%C5%82%20Kulas%20-

%20artyku%C5%82%20o%20przest%C 4%99pstwie%20tortur.pdf, (data dostępu 01.02.2019). 



158 

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka369. Istniejąca od lat praktyka sądowa wskazuje na 

ustalony standard rozumienia gwarancji ochrony katalogu praw człowieka. Jednakże  

w dalszym ciągu mamy do czynienia z naruszeniami przez Policję zakazu tortur. 

Pomimo istnienia procedur szkoleniowych i prewencyjnych, w dalszym ciągu liczba 

odnotowanych skarg związanych z łamaniem tej konkretnej gwarancji wynikającej  

z katalogu prawa naturalnego jest niepokojąca.  

W 2009 roku wprowadzony został katalog kategorii skargowych, na podstawie 

którego rozpatrywane są skargi. Kategoria I odnosi się do skarg dotyczących 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania, wśród których należy wymienić: 

stosowanie przemocy fizycznej, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, 

przemoc psychiczna, wymuszanie zeznań, wyjaśnień, informacji, oświadczeń, 

molestowanie i gwałt, a także skargi na warunki panujące w pomieszczeniach dla 

zatrzymanych, w policyjnych izbach dziecka, w aresztach i podczas konwoju. Dane 

gromadzone przez Komendę Główną Policji zawierają wyszczególnienie zawierające 

dane dotyczące kobiet i dzieci. Prezentowane zestawienia w swojej treści nie zawiera 

ilości skarg, lecz jedynie liczba zarzutów dotyczących nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania (niektóre skargi mogą zawierać kilka zarzutów): 

• w roku 2014 odnotowano 1214 zarzutów wskazanych w skargach załatwionych 

przez Policję we własnym zakresie, z czego 300 dotyczyło kobiet a 23 dzieci 

• w roku 2015 odnotowano 1407 zarzutów wskazanych w skargach załatwionych 

przez Policję we własnym zakresie, z czego 322 dotyczyło kobiet a 30 dzieci 

• w roku 2016 odnotowano 1048 zarzutów wskazanych w skargach załatwionych 

przez Policję we własnym zakresie, z czego 293 dotyczyło kobiet a 21 dzieci. 

 Jednocześnie z danych policyjnych wynika370, że: 

• w roku 2014 podejrzanych o złamanie zakazu tortur, nieludzkiego albo 

poniżającego traktowanie było 45 policjantów, z czego przedstawiono łącznie 58 

zarzutów obejmujących aktem oskarżenia 35 funkcjonariuszy 

• w roku 2015 podejrzanych o złamanie zakazu tortur, nieludzkiego albo 

 

369Zob. wyrok ETPC z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Dzwonkowski przeciwko Polsce;  wyrok ETPC z 13 

stycznia 2009 r. w sprawie Lewandowski i Lewandowska przeciwko Polsce; wyrok ETPC z 12 maja 

2009 r. w sprawie Mrozowski przeciwko Polsce. 
370Aktualne dane uzyskane z KGP oraz KWP we Wrocławiu obrazujące wspomnianą kwestię w badanym 

zakresie czasowym zostaną przedstawione w następnych rozdziałach. 
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poniżającego traktowanie było 34 policjantów, z czego przedstawiono łącznie 70 

zarzutów obejmujących aktem oskarżenia 29 funkcjonariuszy 

• w roku 2016 podejrzanych o złamanie zakazu tortur, nieludzkiego albo 

poniżającego traktowanie było 38 policjantów, z czego przedstawiono łącznie 53 

zarzuty obejmujących aktem oskarżenia 25 funkcjonariuszy371. 

 W ostatnich latach odnotowano wiele spraw podnoszących zarzut nieludzkiego 

lub poniżającego traktowania osób przez funkcjonariuszy Policji372, które obnażyły 

często skrywaną poprzez zmowę milczenia prawdę dotyczącą działalności organów 

ścigania373. Problematyka zakazu stosowania tortur jest fundamentalnym elementem 

stosunku prawnego na linii obywatel-państwo. Jego respektowanie jest wskaźnikiem 

rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa demokratycznego. Jednakże w dalszym ciągu 

możemy zaobserwować naruszenia tej konstytucyjnej normy prawnej. Aktualne dane 

związane z zakresem temporalnym niniejszej dysertacji doktorskiej zostaną 

przedstawione w ramach następnego rozdziału pracy. 

 Na piedestale praw człowieka, które objęte powinny być szczególną ochroną w 

państwach demokratycznych znajduje się także prawo do prywatności. Na podstawie 

art. 47 Konstytucji RP „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, 

rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. 

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie prowadził procesy, w których naruszono prawo 

do prywatności, jak również odnoszące się do zbierania i przetwarzania informacji  

o danej osobie ingerując w jej prywatność. Przykładem może być wyrok z 20 stycznia 

2015, kiedy to Trybunał zauważył, że „stanowiąc jeden z podstawowych elementów 

aksjologii demokratycznego państwa prawnego, konstytucyjna ochrona prywatności to 

w szczególności możność samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym podmiotom 

informacji dotyczących własnej osoby, a także sprawowania kontroli nad tymi 

informacjami, nawet jeżeli znajdują się w posiadaniu innych osób (autonomia 

 

371Zob. HFPC, pismo dotyczące Robert Kuchta i Sebastian Mętel przeciwko Polsce, [na:] 

http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/04/Amicus_Kuchta_POL.pdf ,(data dostępu 01.02.2019). 

372Zob.  wyrok ETPC z 13 stycznia 2009 r. w sprawie Lewandowski i Lewandowska przeciwko Polsce,  

wyrok ETPC z 12 maja 2009 r. w sprawie Mrozowski przeciwko Polsce, wyrok ETPC z 12 kwietnia 2007 

r. w sprawie Dzwonkowski przeciwko Polsce, decyzja ETPC z 14 września 2015 r. w sprawie Wołkowski i 

Jacyna przeciwko Polsce.  

373Zob. decyzja ETPC z 14 września 2015 r. w sprawie Wołkowski i Jacyna przeciwko Polsce.  
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informacyjna jednostki) oraz możność samostanowienia o swym życiu osobistym  

w aspekcie przedmiotowym, podmiotowym oraz czasowym (autonomia decyzyjna 

jednostki)”374. Podobny wyrok zapadł 30 lipca 2014 r., kiedy to Trybunał uznał,  

że zarówno władze publiczne jak i podmioty prywatne, nie mają żadnych kompetencji, 

aby ingerować w prywatność jednostki. Konstatacja Trybunału Konstytucyjnego nie 

pozostawia żadnych wątpliwości: „(...) pozyskiwanie informacji o życiu prywatnym 

jednostek przez organy władzy publicznej, zwłaszcza niejawnie, musi być ograniczone 

do koniecznych sytuacji, dopuszczalnych w demokratycznym państwie wyłącznie dla 

ochrony konstytucyjnie uznanych wartości i zgodnie z zasadą proporcjonalności. 

Warunki gromadzenia i przetwarzania tych danych przez władze publiczne muszą być 

unormowane w ustawie w sposób jak najbardziej przejrzysty, wykluczający arbitralność 

i dowolność ich stosowania”375. Polskie prawodawstwo i orzecznictwo chroni jednostki 

przed pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i ujawnieniem danych, w 

sposób naruszający reguły przydatności, niezbędności i proporcjonalności sensu stricto, 

w tym informacji m.in. o: stanie zdrowia376, sytuacji majątkowej377, sytuacji 

rodzinnej378, przeszłości politycznej lub społecznej379, nazwisku lub wizerunku380 lub 

innych informacji niezbędnych dla działań organów władzy publicznej381. Normy 

konstytucyjne gwarantują jednostce ochronę przed ingerencją w decyzje jednostki  

m.in. o: własnym życiu lub zdrowiu382, kształtowaniu życia rodzinnego383, wychowaniu 

dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami384, urodzeniu dziecka385. 

 

374Zob. wyrok TK z 20 stycznia 2015 r., sygn. akt K 39/12. 
375Zob. wyrok TK z 30 lipca 2014 r., sygn. akt K 23/11; por. też wyrok SN z dnia 25 czerwca 2015 r., 

sygn. akt V CSK 507/14.  
376Zob. wyrok TK z dnia 19 maja 1998 r. o sygn. akt U 5/97; wyrok TK z dnia 3 lipca 2001 r. U 3/01.  
377Zob. orzeczenie TK z dnia 24 czerwca 1997 r. o sygn. akt K 21/96; wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 

r. o sygn. akt  41/02.  
378Zob. wyrok TK z dnia 12 listopada 2002 r. o sygn. akt SK 40/01; wyrok TK z dnia 13 lipca 2004 r. o 

sygn. akt K 20/03.  
379Zob. wyrok TK z dnia 21 października 1998 r. o sygn. akt K 24/98; wyrok TK z dnia 5 marca 2003r. o 

sygn. akt K 7/01; wyrok TK z dnia 26 października 2005 r. o sygn. akt  K 31/04.  
380Zob. wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r. o sygn. akt K 17/05; wyrok TK z dnia 18 lipca 2001 r. o sygn. 

akt K 25/09.  
381Zob. wyrok TK z dnia20 czerwca 2005 r. o sygn. akt K 4/04; wyrok TK z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

sygn. akt K 45/02; Wyrok TK z dnia 23 czerwca 2009 r. o sygn. akt K 54/07; wyrok TK z dnia 13 

grudnia 2011 r. o sygn. akt K 33/08.  
382Zob. wyrok TK z dnia 9 lipca 2009 r. o sygn. akt SK 48/05; wyrok TK z dnia 11 października 2011 r. o 

sygn. akt K 16/10.  
383Zob. wyrok TK z dnia 27 stycznia 1999 r. o sygn. akt  K 1/98; wyrok TK z dnia 28 kwietnia 2003 r. o 

sygn. akt K 18/02.  
384Zob. wyrok TK o sygn. akt U 10/07.  
385 Wyrok TK z dnia 23 października 2007 r. o sygn. akt K 26/96.  
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Wyjątkami mogą być tylko i wyłącznie przypadki przewidziane przez ustawę, 

konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwowego, publicznego lub 

dobrobytu gospodarczego kraju, a także z uwagi na ochronę porządku, zdrowia, 

moralności, praw i wolności innych osób oraz zapobieganiu przestępstwom. Z ochroną 

życia prywatnego powiązany jest art. 49 Konstytucji RP, który w swej treści „zapewnia 

wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić 

jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony”. Wolność 

komunikowania opiera się na poufności polegającej na „zakazie zmuszania adresatów 

do ujawniania treści otrzymywanych przekazów, jak i na zakazie adresowanym do 

wszystkich innych podmiotów, łącznie z organami władzy publicznej, podejmowania 

prób poinformowania się o tych treściach bez zgody adresata. Co więcej, obejmuje 

również poufność co do faktu, że jest się w ogóle adresatem określonych przekazów”386. 

Wolność w zakresie komunikowania się, również jest ściśle związana z godnością 

człowieka, traktując każdą jednostkę jako autonomiczny podmiot prawa, korzystający 

ze swojej wolności i wchodzący w relacje z innymi ludźmi. Należy zaznaczyć,  

że stosowanie policyjnych czynności z zakresu kontroli operacyjnej również jest 

bezpośrednią ingerencją w wolność i poufność komunikowania się. Naruszenie tego 

dobra musi być odpowiednio uzasadnione, uwzględniając ochronę innych 

konstytucyjnych dóbr chronionych. Do tych warunków należy również zaliczyć 

przepisy, które regulują czas trwania kontroli operacyjnej - im dłuższy okres 

dopuszczalnego prowadzenia takich czynności, tym silniejsze musi być uzasadnienie 

odwołujące się do konstytucyjnego systemu dóbr. 

Art. 51 ust. 2 Konstytucji RP zakazuje pozyskiwania, gromadzenia  

i udostępniania innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym 

państwie prawnym, jako naturalna konsekwencja przestrzegania prawa do 

prywatności387. Trudności może powodować kategoryczne ustalenie kryteriów 

pozwalających na selekcję danych, które są „niezbędne w demokratycznym państwie 

prawnym”. Możemy uznać, że „jeżeli zakres podobnych systemów informacyjnych 

staje się dla wygody administracji zbyt szeroki (inwigilacja „na wszelki wypadek” 

 

386P. Sarnecki, Komentarz do art. 49, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom III, L. 

Garlicki (red.),  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 3.  
387P. Sarnecki, Komentarz do art. 51, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom III, L. 

Garlicki (red.), Wydawnictwo Sejmowe , Warszawa 2003, s. 2.  
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szerszych grup społecznych, jednolite „konto informacyjne” obywatela powstające  

z integracji setek danych administracyjnych z różnych dziedzin) lub szczegółowość 

danych prowadzi do tworzenia „profilów osobowych” (uproszczonej informatycznej 

charakterystyki jednostki), czy wreszcie dochodzi do ukrytego lub jawnego oznaczenia 

obywateli za pomocą numerów identyfikacyjnych nie o charakterze porządkowym, lecz 

znaczącym, mamy do czynienia z przypadkiem wykraczania poza to, co niezbędne  

w demokratycznym państwie prawnym”388. 

 Jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego jest prawo 

suwerena do wyrażania swoich poglądów, z czym nieodłącznie związane jest prawo do 

wolności gromadzenia się. Organizowanie pokojowych zgromadzeń i uczestniczenie  

w nich jest jedną z wolności wskazanych w Konstytucji RP. Zgromadzenie, aby było 

legalne, musi spełniać określone w ustawie cechy. Co istotne, to konkretne uprawienie 

Konstytucja określa nie jako „prawo” zgromadzeń, lecz jako „wolność” zgromadzeń, co 

ma istotne znaczenie, ponieważ wolności państwo nie stwarza, a ma jedynie 

zabezpieczać realizację już istniejącej wolności389. Wolność pokojowych zgromadzeń 

jest istotnym elementem pluralizmu politycznego, której skomplikowany charakter  

i problematyka związana z wykonywaniem tego prawa związana jest z jego zależnością 

i stycznością z innymi prawami ustawowymi. Z jednej strony ustawodawca gwarantuje 

wolność zgromadzeń, jednakże z drugiej strony zobligowany jest chronić pozostałe 

ponadnormatywne wartości takie jak prawo do życia, bezpieczeństwa, swobodę 

poruszania się. Wolność do zgromadzeń daje możliwość korzystania przez obywateli  

z wielu przysługujących im praw i wolności, oraz gwarantuje każdemu swobodę 

organizowania pokojowych demonstracji w zgodzie z prawem i przyjętym programem 

zgromadzenia oraz uczestniczenia w nich, bez względu na ich cel, o ile jest on zgodny  

z prawnym systemem wartości i nie jest zakazany przez przepisy szczegółowe. 

Zgromadzenie powinno się charakteryzować ograniczonym czasem trwania, zwołaniem 

doraźnym, a także brak stałych ram organizacyjnych i otwartością na nieograniczoną 

liczbę uczestników390. Pojęcie zgromadzenia i jego faktyczna i prawna ochrona 

 

388J. Boć, Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Kolonia 

Limited, Wrocław 1998, s. 99. 
389Por. W. Skrzydło, Komentarz do art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, W. Skrzydło, LEX 2013. Wydanie VII. 
390Por. A. Deryng. Wolność zgromadzeń jako przedmiot zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Uwagi wprowadzające, [w:] Rzecznik Praw Obywatelskich jako wnioskodawca w postępowaniu przed 
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obejmuje nie tylko zgromadzenia o charakterze publicznym, lecz także takie  

o charakterze prywatnym, pod warunkiem ich pokojowego przebiegu, wolnego od 

naruszania nietykalności cielesnej osób uczestniczących w zgromadzeniu i osób 

postronnych, a także od niszczenia wszelkiego mienia, agresji, napaści lub odwetu.  

Co istotne, na organach władzy publicznej spoczywa obowiązek zapewnienia 

niezakłóconego przebiegu zgromadzenia, co w praktyce oznacza obowiązek 

zapewnienia realizacji tego prawa przez funkcjonariuszy Policji. Przebieg zgromadzenia 

powodujący wyrządzenie szkód w majątku publicznym skutkuje odpowiedzialnością 

cywilną organizatorów zgromadzenia391. Istotą wolności zgromadzeń jest pozytywny 

wymiar realizacji tego prawa, który wyraża się w prawie do organizowania zgromadzeń 

i uczestniczenia w nich. Warto zauważyć, że prawo to posiada także swoistego rodzaju 

wymiar negatywny, objawiający się jako zaraz przymuszania kogokolwiek do 

uczestnictwa w jakimkolwiek zgromadzeniu. Art. 57 Konstytucji normuje także 

ograniczenie wolności zgromadzania się. Jednakże zapisy ustawy zasadniczej nie 

precyzują klauzul ograniczających wolność zgromadzania się, odsyłając jedynie do 

„ustawy” (rozumianej jako typ aktu prawnego rangi ustawowej, nie jako konkretna 

ustawa), dając ustawodawcy możliwość ograniczenia wolności zgromadzeń na drodze 

ustawowej. Sama ocena proporcjonalności prawa do ograniczenia wolności 

zgromadzeń, uwarunkowana jest jej szczególnym znaczeniem, a także musi być 

prowadzona z uwzględnieniem jak najsurowszych kryteriów konieczności jej 

ograniczenia. Obostrzenia mogą być wprowadzone tylko w sytuacjach szczególnych, 

prowadzących do ochrony jednej z wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Takie ograniczenia wolności zgromadzeń, prowadzące do zamrożenia debaty 

publicznej, wprowadzenia cenzury, a także milczenia o nieujawnionych zjawiskach nie 

mogą być traktowane jako konieczne, a jako szczególny wyjątek od obowiązujących 

norm prawnych i społecznych392. Istotnym elementem wolności zgromadzeń jest 

znowelizowana przez obecny rząd Ustawa Prawo o zgromadzeniach publicznych,  

która zostanie omówiona przeze mnie w następnym rozdziale. 

 Konstytucyjne przepisy prawne odnoszące się do aspektu przestrzegania praw 

człowieka zawierają ogólnoprzyjęte przez społeczność międzynarodową normy prawne 

 

Trybunałem Konstytucyjnym, A. Deryng, LEX 2014. 
391Por. W. Skrzydło, Komentarz do art. 57 Konstytucji... 
392Zob. wyrok  TK z 10 lipca 2008 r., sygn. akt P 15/08.  
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w kwestii poszanowania katalogu praw podstawowych. Normy konstytucyjne są 

fundamentem budowania szczegółowych unormowań prawnych zawierających klauzule 

odnoszące się do praw człowieka. 

 

3.2. Ustawy 

 

 W polskim systemie prawnym możemy odnaleźć szereg ustaw, które w swojej 

treści zawierają normy prawne odnoszące się do praw człowieka oraz mechanizmów ich 

przestrzegania. Na gruncie polskiego prawodawstwa powstały też powołane na mocy 

ustawy instytucje, mające w swoim statucie ochronę praw człowieka oraz kontrolę nad 

innymi organami państwowymi w kwestii przestrzegania praw podstawowych. Jednym 

z ważniejszych organów państwowych mających za zasadnie kontrole nad 

przestrzeganiem praw człowieka jest polski ombudsman, czyli Rzecznik Praw 

Obywatelskich. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich został utworzony  

1 stycznia 1988 r., a jego działalność reguluje Konstytucja RP (art. 208–212) oraz 

ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich393. Głównym zadaniem 

Rzecznika jest obrona wolności oraz praw człowieka i obywatela, które zostały 

określone w Konstytucji, a także w innych aktach normatywnych  

(art. 208 ust. 1 Konstytucji). Instytucja ta została powołana, aby kontrolować  

i podejmować stosowne czynności, jeśli stwierdzone zostanie naruszenie praw oraz 

zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej, zarówno w celowym działaniu,  

jak również w zaniechaniu podejmowanych działań zarówno przez organy, organizacje 

lub instytucje do tego powołane. Ważnym elementem pracy Rzecznika Praw 

Obywatelskich jest jego ogólnodostępność, a tym samym każdy ma prawo złożyć 

bezpłatny wniosek o pomoc w ochronie swych praw i wolności, w szczególności 

naruszonych przez organy władzy publicznej (art. 80 Konstytucji).394. Zakres działania 

Rzecznika obejmuje swoim zakresem czuwanie nad przestrzeganiem praw człowieka  

i praw obywatelskich (w znaczeniu subiektywnym), a nie nad przestrzeganiem prawa  

w znaczeniu ogólnym. Jednak, funkcje te są ze sobą blisko związane, przenikają się,  

 

393Dz.U. z 1987 r. nr 21, poz. 123 
394 Zob. R. Piotrowski (red.), Prawo konstytucyjne. Kompendium, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2014, s. 204. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19870210123
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a ich rozdzielenie nie jest oczywiste. Pomimo tego trzeba starać się je rozróżniać  

w interesie jasności konstrukcji prawnej, a przede wszystkim dla uniknięcia sporów 

kompetencyjnych395. W ramach swoich kompetencji ustawowych Rzecznik w razie 

stwierdzenia przypuszczenia, że naruszone zostały prawa i wolności człowieka może: 

• podjąć działania procesowe, 

• zainteresować się sprawą z punktu widzenia prawidłowości jej załatwienia.  

A mianowicie, jest uprawniony do żądania udostępnienia mu stosownych informacji 

dotyczących stanu prowadzonej sprawy, w tym wglądu do akt spraw prowadzonych 

przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania po zakończeniu postępowania  

i zapadnięciu wyroku, 

• podjąć działania generalne, do których można zaliczyć nakazanie usunięcia 

stwierdzonych uchybień względem naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela  

w działalności organów, organizacji lub instytucji, 

• podjąć działania kontrolne, kiedy może się zwrócić do organu nadrzędnego nad 

jednostką z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa396. 

 Jednym z elementów składowych pracy Rzecznika Praw Obywatelskich jest 

rozpatrywanie indywidualnych skarg na Policje w ramach podejmowanych przez 

Rzecznika czynności wyjaśniających. Jedną z pierwszych czynności jakie wykonuje 

RPO w ramach swoich kompetencji jest zwrócenie się do właściwego komendanta  

wojewódzkiego Policji z prośbą o informację w zaskarżonej sprawie. Zwracając się do 

Rzecznika z prośbą o zbadanie sprawy uruchamiana zostaje określona procedura,  

która w przypadku stwierdzenia naruszenia wolności lub praw powinna doprowadzić do 

zastosowania przepisów karnych i dyscyplinarnych. Skargi na działania policjantów,  

w zależności od podnoszonych w nich zarzutów dotyczą zachowań stanowiących  

przewinienie dyscyplinarne w rozumieniu art. 132 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  

o Policji lub przestępstwo z art. 231 Kodeksu karnego, ewentualnie także w zbiegu  

z innymi artykułami kodeksowymi. Rodzaj podniesionego w skardze zarzutu niejako 

determinuje sposób działania Rzecznika. Wśród podejmowanych przez Rzecznika tzw. 

 

395Zob.  W. Sokolewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, Tom III, L. Garlicki (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 10.  
396Zob. S. Trociuk, Komentarz do ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 

(Dz.U.01.14.147), Wolters Kluwer, Warszawa, 2005, s. 169. 
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spraw policyjnych pojawiły się między innymi skargi dotyczące nieprofesjonalnego 

działania Policji podczas zatrzymania, postępowania w toku przeszukania, zatrzymania 

dowodów rzeczowych (np. nie związanych ze sprawą) i ich nieterminowy zwrot oraz 

brak uzasadnienia podejmowanych w tej materii decyzji, przekroczenia uprawnień 

przez funkcjonariuszy wobec osób zatrzymanych, pobić zatrzymanych i wymuszaniu 

złożenia wyjaśnień, bezzasadne zatrzymania, użycia środków przymusu  

bezpośredniego, w tym broni, czy uszkodzenia mienia podczas przeszukania  

pomieszczeń. 

 W Biurze Rzecznika nie powołano odrębnego zespołu, którego przedmiotem 

działalności byłyby wyłącznie sprawy dotyczące naruszenia przez funkcjonariuszy  

organów ścigania praw i wolności obywatelskich. Sprawy takie prowadzone są  

w Wydziale do Spraw Postępowań Organów Ścigania funkcjonującego w strukturze 

Zespołu Prawa Karnego. 

 W przypadkach skarg na działania policjantów Rzecznik może samodzielnie 

prowadzić postępowanie wyjaśniające lub ma możliwość, aby zwrócić się do 

właściwych organów z wnioskiem o zbadanie sprawy w całości lub w jej części. Jedną  

z reguł w działaniu Rzecznika jest zwrócenie się do właściwego nadrzędnego 

komendanta Policji o zbadanie sprawy na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy o RPO.  

W takim przypadku Rzecznik wyznacza granice oraz zakres procedowanej sprawy, 

wskazując na kierunki, w których organ powinien prowadzić postępowanie badając 

sprawę, okoliczności, które powinny zostać przeanalizowane w jej toku, a także 

wskazywać na konieczność proobywatelskiej wykładni przepisów prawa podczas 

badania sprawy. Wyniki z przeprowadzonych czynności organ nadrzędny przedstawia 

Rzecznikowi. Od analizy tychże wyników RPO uzależnia dalszy tok postępowania, 

podejmując działania zmierzające w dwóch kierunkach: poinformowania 

wnioskodawcy o osiągniętych w jego sprawie efektach (np. usunięciu naruszenia 

wolności lub praw) i zakończeniu sprawy, lub, w przypadku niepotwierdzenia zarzutów 

przez nadrzędnego komendanta, dalszego samodzielnego prowadzenia przez RPO 

postępowania wyjaśniającego. Ten ostatni kierunek może przybrać formę złożenia 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariusza Policji (na podstawie 

art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego), co implikuje dalszy nadzór nad sprawą 

poprzez monitoring postępowania prowadzonego przez urząd prokuratorski  
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(na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o RPO). Na każdym etapie tego postępowania, 

Rzecznik samodzielnie ocenia czy wyjaśnione zostały wszelkie istotne okoliczności 

faktyczne oraz czy zgromadzony materiał dowodowy został oceniony zgodnie  

z regułami określonymi w art. 7 kpk. Można zatem stwierdzić, że art. 304 § 2 kpk 

wyznacza prawne ramy badania przez Rzecznika skarg na Policję w tym sensie,  

że w przypadku, gdy skarga dotyczy zachowań noszących znamiona przestępstwa 

wówczas badanie przez Rzecznika sprawy polega w praktyce na kontroli przebiegu  

i wyniku postępowania przygotowawczego. 

Jednym z najważniejszych elementów pracy RPO w ramach działalności Policji 

są działania w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji. Przyjęcie przez Polskę  

Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz  

innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania albo karania spowodowało 

nie tylko wzmocnienie ochrony osób pozbawionych wolności przed zakazanymi  

formami traktowania, ale w dalszej konsekwencji, powołanie Krajowego Mechanizmu 

Prewencji Tortur. Konwencja ta dała podstawy do utworzenia w Polsce Krajowego  

Mechanizmu Prewencji Tortur. To organ wizytujący i monitorujący miejsca,  

w których przebywają osoby pozbawione wolności, aby nie dopuścić do narażenia ich 

na różnego rodzaju nadużycia. Dzięki systematycznej kontroli miejsc zatrzymać,  

mechanizm ten uważany jest za najbardziej efektywny środek zapobiegający torturom  

i innym zakazanym formom traktowania osób, które zostały pozbawione wolności. 

Wśród zadań statutowych KMP należy wyróżnić: 

• regularne sprawdzanie sposobu traktowania osób pozbawionych wolności  

i przebywających w miejscach zatrzymań, 

• przedstawianie rekomendacji właściwym władzom, w celu poprawy zarówno 

traktowania jak i warunków przetrzymywania osób pozbawionych wolności , 

• przedstawianie propozycji i uwag odnoszących się do obowiązujących oraz 

projektowanych przepisów prawnych; 

• sporządzanie i opublikowanie rocznego raportu z działalności. 

 Zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji wykonywane są przez specjalnie  

w tym celu stworzony Zespół KMP przy udziale Zespołu Prawa Karnego oraz  

przedstawicieli Biur Pełnomocników Terenowych RPO z Gdańska, Katowic  

i Wrocławia, jeżeli wizytacje są przeprowadzane w jednostkach, usytuowanych na  
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podległym im obszarze działania. W ramach swojej działalności wizytujący  

(co istotne wizyty takie są niezapowiedziane) posiadają następujące uprawnienia: 

• możliwość odbywania prywatnych rozmów bez świadków z osobami 

pozbawionymi wolności, bądź osobiście, bądź poprzez tłumacza, jeśli uznane to 

zostanie za niezbędne, jak również z każdą inną osobą, co do której KMPT uzna,  

że może ona dostarczyć stosownych informacji, 

• prawo dostępu do wszystkich informacji dotyczących traktowania tych osób,  

jak również warunków ich zatrzymania, 

• prawo dostępu do wszystkich informacji dotyczących liczby osób pozbawionych 

wolności w miejscach zatrzymań, liczby tych miejsc oraz ich położenia, 

• swobodę wyboru miejsc, które zechce odwiedzić, oraz osób, z którymi zechce 

odbyć rozmowy, 

• prawo dostępu do wszystkich miejsc uwięzienia, ich instalacji i urządzeń. 

 W ramach przeprowadzanej kontroli zwracana jest uwaga na braki  

w wyposażeniu pomieszczeń, w których są przetrzymywane osoby zatrzymane,  

ale również na warunki pracy funkcjonariuszy. W tym celu, KMP gwarantuje się 

funkcjonalną niezależność oraz prawo dostępu do wszystkich informacji dotyczących 

liczby osób pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań, liczby tych miejsc oraz ich 

ulokowania. Po każdej kontroli opracowywane jest sprawozdanie wraz ze stosownymi 

rekomendacjami. Jeśli kierownictwo kontrolowanej jednostki nie zgadza się  

z zaleceniami, KMP zwraca się do organu nadrzędnego z prośbą o odniesienie się do 

zaleceń i wskazanie jego stanowiska w sprawie. Wydawane przez KMP zalecenia służą 

przede wszystkim poprawie traktowania i warunków bytowych osób pozbawionych 

wolności, a także monitorowanie zachowań funkcjonariuszy w celu zapobiegania 

torturom i innym formom okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 

karania397. 

 Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich jest niezmiernie ważna dla  

prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego opartego na  

poszanowaniu praw człowieka. Rzecznik nie tylko monitoruje respektowanie praw  

 

397Opracowanie własne na podstawie informacji Rzecznika Praw Obywatelskich, 

[na:]https://www.rpo.gov.pl/pl/content/co-jest-krajowy-mechanizm-prewencji, (data dostępu 

20.02.2020 r.). 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/co-jest-krajowy-mechanizm-prewencji


169 

 

podstawowych na terenie kraju, lecz wyznacza także standardy poszanowania tych 

praw. Co istotne Rzecznik Praw Obywatelskich jest zobowiązany przedstawić co roku 

Sejmowi i Senatowi informację o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania  

wolności i praw człowieka i obywatela w Polsce (art. 212 Konstytucji). Dostępny  

w formie druków: sejmowego i senackiego materiał (identyczny dla obu izb) jest  

podstawowym dokumentem zawierającym informacje o działalności RPO w danym 

roku kalendarzowym. O istotnym znaczeniu roli polskiego ombudsmana w systemie 

ochrony praw podstawowych może świadczyć liczba rozpatrywanych przez niego 

skarg, w samym roku 2017 biuro RPO zajmowało się procedowaniem 52 tys. wniosków 

obywateli398. 

 Wspominając o roli Rzecznika Praw Obywatelskich w odniesieniu do  

mechanizmu ochrony praw człowieka nie sposób nie wspomnieć o Rzeczniku Praw 

Dziecka, konstytucyjnym organie ustanowionym na postawie art. 74 ust. 4 Konstytucji 

RP, powołanego po raz pierwszy w 2000 roku, którego działalność reguluje Ustawa  

z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka399. Rzecznik „stoi na straży praw 

dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach 

dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw  

i obowiązków rodziców”. W swej pracy musi kierować się dobrem dziecka oraz brać 

pod uwagę fakt, że za naturalne środowisko jego rozwoju uważana jest rodzina.  

W ramach swojej pracy Rzecznik Praw Dziecka w sposób miarodajny przyczynia się do 

powiększenia obszaru respektowania praw człowieka w aspekcie niepełnoletniego  

obywatela Rzeczypospolitej. 

 Międzynarodowe, regionalne, oraz wewnątrzkrajowe konstytucyjne  

uregulowania prawne związane z katalogiem praw człowieka wywarły niebagatelny 

wpływ na regulacje kodeksowe związane z katalogiem czynów zabronionych oraz  

regulacji związanych z humanitarnym traktowaniem skazanych. Mówiąc o fundamencie 

zasady humanitaryzmu przywołać należy myślicieli doby Oświecenia reprezentujących 

kierunek postępowo-humanitarny, a zwłaszcza Cezarego Beccarię, który tak pisał na 

 

398Zob. Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o 

działalności Rzecznika Praw Obywatelskich (druk nr 2602). W: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-

line]. [na:]sejm.gov.pl, 30 maja 2018. s. 45. [data dostępu 11.09.2018 r.]. 
399Dz. U. z 2000 r. nr 6 poz. 69. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_prawach_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_prawach_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_prawach_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzice
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=2B95DA95EAB8739DC12582A3004717C4
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=2B95DA95EAB8739DC12582A3004717C4
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temat celu kary: „Z prostego rozważenia prawd dotychczas przedstawionych wynika  

w sposób oczywisty, że celem kary nie jest torturowanie i męczenie wrażliwej istoty, 

(…) należy dobierać tylko takie kary i takie metody ich stosowania, które – przy  

zachowaniu proporcji do popełnionego przestępstwa – wywierałyby najskuteczniejsze  

i najbardziej trwałe na dusze ludzkie wrażenie, a zarazem najmniej udręczałyby ciało 

przestępcy”400. Artykuł 3 polskiego kodeksu karnego odnoszący się do zasad  

humanitaryzmu głosi: „Kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się  

z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności 

człowieka”. Co istotne w rozumieniu kodeksowym do niehumanitarnego postępowania 

zalicza się wymuszanie zeznań czy wyjaśnień oraz znęcanie się fizyczne i psychiczne 

nad osobą prawnie pozbawioną wolności przez funkcjonariuszy publicznych,  

za co grozi im odpowiedzialność karna (art. 246 k.k. i art. 247 k.k.). 

W związku z tym, że dyspozycja art. 3 k.k., dotyczy jedynie wymiaru kar  

i innych środków którymi dysponują sądy, należy przeanalizować szersze spojrzenie na 

projekt kodeksu karnego z 1997 r. Zapisano w nim zamiast pojęcia „zasady  

humanitaryzmu” - „zasady humanizmu”, co odniesiono zarówno do stosowanych kar  

i środków karnych, oraz do odpowiedzialności karnej. To właśnie zasada  

humanitaryzmu znajduje się już w I rozdziale kodeksu karnego, a tym samym jest jedną 

z najważniejszych i do niej odnoszą się liczne kodeksowe regulacje. Zrezygnowano  

z kary śmierci, wprowadzono zakaz kar cielesnych, a także zabroniono orzekania kary 

dożywotniego pozbawienia wolności, dla przestępców, którzy w momencie popełniania 

przestępstwa nie ukończyli 18 lat. Dodatkowo wprowadzono możliwość ubiegania się 

w wcześniejsze, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, jeśli zostaną spełnione 

odpowiednie przesłanki, zapewniające, że skazany nie popełni przestępstwa ponownie. 

Dodatkowo interpretacja art. 77 § 2 k.k., przyjmuje, że sąd „może wyznaczyć surowsze 

ograniczenie do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia niż  

przewidziane w art. 78 k.k..  

 W art. 103 §1 pkt 1 k.k. ustawodawca zaznaczył, że kara nie może zostać  

wykonana, jeśli od uprawomocnienia wyroku skazującego wpłynęło 30 lat. W pewnej 

mierze następstwem uznania wolności człowieka za jedną z najbardziej pożądanych  

 

400C. Beccaria, O przestępstwach i karach, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959, s. 88. 
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i cenionych wartości jest kodeksowa idea zmierzająca do ograniczenia szafowania tą 

karą i wdrożenie ścisłej gradacji kar, według której w warunkach ustawowo  

przewidzianej możliwości wyboru rodzaju kary, bezwzględne pozbawienie wolności 

sąd orzeka tylko wtedy, gdy inna kara nie może spełnić jej celów (art. 58 § 1 k.k.).  

W przypadku średniej przestępczości (przestępstw zagrożonych pozbawieniem  

wolności do lat 5) wprowadzono możliwość zastąpienia tej kary grzywną lub karą  

ograniczenia wolności (art. 58 § 3 k.k.). Opierając się na humanitarnych kryteriach  

ustalono również wymiar kary grzywny (zapobiegając w znacznej mierze procesowi jej 

późniejszego przekształcania w zastępczą karę pozbawienia wolności w warunkach 

niemożności uiszczenia), ustalając zapis, że w przypadku, gdy dochody lub możliwości 

finansowe sprawcy dają przesłanki, że nie będzie mógł uiścić zasądzonej kary i nie  

będzie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, wtedy też takiej kary się nie orzeka  

(art. 58 § 2 k.k.). Generalnie kary majątkowe przyjmuje się za humanitarne, gdy  

odpowiadają ciężarowi popełnionego przestępstwa oraz są proporcjonalne do sytuacji 

majątkowej sprawcy. Art. 3 k.k. wprowadza również kary (środki) wolnościowe401. 

Uwzględniono również możliwość odstąpienia lub nadzwyczajnego złagodzenia kar, 

m.in. gdy sprawa doznał uszczerbku na zdrowiu dokonując przestępstwa nieumyślnego, 

czy w przypadku pojednania pokrzywdzonego ze sprawcą uwzględniające cel  

kompensacyjny za dokonany czyn zabroniony. Sama idea pojednania oparta jest na  

wierze w dobre intencje człowieka, zarówno pokrzywdzonego potrafiącego się wznieść 

ponad doznaną krzywdę oraz oskarżonego, który zachowuje zdolność do krytycznej 

oceny wyrządzonego czynem zła i czyni starania celem pojednania, polegające także na 

realizowaniu celu odszkodowawczego dla pokrzywdzonego. 

 Istotną częścią kodeksowej kodyfikacji karnej związanej z prawami człowieka 

jest wpisanie w część szczegółowa kodeksu czynów zabronionych związanych  

z łamaniem praw człowieka. Przyglądając się rozdziałom części szczegółowej kodeksu 

karnego możemy odnaleźć rozdziały taktujące o m.in.: 

• Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162), 

• Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu  

(art. 163-172), 

 

401Zob. G. Rejmaniin., Kodeks Karny. Część ogólna. Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 1999, s. 

209 (teza 9 do art. 3). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Przestępstwa_przeciwko_życiu_i_zdrowiu
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• Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwo w komunikacji  

(art. 173-180), 

• Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności (art. 189-193), 

• Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania  

(art. 194-196), 

• Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności  

(art. 197-205), 

• Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej  

(art. 212-217), 

• Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu  

(art. 252-264a), 

• Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji  

(art. 265-269b). 

 

 Wśród kodyfikacji kodeksowych znajdujemy zatem takie czyny karalne jak: 

zabójstwo, pozbawienie wolności, naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia, 

zgwałcenie etc. Polskie kodyfikacje w sposób miarodajny odzwierciedlają wymagania 

organizacji międzynarodowych w zakresie poszanowania praw człowieka. Jednakże 

pomimo podpisania Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur w Polsce do tej 

pory nie wprowadzono do prawa karnego przestępstwa tortur w takim rozumieniu, jakie 

nakazuje art. 1 tejże konwencji. Polska nie podpisała poprawki do artykułu  

17 ust. 7 i artykułu 18 ust. 5 Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (ale ratyfikacja 

miała miejsce 23 marca 2009 r.). Wydawałoby się, że nie zostały wypełnione niektóre 

zobowiązania międzynarodowe, bowiem nie podpisano bądź nie ratyfikowano 

wymienionych dokumentów (i jeszcze wielu innych, np. Konwencji Rady Europy  

o dostępie do oficjalnych dokumentów)402. Jednakże należy zauważyć, że aktualny stan 

prawny umożliwiający stosowanie Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz 

 

402Pojawiają się jednak Sprawozdania Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień 

Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania. Zob. MS, Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, [na:] https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-

czlowieka/onz-i-prawa-czlowieka/konwencje/konwencja-w-sprawie-zakazu-stosowania-tortur-oraz-

innego-okrutnego-nieludzkiego-lub-ponizajacego-traktowania-albo-karania/ (data dostępu 31.01.2019). 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Przestępstwa_seksualne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Przestępstwa_przeciwko_porządkowi_publicznemu
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innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania nie budzi 

żadnych wątpliwości, większość jej norm ma charakter samowykonalny403. Wpisywanie 

w polski system prawny postanowień konwencyjnych, w tym na przykład definicji 

„tortur” z art. l Konwencji do prawa polskiego nie wydaje się zatem konieczne.  

Co istotne, najważniejsze składowe definicji tortur znajdują odzwierciedlenie zarówno 

w przepisach prawa materialnego, jak i procesowego, a w niektórych przypadkach 

uregulowania polskie zawierają postanowienia nawet o szerszym zasięgu niż 

przewiduje to art. l Konwencji a więc uwzględniającym również postanowienia  

art. 16 Konwencji (inne poza „torturami” akty nieludzkiego traktowania). 

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że polski system prawa 

karnego zawiera szczegółowe przepisy przewidujące odpowiedzialność funkcjonariusza 

publicznego, w tym policjanta, za przestępstwa naruszające dobra osobiste obywateli, 

popełnione w ramach wykonywanych czynności służbowych404. W szczególności taki 

charakter posiadają art. 246 kk w brzmieniu: 

• „Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu 

uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje 

przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad 

inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.” 

oraz art. 247 w brzmieniu: 

• „§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą prawnie pozbawioną 

wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2.Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia 

wolności od roku do lat 10. 

§ 3.Funkcjonariusz publiczny, który wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia 

czynu określonego w § 1 lub 2, podlega karze określonej w tych przepisach.”. 

 Istotnym elementem procesu karnego oraz służby funkcjonariusza publicznego 

jakim jest policjant są także poszczególne dyspozycje prawne związane z możliwością 

naruszenia praw podstawowych. Służba w policji w sposób oczywisty wiąże się  

z interweniowaniem w rożnych sytuacjach i miejscach, a przeprowadzanie takich 

interwencji może wiązać się z możliwością zatrzymania osoby, wobec której podjęta są 

 

403Zob. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 199–203 
404Zob. J. Alderson, Policjant w państwie prawa. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 1994, s. 12. 
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czynności przez funkcjonariuszy. Samo zatrzymanie jest środkiem przymusu 

polegającym na krótkotrwałym pozbawieniu wolności człowieka z przyczyn 

procesowych lub pozaprocesowych przez organ do tego uprawniony. Osoba zatrzymana 

poddana temu przymusowi jest obowiązana podporządkować się poleceniom 

wydawanym przez organ dokonujący zatrzymania oraz ma odebrane prawo do 

swobodnego przemieszczania się, porozumiewania się z innymi osobami (za wyjątkiem 

adwokata lub radcy prawnego), przyjmowania i przekazywania przedmiotów. 

Najistotniejszym i najczęściej egzekwowanym zatrzymaniem jest zatrzymanie 

procesowe oparte na podstawie art. 244 § 1 kodeksu postępowania karnego. Ważnym 

elementem składowym tej normy prawnej jest fakt, że zatrzymanie może dotyczyć 

osoby. Wynika z tego, że nie chodzi tu o podejrzanego wobec którego wydano 

postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub o osobę, której postawiono zarzut 

związany z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Norma 

zawarta w powyższym artykule traktuje o osobie podejrzanej, czyli takiej, co do której 

istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła ono przestępstwo. Ustawodawca  

w Kodeksie postępowania karnego wskazuje, że w przypadku zatrzymania musi 

zachodzić uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, podparte odpowiednimi 

informacjami istniejącymi w chwili wszczęcia śledztwa lub zebranymi podczas 

prowadzenia, które muszą odpowiednio uzasadniać podejrzenie popełniania czynu 

karalnego, oraz zebrane dowody muszą wskazywać na duże prawdopodobieństwo,  

że osoba popełniła przestępstwo. Możemy z tego wnioskować, że przypuszczenie,  

o którym jest mowa w art. 244 § 1 musi być oparte na konkretnych dowodach, 

wskazujących, że istnieje duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że osoba 

popełniła przestępstwo. Przypuszczenie takie musi dotyczyć nie tylko faktu popełnienia 

przestępstwa, ale także osoby sprawcy. Dowody takie nie muszą co prawda świadczyć  

o pewności tego, że dana osoba popełniła czyn zabroniony, ale przypuszczenia nie mogą 

być oparte jedynie na intuicji. W ramach zatrzymania musi być spełniona także jedna 

z przesłanek zawartych w normie prawnej, czyli obawa ucieczki lub ukrycia sprawcy, 

obawa przed zatarciem śladów przestępstwa, przesłanki do przeprowadzenia przeciwko 

tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym, lub fakt niemożliwości ustalenia jej 

tożsamości. Przesłankami mającymi najczęstsze zastosowanie jest obawa ucieczki 

osoby popełniającej przestępstwo przed odpowiedzialnością karną. Drugą najczęściej 

stosowaną przesłanką jest obawa zacierania śladów przestępstwa, czyli konkretne 
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elementy zachowania osoby zatrzymanej mogące świadczyć, że zamierza ona 

zniekształcić lub usunąć zmiany w świecie zewnętrznym powstałe wskutek popełnienia 

przestępstwa, mogą świadczyć o jego popełnieniu a także o jego sprawcy. Co istotne  

w ramach poszanowania praw podstawowych, osobie zatrzymanej procesowo 

przysługuje szereg praw, odzwierciedlających normy prawne zawarte zarówno w aktach 

prawa międzynarodowego jak i w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnienia 

te są gwarancją fundamentalnych praw człowieka i mają zapewnić, żeby osoba nie 

została bezpodstawnie i niesprawiedliwie pozbawiona wolności. Do praw tych 

zaliczamy skodyfikowane w kodeksie postępowania karnego następujące prawa: 

• prawo do informacji (art. 244 § 2) – zatrzymany musi być natychmiastowo 

poinformowany o przyczynach zatrzymania. Przyczyny te nie mogą być 

jakiekolwiek, ale tylko takie, które są uzasadnione i poparte jakimś 

dowodem, ponadto muszą być one przewidziane przez przepisy 

obowiązującego prawa. Prawo do informacji obliguje także do 

poinformowania o przysługujących uprawnieniach, 

• prawo do bycia wysłuchanym (art. 244 § 2) - w chwili zatrzymania 

funkcjonariusz organów ścigania dokonujący tej czynności powinien 

dowiedzieć się, co osoba zatrzymana ma do oświadczenia w związku  

z przyczynami zatrzymania oraz sposobem dokonania czynności. 

• prawo do złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia w swojej sprawie  

(art. 244 § 3), 

• prawo do kontaktu z adwokatem lub radca prawnym (art. 245 § 1) – 

zatrzymany korzystając z tego uprawnienia może żądać przeprowadzenia 

bezpośredniej rozmowy ze swoim adwokatem lub radcą prawnym.  

W wyjątkowych wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami 

przedstawiciel organu dokonującego zatrzymania może zastrzec, że będzie 

obecny przy takiej rozmowie, 

• prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli zatrzymany nie 

zna języka polskiego w stopniu wystarczającym na zrozumiały dla niego 

kontakt słowny i pisemny (art. 72 § 1), 

• prawo do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania (art. 244 § 3), 

• prawo do zawiadomienia osoby najbliższej lub innej wskazanej osoby, jak 
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również pracodawcy, szkoły, uczelni, dowódcy oraz osoby zarządzającej 

przedsiębiorstwem zatrzymanego albo przedsiębiorstwem, za które jest on 

odpowiedzialny, o zatrzymaniu (art. 245 § 2, art. 261 § 1, § 2 i § 3).  

O zatrzymaniu policja zawiadamia organ prowadzący przeciwko 

oskarżonemu postępowanie w innej sprawie, o ile o nim wie (art. 261 § 2a), 

• prawo do kontaktu z urzędem konsularnym lub z przedstawicielstwem 

dyplomatycznym państwa, którego jest obywatelem, jeżeli zatrzymany nie 

jest obywatelem polskim. Jeżeli zatrzymany nie posiada żadnego 

obywatelstwa ma prawo do kontaktu z przedstawicielem państwa, w którym 

mieszka on na stałe (art. 612 § 2). Jeżeli przewiduje to umowa konsularna 

między Polską a państwem, którego zatrzymany jest obywatelem, właściwy 

urząd konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne muszą zostać 

poinformowane o zatrzymaniu tej osoby również bez jego prośby, 

• prawo do wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie w terminie 7 dni od 

dnia zatrzymania (art. 246 § 1) – uprawnienie to ma na celu kontrolę 

zasadności, legalności i prawidłowości przeprowadzenia zatrzymania, przez 

niezależny i niezawisły sąd. Zażalenia takie powinno być przekazane 

właściwemu miejscowo sądowi (miejsce zatrzymania lub prowadzenia 

postępowania) i rozpatrzone w trybie natychmiastowym. Zbadanie 

zasadności, legalności i prawidłowości zatrzymania może być 

przeprowadzone bez udziału zatrzymanego. Osoba niesłusznie pozbawiona 

wolności może dochodzić od państwa odszkodowania pieniężnego za 

poniesione straty materialne jak i psychiczne jakich doznała w czasie 

zatrzymania. Jednakże możliwość taka nie zawsze przysługuje osobie 

zatrzymanej a następnie zwolnionej. Ważnym elementem jest tutaj fakt 

niewątpliwie niesłusznego zatrzymania, które w czasie wykonywania 

czynności nie było dostatecznie uzasadnione i poparte dowodami, 

• prawo do natychmiastowego zwolnienia, jeżeli przyczyny zatrzymania 

przestały istnieć, albo po upływie 48 godzin od chwili zatrzymania, o ile 

zatrzymany nie zostanie w tym czasie przekazany do sądu z wnioskiem  

o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W wypadku przekazania do 

sądu zatrzymany zostanie zwolniony, jeżeli w ciągu 24 godzin od 

przekazania nie zostanie mu doręczone postanowienie o zastosowaniu 
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tymczasowego aresztowania (art. 248 § 1 i § 2). Sąd i prokurator mogą  

w każdej chwili zarządzić natychmiastowe zwolnienie osoby zatrzymanej, 

• prawo do dostępu do niezbędnej pomocy medycznej. 

Wymienione powyżej prawa przysługujące osobie zatrzymanej w postępowaniu 

karnym mają na celu ochronę praw podstawowych gwarantowany przez ustawę 

zasadniczą oraz traktaty międzynarodowe. Obowiązkiem policjanta 

przeprowadzającego czynność procesową związaną z zatrzymaniem osoby jest 

poinformowanie osoby zatrzymanej o przysługujących mu prawach. Postępowanie 

karne i związane z nim czynności procesowe w sposób najbardziej uciążliwy mogą 

naruszać w myśl regulacji prawnych dobra osobiste oraz prawa człowieka.  

W celu zapewnienia prawidłowego toku prowadzonego postępowania organy ścigania, 

w tym Policja uzyskała szereg uprawnień naruszających prawa naturalne (zatrzymanie 

osoby, przeszukanie, kontrola operacyjna etc.). Warunki przeprowadzenia takowych 

czynności procesowych zostały w sposób adekwatny do standardów międzynarodowych 

uregulowane w polskim prawodawstwie karnym, co istotne, każdą czynność można 

zaskarżyć, czy tez się na nią zażalić do organu zwierzchniego, który w terminie 

zawitym musi spadać podnoszona sprawę oraz wydać merytoryczna o obiektywną 

decyzję. 

 Kolejnym istotnym według mnie elementem ustawowego poszanowania praw 

człowieka jest prawo do wolność zgromadzeń, uregulowane ustawą z dnia 24 lipca 

2015 r. Prawo o zgromadzeniach405. Ustawa ta została następnie zmieniona ustawą  

z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach publicznych  

z dniem 2 kwietnia 2017 r.406. Ta nowela w sposób radykalny ograniczyła wolność 

zgromadzeń przez wprowadzenie zasady pierwszeństwa w organizacji zgromadzeń 

cyklicznych i ograniczenie prawa do kontrmanifestacji. Analizując prawo do wolności 

zgromadzeń należy wskazać istotne definicje ustawowe i obostrzenia prawne: 

• art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach definiuje zgromadzenie jako: 

„zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób 

w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego 

wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych”. Ust. 2 wprowadza pojęcie  

zgromadzenia spontanicznego, tj. „odbywającego się w związku z nagłym  

 

405Dz. U z 2015 r. poz. 1485, ze zm. 
406Dz. U. 2017, poz. 579. 
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i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą 

publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne  

z punktu widzenia debaty publicznej”407, 

• art. 26a-26e ustawy Prawo o zgromadzeniach regulują pojęcie zgromadzenia 

cyklicznego, które zgodnie z definicją jest organizowane „przez tego samego 

organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku 

według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt  

państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 

3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie 

doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator 

może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne  

organizowanie tych zgromadzeń”, 

• ustawa powyższa przewiduje także obowiązek zawiadomienia organu gminy  

o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w przypadku zgromadzeń zgłoszonych  

w trybie zwykłym (art. 7 u.p.o.z.) oraz w trybie uproszczonym (art. 22 u.p.o.z.),  

co istotne brak jest takiego wymogu przy organizacji zgromadzeń spontanicznych.  

W przypadku zaś zgromadzeń cyklicznych wprowadzonych nowelizacją z 2016 r.  

wymagana jest zgoda wojewody (art. 26a u.o.z.p.), 

• istotną kodyfikacją jest art. 12 ust. 1, który mówi, że „jeżeli wniesiono  

zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, 

które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, 

w szczególności w odległości mniejszej niż 100 metrów pomiędzy zgromadzeniami,  

i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub 

 

407Co istotne zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane w myśl art. 28 w brzmieniu: 

1.Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami 

Policji, jeżeli: 

1) jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach; 

2) jego przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 

3) powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych; 

4) jego przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne; 

5) zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2, 3 lub 3a. 

2. Rozwiązanie zgromadzenia spontanicznego na podstawie ust. 1 następuje przez wydanie decyzji ustnej 

podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników 

zgromadzenia spontanicznego o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej publicznie 

uczestnikom tego zgromadzenia. 

 



179 

 

zdrowiu ludzi albo w mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru  

miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień”. Co istotne, 

zgromadzenia cykliczne mają pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zorganizowania 

zgromadzenia, 

• ostatnim ważnym elementem jest art. 14 ustawy, ustanawiający możliwość  

zakazu organizacji zgromadzenia przez organ gminy nie później niż 96 godzin przed 

planowanym terminem, w sytuacji, gdy jego cel naruszałby wolność pokojowego  

zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 (tj. organizowane jest przez osobę  

nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych) lub w sytuacji gdy jego zasady 

lub cel naruszałyby przepisy karne, a jego odbycie zagrażałoby zdrowiu lub życiu ludzi 

i ich mienia. W związku z nadrzędnością zgromadzeń cyklicznych, jednorazowe  

zgromadzenia, które miałyby się odbyć w tym samym miejscu i czasie, również mogą 

być odwołane.  

 Ustawa Prawo o zgromadzeniach wspomina o Policji w kontekście ochrony  

policyjnej, jaką uczestnikom winien zapewnić organ gminy na terenie której  

organizowane jest zgromadzenie. Zasadnicze znaczenie ma określenie możliwości  

i zakresu ingerencji Policji w przebieg zgromadzenia, w której to kwestii jednak prawo 

o zgromadzeniach milczy. Kluczowym elementem w tym kontekście będzie regulująca 

działania funkcjonariuszy Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji408, która określa 

jako podstawowe zadania Policji „ochronę życia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi 

zamachami, ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie  

spokoju w miejscach publicznych, oraz wykrywanie przestępstw i wykroczeń”  

(art. 1 ust. 2). Co istotne polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że „Policja nie może,  

na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o Policji, w sytuacji, gdy legalne zgromadzenie nie 

zostało w trybie art. 12 rozwiązane przez przewodniczącego lub przez przedstawiciela 

gminy, żądać opuszczenia miejsca zgromadzenia, następnie stosować środków  

przewidzianych w art. 16 ustawy o Policji” (czyli tzw. środków przymusu  

bezpośredniego)409. Nie wyklucza to jednakże uprawnień funkcjonariuszy policji do 

podejmowania interwencji w innych sytuacjach. Trybunał Konstytucyjny stwierdził,  

że ograniczenia wolności zgromadzeń mogą wynikać nie tylko z prawa o  

 

408Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 . 
409Uchwała TK z dnia 16 marca 1994 r., sygn. akt W 8/93. 



180 

 

zgromadzeniach, ale także z innych aktów rangi ustawowej, uzasadniając swoje  

stanowisko faktem, że nie na każdym zgromadzeniu obecny jest przedstawiciel gminy, 

przewodniczący zaś może nie być zainteresowany jego rozwiązaniem. Trybunał  

podkreślił, że ustawa o Policji zawiera tu wyraźne gwarancje przeciwdziałające  

nadużywaniu uprawnień związanych ze zgromadzeniami. Jest nim dyspozycja art. 14 

ust. 3 nakazująca policjantom przestrzeganie i ochronę praw człowieka410. Istotne jest 

rozróżnienie w tym kontekście sytuacji stosowania środków przymusu wobec  

niektórych osób, np. zakłócających przebieg zgromadzenia lub popełniających czyny 

karalne, co nie wyklucza przeprowadzenia lub kontynuowania zgromadzenia,  

od sytuacji podjęcia działań wobec wszystkich uczestników zgromadzenia w postaci 

nakazu opuszczenia określonego miejsca i następnie ewentualnie jego egzekwowania za 

pomocą środków przymusu bezpośredniego. O ile pierwsza sytuacja nie budzi raczej 

wątpliwości, o tyle druga wymaga uwzględnienia zasady proporcjonalności z jednej 

strony oraz zasady elastyczności z drugiej. Środki stosowane przez funkcjonariuszy 

Policji powinny być adekwatne do zagrożenia. Należy przy tym pamiętać, że zwłaszcza 

w dużych zbiorowościach sytuacja może łatwo wymknąć się spod kontroli, dlatego 

trzeba uznać niekiedy konieczność pozostawienia Policji dużej swobody reagowania. 

Trzeba jednak podkreślić, że przesłanką takiej interwencji mogą być jedynie popełnione 

już naruszenia, a nie sama tylko możliwość ich wystąpienia. 

 Istotnym elementem poszanowania praw człowieka w ramach działalności służb 

mundurowych do jakich należy Policja jest aspekt właściwego uregulowania  

w ustawach szczegółowych praw funkcjonariusza do użycia siły wobec obywatela. 

Rygorystyczne i klarownie sformułowane prawna mogą pozwolić na współmierne 

dostosowanie środków naruszających prawa człowieka z ich konstytucyjna ochroną. 

Podczas wykonywania swoich zadań Policja ma uprawnienia do stosowania środków 

przymusu bezpośredniego takich jak: 

• chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy 

substancji obezwładniających, plecakowych miotaczy substancji obezwładniających, 

granatów łzawiących, innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków 

obezwładniających, 

 

410Tamże. 
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• kaftana bezpieczeństwa, 

• kajdanek zakładanych na ręce, zakładanych na nogi, zespolonych, 

• kasku zabezpieczającego, 

• kolczatki drogowej i innych środków służących do zatrzymywania oraz 

unieruchamiania pojazdów mechanicznych, 

• konia służbowego, 

• pałki służbowej, 

• pasa obezwładniającego, 

• pocisków niepenetracyjnych, 

• pojazdów służbowych, 

• przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii 

elektrycznej, 

• psa służbowego, 

• siatki obezwładniającej, 

• siła fizyczna w postaci technik transportowych, obrony, ataku, obezwładnienia, 

• środków pirotechnicznych o właściwościach ogłuszających lub olśniewających, 

• środków przeznaczonych do pokonywania zamknięć budowlanych i innych 

przeszkód, w tym materiałów wybuchowych, 

• wodnych środków obezwładniających411. 

 W praktyce użycie każdego z wyżej wymienionych środków przymusu 

bezpośredniego narusza katalog praw człowieka a w skrajnych przypadkach może 

skutkować pozbawieniem życia. W szczególności problematyczna jest kwestia użycia 

przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. 

 

411Opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 24 maja 2013 r o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej, Dz. U. 2013 poz. 625 z późn. zm. 
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Poza wspomnianymi środkami przymusu bezpośredniego Policja ma także prawo do 

użycia lub wykorzystania broni palnej. Ustawa z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej w art. 4 pkt 7 i 10 wprowadza rozróżnienie pomiędzy 

„użyciem” a „wykorzystaniem broni palnej” w zależności od tego czy oddanie strzału 

następuje w kierunku człowieka. Termin „użycie broni palnej” definiuje oddanie strzału 

w kierunku osoby, natomiast „wykorzystanie broni palnej” - oddanie strzału w kierunku 

zwierzęcia, przedmiotu, lub w innym kierunku niestwarzającym zagrożenia dla osoby. 

W ramach tematu niniejszego opracowania brane pod uwagę będą tylko aspekty 

związane z użyciem broni palnej. Definiując broń palną, zgodnie z ustawą z 21 maja 

1999 r. o broni i amunicji412, jest to urządzenie do którego zaliczamy broń bojową, 

myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową, charakteryzujące się działaniem 

niebezpiecznym dla życia i zdrowia, które w wyniku spalania materiału miotającego, 

jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo z elementu zastępującego 

lufę, a przez to do rażenia na odległość. Użycie broni palnej jest możliwe dopiero 

wtedy, gdy spełniony zostanie jeden z dwóch warunków: 

• użycie innego środka przymusu ze względu na okoliczności danego zdarzenia 

jest niemożliwe. 

• użycie innych środków przymusu bezpośredniego okaże się niewystarczające do 

osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania. 

 Decyzja funkcjonariusza o użyciu bron palnej musi być podyktowana 

szczególną rozwagą i po wyczerpaniu innych możliwych środków. Art. 6 i 7 określa 

zasady użycia broni palnej, które zalecają: 

• używać broni palnej w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę. 

• traktować broń palną jako ostateczny środek przymusu bezpośredniego. 

 Ogólne dyrektywy obligują również do przedsięwzięcia przez funkcjonariusza 

dodatkowych czynności zapobiegających użyciu broni (np. ostrzegawczych, 

mediacyjnych). Obowiązkiem funkcjonariusza jest minimalizowanie skutków użycia 

broni palnej (przy czym w przypadku koniecznym, strzały należy kierować w nogi). 

 

412Dz. U. z 2012 r. Nr 576 z późn. zm. 
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Użycie broni palnej nie powinno zatem zmierzać do pozbawienia życia napastnika. 

Policjant jest również zobowiązany zachować szczególną ostrożność jeżeli chodzi  

o osoby postronne, dlatego też nie należy używać broni palnej w środkach komunikacji 

publicznej, w tłumie, natomiast na terenach zabudowanych dążyć do oddawania strzału 

w kierunku prostopadłym do ulicy z pominięciem zabudowań mieszkalnych oraz miejsc 

przebywania lub gromadzenia się ludzi413. 

 Policjant posiada prawo do użycia broni palnej tylko w przypadku, kiedy użycie 

innych środków przymusu bezpośredniego okazało się niewystarczające lub użycie 

innych środków nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia. Ustawodawca 

mając na celu respektowanie naturalnego prawa do życia wskazał wąski zakres 

przesłanek mogących skutkować użyciem broni palnej: 

1. konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: 

a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność 

przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, 

b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania 

czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, 

c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub 

wolności uprawnionego lub innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania 

czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, 

d) nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie 

granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego 

niebezpiecznego przedmiotu, 

e) bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia. 

2. konieczność przeciwstawienia się osobie: 

a) niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, 

materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego 

 

413Zob. M. Mieszkuniec, E. Szafrańska, Prawne uwarunkowania interwencji policyjnych, Wyższa Szkoła 

Policji w Szczytnie, Szczytno 2004, s. 39. 
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użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej 

osoby, 

b) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie 

uprawnionej do jej posiadania414. 

3. bezpośredni pościg za osobą, wobec której użycie broni palnej było 

dopuszczalne w przypadkach określonych powyżej, bądź istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że popełniła przestępstwo zabójstwa, zamachu terrorystycznego, 

uprowadzenia osoby w celu wymuszenia okupu lub określonego zachowania, rozboju, 

kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego, umyślnego ciężkiego uszkodzenia 

ciała, zgwałcenia, podpalenia lub umyślnego sprowadzenia w inny sposób 

niebezpieczeństwa powszechnego dla życia albo zdrowia. Podstawowym warunkiem 

dopuszczalności użycia broni w tym przypadku jest fakt bezpośredniego pościgu za 

sprawcą, czyli podjęcia go niezwłocznie po dokonaniu bądź próbie dokonania 

zamachu415. 

4. konieczność ujęcia osoby:  

a) wobec której użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych 

powyżej,  

b) wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo 

zabójstwa, zamachu terrorystycznego, uprowadzenia osoby w celu wymuszenia 

okupu lub określonego zachowania, rozboju, kradzieży rozbójniczej, 

wymuszenia rozbójniczego, umyślnego ciężkiego uszkodzenia ciała, 

zgwałcenia, podpalenia lub umyślnego sprowadzenia w inny sposób 

niebezpieczeństwa powszechnego dla życia albo zdrowia,  

c) jeżeli schroniła się w miejscu trudno dostępnym, a z okoliczności zdarzenia 

wynika, że może użyć broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu, 

 

414Uprawnionymi do posiadania broni palnej są m.in. policjanci, żołnierze, funkcjonariusze innych 

formacji zmilitaryzowanych (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony 

Rządu, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celna, Straż Graniczna), członkowie tzw. formacji 

ochronnych, a także inne osoby posiadające broń palną na mocy pozwolenia wydanego przez właściwy 

organ 
415Zob. M. Goettel, Podręcznik policjanta. Uprawnienia policjanta. Stosowanie środków przymusu 

bezpośredniego. Część 2B, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 1996, s. 38. 
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5. konieczność ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo 

aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności, jeżeli ucieczka tej osoby 

stwarza zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby,  

a) istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ta może użyć materiałów 

wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu, 

b) pozbawienie wolności nastąpiło w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub 

stwierdzeniem popełnienia przestępstwa zabójstwa, zamachu terrorystycznego, 

uprowadzenia osoby w celu wymuszenia okupu lub określonego zachowania, 

rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego, umyślnego 

ciężkiego uszkodzenia ciała, zgwałcenia, podpalenia lub umyślnego 

sprowadzenia w inny sposób niebezpieczeństwa powszechnego dla życia albo 

zdrowia, 

6. konieczność ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo 

aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności w związku z uzasadnionym 

podejrzeniem lub stwierdzeniem popełnienia lub przygotowania do popełnienia 

szerokiego katalogu ciężkich rodzajowo przestępstw m.in. przeciwko pokojowi, 

ludzkości oraz przestępstw wojennych, przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 

przestępstw bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych i innych 

przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa lub jego podstawy ekonomiczne, 

korupcji osób pełniących funkcje publiczne, jeśli może to godzić w bezpieczeństwo 

państwa, czy w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami  

o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. 

7. konieczność udaremnienia ucieczki osoby pozbawionej wolności z aresztu 

śledczego lub zakładu karnego oraz osoby konwojowanej lub doprowadzanej,  

a także pościg za tą osobą (uprawniony funkcjonariusz może użyć broni w stosunku do 

osoby wskazanej powyżej, nawet w wypadku przerwania pościgu, ale tylko w sytuacji 

gdy to przerwanie nastąpiło wskutek schronienia się ściganego w miejscu trudno 

dostępnym, a jednocześnie z zastanych okoliczności musi wynikać, że ukrywający się 
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może użyć broni palnej lub innego groźnego narzędzia)416. 

 Jak możemy zaobserwować na powyższych przykładach enumeratywne 

wyliczenie przez ustawodawcę przypadków użycia broni palnej w sposób kompleksowy 

opisuje uprawnienia Policji do stosowania siły zagrażającej życiu w postaci pocisków 

penetracyjnych. Procedura związana z użyciem broni palnej jest dodatkowo obostrzona 

przez zespół czynności przed użyciem broni palnej jak i po jej zastosowaniu  

(m.in. identyfikacja formacji, słowne ostrzeżenie o użyciu broni palnej, strzał 

ostrzegawczy, w razie skutkowego użycia udzielenie niezbędnej pomocy lekarskiej oraz 

zabezpieczenie niezbędnego materiału dowodowego w celu wyjaśnienia okoliczności 

zdarzenia). 

 Analiza obowiązujących przepisów pozwala na sformułowanie podstawowych 

reguł odnoszących się do środków przymusu bezpośredniego jak i służbowej broni 

palnej: 

• zasada celowości – stosowanie środków przymusu bezpośredniego jak i broni 

palnej musi wynikać z uzasadnionej okolicznościami zdarzenia potrzeby oraz musi 

zmierzać do osiągnięcia zamierzonego i zgodnego z prawem celu, 

• zasada ostrzeżenia – przed zastosowaniem środków przymusu lub broni palnej 

należy wezwać do zachowania zgodnego z prawem i uprzedzić o użyciu stosownych 

środków gdy wezwanie okaże się bezzasadne (od powyższego można odstąpić w razie 

zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka); 

• zasada niezbędności – środki przymusu jak o broń palna powinny być stosowane 

tylko w granicach niezbędnych do usunięcia zagrożenia, 

• zasada minimalizacji skutków – wprowadza obowiązek używania siły w tym 

siły zagrażającej życiu w sposób wyrządzający najmniejszą dolegliwość,  

w szczególności nie powodując uszkodzenia ciała417. 

 Ustawowa regulacja prawnego użycia środków przymusu bezpośredniego oraz 

 

416Zob. M. Mieszkuniec, E. Szafrańska, Prawne uwarunkowania interwencji policyjnych, Wyższa Szkoła 

Policji w Szczytnie, Szczytno 2004, s. 44. 
417Zob. M. Goettel, Podręcznik policjanta. Uprawnienia policjanta. Stosowanie środków przymusu 

bezpośredniego. Część 2B, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 1996, s. 8-9. 
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broni palnej ukazuje nam szereg obwarowań prawnych związanych z użyciem tych 

środków. Enumeratywne wyliczenie oraz sklasyfikowanie zespołu czynność 

poprzedzających użycie środków naruszających prawa człowieka służy 

kompleksowemu zapewnieniu poszanowania praw podstawowych. 

 Jedną z najważniejszych ustaw określających pracę funkcjonariusza Policji jest 

wspomniana wcześniej Ustawa o Policji. To ona określa zadania, obowiązki, prawa  

i uprawnienia policjanta. Co warte przypomnienia w ramach wykonywania swoich 

ustawowych zadań funkcjonariusz mają obowiązek respektowania praw naturalnych. 

Ustawa o Policji w art. 14 ust. 2 mówi „Policjanci w toku wykonywania czynności 

służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania  

i ochrony praw człowieka”. Warto także przytoczyć słowa roty ślubowania 

funkcjonariusza Policji zawarte w art. 27 ust. 1 Ustawy o Policji w brzmieniu  

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków 

policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego 

obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie 

przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej 

Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia 

przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności  

i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.". Jak możemy 

zauważyć, słowa ślubowania nakazują nowo mianowanym policjantom chronić 

ustanowimy w ustawie zasadniczej porządek prawny, co skutkuje także chronieniem  

i respektowaniem praw człowieka. Rota ślubowania odwołuje się także do zasad etyki 

zawodowej, które zostaną przedstawione w następnym rozdziale niniejszej pracy. 

 Jak możemy zauważyć w prawodawstwie polskim postało wiele ustaw oraz 

powołanych na ich podstawie instytucji, które traktują o poszanowaniu katalog praw 

podstawowych. Uregulowania przedstawione przeze mnie dotyczą przede wszystkim 

aspektów prawnych mogących mieć związek z uwarunkowaniem służby 

funkcjonariusza Policji. Warto zauważyć, że to właśnie Policji jest jedną z kluczowych 

instytucji zajmujących się problematyką związaną z poszanowaniem praw człowieka, 

czy to w aspekcie uwarunkowań pracy z ludźmi, czy tez w aspekcie ścigania i karania 

sprawców czynów zabronionych naruszających prawa człowieka. 
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3.3. Akty wykonawcze 

 

 Akty wykonawcze w kwestii standardów ochrony praw człowieka w ramach 

działalności Policji mają za zadanie w sposób skonkretyzowany unormować pożądane 

przez społeczeństwo demokratyczne standardy zachowań formacji mundurowej. Wśród 

wielu aktów wykonawczych na szczególna uwagę moim zdaniem zasługuje szereg 

rozporządzeń i zarządzeń, który pokrótce zostanie za chwile scharakteryzowany. 

 Jedno z największych zagrożeń związanych z praca funkcjonariusza Policji w 

aspekcie poszanowania praw człowieka związane jest z zatrzymaniem osoby i dalszymi 

czynnościami procesowymi z tym związanymi. Jednym z ważniejszych aktów 

wykonawczych jest Zarządzenie Nr 360 Komendanta Głównego Policji w sprawie 

metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń z dnia  

26 marca 2009 r.418, które to określa szereg czynności jakie zobowiązani są 

przedsięwziąć funkcjonariusze Policji w ramach doprowadzenia i konwoju osoby 

zatrzymanej. Zarządzenie to reguluje kwestie związane między innymi ze stosowanie 

środków przymusu bezpośredniego wobec konwojowanej osoby zatrzymanej, w tym 

kajdanek. Problematyka stosowania kajdanek wobec osób konwojowanych była 

poruszana wielokrotnie przez media, oraz co istotniejsze, organy państwowe  

i międzynarodowe zajmujące się ochroną praw człowieka419. Krajowy Mechanizm 

Prewencji Tortur wskazywał wielokrotnie obawy związane z praktyka profilaktycznego 

stosowania kajdanek przez funkcjonariuszy podczas czynności służbowych. Chodzi  

o przesłuchania, ale też rozpytania, doprowadzenia i konwoje. Warto jednakże 

zauważyć, że wspominana we wcześniejszym rozdziale Ustawa o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej oraz analizowane rozporządzenie jasno określają 

przypadki użycia kajdanek, których używa się m.in. wobec osoby zatrzymanej oraz 

 

418Dz.Urz.KGP Nr 6, poz. 29. 
419Zob. np. Raport KMPT z wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rusinowie Koneckim 

KMP.573.2.2019; Raport KMPT z wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 

KMP.573.3.2019; Raport KMPT z wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie 

KMP.573.6.2019. Zob. Raport KMPT z wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 w 

Augustowie KMP.573.18.2019 Raport KMPT z wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 

Strzelnie KMP.573.6.2019. Zob. Raport KMPT z wizytacji Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Rykach KMP.570.21.2018. 
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celem zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia. Wskazane jest także, 

że kajdanki zakłada się na ręce trzymane z tyłu. Warto także zauważyć, że podczas 

doprowadzenia najważniejsze jest bezpieczeństwo. Policjanci muszą przewidzieć 

wszelkie zagrożenia. należy podkreślić, że od momentu rozpoczęcia czynności do ich 

zakończenia policjanci ponoszą pełną odpowiedzialność za osobę zatrzymaną, dlatego 

też decydują o zastosowaniu prawem przewidzianych środków gwarantujących to 

bezpieczeństwo. Z drugiej strony wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego 

zgodnie z zasadą proporcjonalności każdorazowo obliguje funkcjonariuszy Policji do 

dokonania oceny okoliczności oraz dynamiki zdarzenia. Zachowanie policjantów  

i podejmowane przez nich decyzje powinny cechować się racjonalnością, 

obiektywizmem oraz indywidualnym podejściem do każdej osoby, wobec której środki 

przymusu bezpośredniego mogą zostać użyte. Zasada proporcjonalności stanowić ma 

zabezpieczenie przed schematycznym i rutynowym stosowaniem tego typu środków. 

Jak wskazuje powyższe, pomimo regulacji ustawowej oraz szeregu rozporządzeń, 

najważniejszym elementem w aspekcie poszanowania praw człowieka, czy to w kwestii 

związanej ze stosowaniem kajdanek, czy każdej innej czynności mogącej naruszać 

prawa człowieka, najważniejszym elementem jest ocena oraz decyzje funkcja riusza 

policji, czy tez dowódcy konwoju w razie realizacji doprowadzenia. W tej kwestii 

pomocne są zasady etyki zawodowej, które zostaną omówione w pokaźniejszym etapie 

pracy. 

 Kolejnym ważnym elementem związanym z zatrzymaniem osoby jest udzielenie 

jest niezbędnej pomocy medycznej oraz zapewnieniem badania lekarskiego. Kwestię 

badań osób umieszczanych w policyjnych miejscach prawnej izolacji, rozpatrywać 

należy w kategoriach podziału na dwie grupy osób. Pierwszą z nich stanowią osoby 

zatrzymane w ustawowo przewidzianych sytuacjach, druga natomiast to osoby 

doprowadzone do jednostek Policji jedynie w celu wytrzeźwienia. Kwestia dotycząca 

badań lekarskich osób zatrzymanych uregulowana została w Rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób 

zatrzymanych przez Policję420. Natomiast badania lekarskie osób doprowadzonych w 

celu wytrzeźwienia określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  

4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 

 

420Dz. U. z 2012 r. poz. 1102. 
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doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych 

pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych 

pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu  

z tych pomieszczeń, pokoi i izb421. Przywołane akty prawne zawierają rozwiązania 

pozwalające na ocenę stanu zdrowia osoby pod kątem możliwości umieszczenia jej  

w PdOZ, jak również udzielenia niezbędnej pomocy medycznej w przypadku 

wystąpienia okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu. Warto zauważyć,  

że ustawodawca nie określił specjalizacji lekarza, który miałby przeprowadzać badania 

osób przed ich przyjęciem, dlatego też zazwyczaj badania te wykonują tzw. lekarze 

ogólni, którzy mogą dodatkowo zlecić konsultację specjalistyczną np. psychiatryczną. 

Warto na tym etapie zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma 

obowiązku obligatoryjnego przeprowadzania badania lekarskiego osób zatrzymanych, 

będących jednocześnie w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. 

Odmiennie natomiast sytuacja wygląda w przypadku osób doprowadzonych jedynie w 

celu wytrzeźwienia, gdzie taki obowiązek istnieje. Nie oznacza to jednak, że osoby 

zatrzymane, które znajdują się w stanie nietrzeźwości pozbawione są możliwości 

poddania ich badaniom lekarskim. Na mocy § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie badań 

lekarskich (...), każda osoba zatrzymana przez Policję, w tym również osoba 

zatrzymana, będąca w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości może zostać 

zbadana przez lekarza w sytuacjach określonych w przedmiotowym przepisie prawa,  

w tym również, gdy takiego badania zażąda. Warto zauważyć, że osoby doprowadzone 

w celu wytrzeźwienia spełniają przesłanki wynikające z dyspozycji art. 40 ustawy  

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi422, tj. „swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu 

publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu 

lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób”. Tym samym, celem 

przyjęcia ich do PdOZ jest izolacja ze względu na stan nietrzeźwości. Natomiast 

przesłanką umieszczenia osoby zatrzymanej w PdOZ jest podejrzenie popełnienia przez 

nią przestępstwa lub wykroczenia. Z tego też względu, sam fakt znajdowania się osoby 

zatrzymanej w stanie nietrzeźwości nie stanowiłby przesłanki do umieszczenia jej  

w miejscu prawnej izolacji. Warto także zauważyć, że Policja nie ma wpływu na jakość 

 

421Dz. U. z 2012 r. poz. 638 z późn. zm. 
422Dz. U z 2016 r. poz. 487. 
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przeprowadzanych badań, ani podejmowanych przez lekarzy decyzji, czy też 

kompetencji do weryfikowania wydawanych w związku z tym zaświadczeń 

świadczących o braku przeciwwskazań do osadzenia osoby w PdOZ. Ponadto 

funkcjonariusze Policji na czas badań lekarskich, częstokroć proszeni są o opuszczenie 

gabinetów lekarskich, celem zapewnienia dochowania tajemnicy lekarskiej oraz 

intymności osobie zatrzymanej. Powyższy tryb postępowania wynika bezpośrednio  

z treści § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie badań lekarskich (...). Stosownie do 

dyspozycji przywołanego przepisu o obecności policjanta podczas badania osoby 

zatrzymanej decyduje lekarz. W kwestii obligatoryjności przeprowadzenia badań 

lekarskich polemikę podjął Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, który w swoim 

raporcie wskazał, że także organizacje międzynarodowe podnoszą, że niezależne 

badanie lekarskie i właściwe dokumentowanie urazów stwierdzonych podczas badania 

jest "podstawową gwarancją prewencji tortur"423. Jedną z przesłanek do wprowadzenia 

obligatoryjnego badania wszystkich osób umieszczanych w policyjnych miejscach 

prawnej izolacji, wskazano zabezpieczenie funkcjonariuszy pełniących służbę przed 

zarzutami dotyczącymi niewłaściwego traktowania. W tym zakresie przywołano 

również wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zgodnie z sentencją którego 

państwo pozbawiając wolności człowieka bierze odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo i stan zdrowia, który nie może być gorszy aniżeli przed pozbawieniem 

wolności424. Warto jednakże zauważyć, że samo badanie lekarskie osoby zatrzymanej 

nie będzie stanowić gwarancji, iż funkcjonariusze nie zostaną pomówieni o niewłaściwe 

traktowanie osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Tożsamo 

sytuacja wyglądała będzie w kwestii ewentualnego pogorszenia się stanu zdrowia osoby 

zatrzymanej lub doprowadzonej. Zakładać bowiem należy okoliczności absolutnie 

niezależne od Policji, które będą miały negatywny wpływ na stan zdrowia tych osób 

(np. przewlekłe schorzenia, udar, zawał serca). 

 Jak wspomniane było wcześniej jednym z problematycznych aspektów pracy 

funkcjonariusza Policji są czynności związane z prawem do wolności zgromadzeń.  

Pod tym kątem wśród polskich aktów wykonawczych warto przedstawić dwa 

 

423Zob. Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Pomieszczenia dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 

Mazowieckim, KMP.570.27.2018.AO 
424Zob. wyrok ETPC z 9 grudnia 2008 r. w Dzieciak przeciwko Polsce. 
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następujące. Zarządzenie Nr 18 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 listopada 2000 

r. w sprawia metod i form wykonywania zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia  

i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego425 głosi iż 

jeżeli, takie zagrożenie wystąpi już na miejscu podejmuje się interwencję przy użyciu 

sił i środków znajdujących się aktualnie w dyspozycji właściwego miejscowo 

dyżurnego jednostki Policji. Interwencja polega na ustaleniu rodzaju zdarzenia  

i podjęcia odpowiednich czynności, których celem jest usunięcie powstałego 

zagrożenie. Do dowodzenia interwencją policyjną uprawnieni są w kolejności policjant, 

który przybył na miejsce zdarzenia jako pierwszy, lub policjant wyznaczony przez 

dyżurnego lub kierownika jednostki Policji właściwej terytorialnie dla miejsca 

zdarzenia. W sytuacji, gdy dostępne środki i siły nie są wystarczające do podjęcia 

skutecznej interwencji, wtedy też podejmuje się akcję zarządzaną przez komendanta 

powiatowego Policji. Dowodzenie polega przede wszystkim na: 

• ocenie zagrożenia, poprzez ustalenie jego rodzaju i przewidywanego rozwoju, 

• określeniu oraz koncentracji sil i środków niezbędnych do usunięcia zagrożenia, 

• zorganizowaniu stacjonarnego lub ruchomego stanowiska dowodzenia, 

• zorganizowaniu łączności na potrzeby dowodzenia, współdziałania  

i alarmowania, 

• wyznaczeniu zadań dla policjantów odpowiedzialnych za realizacje  

poszczególnych elementów akcji oraz koordynowaniu i kontrolowaniu 

 przebiegu akcji, 

• wyznaczeniu policjanta uprawnionego do kontaktów ze środkami masowego 

przekazu w zakresie przebiegu akcji, 

• współdziałaniu ze służbami specjalistycznymi i instytucjami właściwymi dla  

rodzaju zdarzenia oraz z właściwymi terytorialnie organami administracji  

publicznej. 

 

425 Dz. Urz. KGP z 2001 r. nr 1, poz. 2. 
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 W przypadku gdy zdarzenie wykracza poza obszar jednej komendy powiatowej 

Policji lub gdy interwencja przedłuża się, albo jest potrzeba użycia dodatkowych sił  

i środków, w tym organizacji specjalnego zaplecza logistycznego, zarządzanie operacją 

przechodzi na ręce Komendanta Wojewódzkiego lub Komendanta Głównego Policji. 

Jedna z sytuacji, kiedy to powyższe rozwiązania są wykorzystywane jest z całą  

pewnością realizacja zdań związanych ze zgromadzeniami publicznymi. Zgodnie  

z Wytycznymi Nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 września 2006 roku  

w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych  

z przejazdami uczestników imprez, uroczystości i zgromadzeń426 komendanci Policji 

powinni zabezpieczyć trasy przejazdów uczestników takich spotkań, natomiast decyzje 

o zasadności realizacji zabezpieczenia przejazdu uczestników imprez podejmowane są 

przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji na podstawie analizy  

zgromadzonych informacji dotyczących: 

• informacji dotyczących zachowań i przemieszczania uczestników imprez 

zgromadzonych w policyjnych bazach danych, 

• prognozowanych zamiarów uczestników imprez, 

• wcześniej zaistniałych przypadków chuligaństwa i zbiorowych naruszeń prawa 

w związku z przemieszczaniem uczestników imprez, 

• wniosków z zakresu bezpieczeństwa imprez, uroczystości i zgromadzeń 

wypracowanych i przyjętych w toku współpracy jednostek Policji z innymi 

instytucjami, 

• występujących antagonizmów pomiędzy przemieszczającymi się grupami,  

w tym w szczególności grupami pseudokibiców sportowych, 

• zagrożeń wynikających z rozpoznania operacyjnego oraz znanych  

i prognozowanych zamiarów uczestników imprez oraz potencjalnych prognoz ich 

zachowań, prezentowanych w środkach masowego przekazu (np. prasa, radio, telewizja, 

Internet) itp. 

 Jeśli podjęta zostaje decyzja o policyjnym zabezpieczeniu przejazdu czynności 

 

426Dz. Urz. KGP z 2002 r. Nr 12, poz. 93 
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podejmowane są przez jednostkę właściwą dla miejsca rozpoczęcia podróży 

uczestników. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wystawiane lub wzmacniane są 

patrole i/lub siły interwencyjne, policjanci są kierowani do jawnej bądź niejawnej 

obserwacji uczestników. Patrole realizują swoje zadania na całej trasie przejazdu 

uczestników imprez ‒ zarówno w trakcie przemieszczania się uczestników na miejsce 

imprezy, uroczystości bądź zgromadzenia, jak i w drodze powrotnej. Na trasach 

przejazdu, szczególnie w miejscach, gdzie planowane są postoje i zatrzymania 

pociągów bądź autokarów, jednostki Policji właściwe dla danego obszaru rozmieszczają 

siły i środki w celu uniknięcia ewentualnego wystąpienia zagrożenia. W ramach 

zabezpieczenia zgromadzeń, a także zabezpieczenia tras przejazdów należy pamiętać, 

że władze publiczne, w szczególności Policja, ma przede wszystkim obowiązek 

zabezpieczyć zgromadzenie publiczne, tj. zapobiec naruszeniu integralności cielesnej 

osób fizycznych , a także zapobiec naruszeniu mienia prywatnego lub publicznego. 

 Aktem wykonawczym podsumowującym prawa człowieka w ramach służby 

funkcjonariusza policji jest Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia  

31 grudnia 2003 r. w sprawie "Zasad etyki zawodowej policjanta"385, którego to 

załącznik zawierający poszczególne zasady pragnę przedstawić w całości, celem 

zobrazowania zawartych z nim zasad a także możliwość porównania go  

z międzynarodowymi normami etycznymi związanymi z formacją mundurową jaka jest 

Policja. Polskie zasady etyki zawodowej prezentują się następująco: 

§1. 

1. Zasady etyki zawodowej policjanta wynikają z ogólnych wartości i norm moralnych 

uwzględniających specyfikę zawodu policjanta. 

2. Obowiązkiem policjanta jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej. 

§2. W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych 

zasadach etyki zawodowej policjant powinien kierować się zasadami współżycia 

społecznego i postępować tak, aby jego działania mogły być przykładem 

praworządności i prowadziły do pogłębiania społecznego zaufania do Policji. 

§3. Policjant powinien wykonywać czynności służbowe według najlepszej woli  

i wiedzy, z należytą uczciwością, rzetelnością, wykazując się odpowiedzialnością, 
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odwagą i ofiarnością. 

§4.Policjant we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek poszanowania godności 

ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, w szczególności wyrażający się 

w: 

1. respektowaniu prawa każdego człowieka do życia; 

2. zakazie inicjowania, stosowania lub tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania. 

§5. Policjant podejmując decyzję o użyciu broni palnej lub zastosowaniu środków 

przymusu bezpośredniego powinien zachować szczególną rozwagę i stale mieć na 

uwadze charakter tych środków. 

§6. Postępowanie policjanta w kontaktach z ludźmi powinna cechować życzliwość oraz 

bezstronność wykluczająca uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, 

polityczne, światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn. 

§7.Policjant powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania, kultury osobistej  

i dbać o schludny wygląd. 

§8.Wykonując zadania służbowe policjant powinien dostosowywać swoje zachowanie 

do sytuacji i cech osób uczestniczących w zdarzeniu, w szczególności wieku, płci, 

narodowości i wyznania, a także uwzględniać uzasadnione potrzeby tych osób. 

§9. W trakcie wykonywania czynności służbowych policjant powinien zachować 

szczególną wrażliwość i takt w stosunku do ofiar przestępstwa lub innego zdarzenia, 

udzielać im możliwie wszechstronnej pomocy, a także dbać o zachowanie dyskrecji. 

§10. Zawiadamiając osobę o zamachu na jej dobra lub przekazując najbliższej rodzinie 

wiadomość dotycząca osoby bliskiej, która stała się ofiarą przestępstwa lub innego 

zdarzenia, policjant powinien zachować takt. 

§11.Policjant jako funkcjonariusz publiczny powinien wystrzegać się korupcji w każdej 

postaci oraz zwalczać wszelkie jej przejawy. 

§12.Policjant nie może wykorzystywać swojego zawodu do celów prywatnych,  

a w szczególności nie może wykorzystywać informacji uzyskanych w związku  
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z wykonywaniem obowiązków służbowych ani uzyskiwać informacji do tych celów 

przy użyciu służbowych metod. 

§13.Policjant powinien zachować dyskrecję w odniesieniu do informacji mogących 

zaszkodzić społecznie pojętemu dobru służby lub dobremu imieniu osób 

uczestniczących w czynnościach podejmowanych przez policjanta. 

§14.Stosunek policjanta do innych policjantów powinien być oparty na przestrzeganiu 

zasad poprawnego zachowania, poszanowania godności, a także tolerancji w zakresie 

nie naruszającym porządku prawnego. 

§15.Policjant powinien w miarę możliwości udzielać pomocy innym policjantom  

w realizacji zadań służbowych oraz wspierać w rozwiązywaniu ich problemów 

osobistych. 

§16.Przełożony powinien dawać podwładnym przykład nienagannego zachowania,  

w szczególności nie powinien nadużywać stanowiska, funkcji, stopnia policyjnego  

w celu poniżenia podległego policjanta. 

§17.Przełożony powinien zapewniać podległym policjantom właściwe warunki 

wykonywania zadań i rozwoju zawodowego oraz dbać o atmosferę pracy i dobre 

stosunki międzyludzkie. 

§18.Kierując działaniami podległych policjantów przełożony powinien wydawać jasne  

i zrozumiałe polecenia oraz inspirować i motywować ich do działania. 

§ 19.Przełożony oceniając podległych policjantów jest zobowiązany kierować się jasno 

określonymi i znanymi im kryteriami oraz sprawiedliwością i obiektywizmem. 

§20.Przełożony powinien wysłuchać podwładnego w sprawach zawodowych  

i osobistych oraz udzielić mu wsparcia bądź pomocy, z zachowaniem dyskrecji. 

§21.Policjant powinien rzetelnie wykonywać polecenia przełożonego oraz odnosić się 

do niego z szacunkiem. 

§22.Policjant powinien stale doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę oraz umiejętności 

zawodowe, a także dbać o sprawność fizyczną. 

§23.Policjant powinien dbać o społeczny wizerunek Policji jako formacji,  
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w której służy i podejmować działania służące budowaniu zaufania do niej. 

§24.Policjant nie powinien akceptować, tolerować ani lekceważyć zachowań 

policjantów naruszających prawo lub zasady etyki zawodowej. 

 Jak możemy zaobserwować przedstawiony powyżej kodeks etyki zawodowej 

policjanta zawiera obostrzenia moralne tożsame z tymi zawartymi  

w międzynarodowych, regionalnych a także krajowych normach prawnych 

dotykających aspektu poszanowania praw człowieka. Kodeks etyki odwołuje się do 

poszanowania ludzkiej godności oraz praw człowieka z niej wynikających. 

 Prawa człowieka jako wartość ponadnormatywna mają adekwatne 

odzwierciedlenie w polskich normach prawnych, obejmując swoim zakresem szereg 

aktów prawnych poczynając od powszechnie obowiązujących kończąc na przepisach 

szczegółowych. Warto zauważyć, że w Polsce obowiązują wszystkie ratyfikowane 

dokumenty oraz te, które na nich się opierają (Ustawa o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka). Wykazane zostało także, 

że Polska nie podpisała szeregu istotnych dokumentów prawnych, to jest 

Europejskiej konwencji o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych  

z użyciem przemocy Dodatkowego protokołu do Europejskiej Karty Społecznej 

wprowadzający system skarg zbiorowych, Protokołu Nr 12 do Konwencji  

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Protokołu Nr 15 do 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Pomimo 

podpisania Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur w Polsce do tej pory 

nie wprowadzono do prawa karnego przestępstwa tortur w takim rozumieniu, 

jakie nakazuje art. 1 tejże konwencji. Polska nie podpisała poprawki do 

artykułu 17 ust. 7 i artykułu 18 ust. 5 Konwencji w sprawie zakazu stosowania 

tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 

karania (ale ratyfikacja miała miejsce 23 marca 2009 r.). Wydawałoby się,  

że nie zostały wypełnione niektóre zobowiązania międzynarodowe, bowiem nie 

podpisano bądź nie ratyfikowano wymienionych dokumentów. Jednakże moim 

zdaniem, poza wykazanymi niedociągnięciami, w Polsce możemy 

zaobserwować komplementarne uregulowanie praw człowieka w aktach 

prawnych każdego szczebla. Jednakże warto zauważyć, że przepisy prawa nie 
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zawsze mają odzwierciedlenie w stosowanej praktyce. Jak wygląda sytuacja w tym 

aspekcie mam zamiar przestawić w następnym rozdziale pracy.  
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Rozdział 4 

Przestrzeganie praw człowieka w działalności Policji w świetle 

badań działalności Policji w Województwie dolnośląskim  

w latach 2013-2018 

 

 Udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze oraz znalezienie rozwiązania 

głównego problemu badawczego wymaga wdrożenia odpowiednich metod badawczych. 

Od nich bowiem zależy, czy i w jakim zakresie zostaną przyjęte bądź odrzucone 

hipotezy. Fundamentalna część materiałów źródłowych w postaci aktów prawnych, 

wyroków sądów międzynarodowych i krajowych została przedstawiona przeze mnie  

w rozdziałach poprzedzających, w których zaprezentowano rozwój katalogu praw 

człowieka jak i jego współczesne unormowania. Główne założenia wynikające  

z przedsięwziętych metod badawczy, czyli metody prawno-dogmatycznej, analizy 

historycznej i systemowej zostały zaprezentowane przeze mnie. Niniejszy rozdział 

opiera w głównej mierze na metodzie analizy statystycznej, która ma zaprezentować 

procedowaną problematykę w województwie dolnośląskim. 

 

4.1. Charakterystyka i metodologia badań 

 

 Celem przeprowadzenie adekwatnych badań zwróciłem się o dostęp do 

informacji publicznej do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. We wniosku  

o dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do 

informacji publicznej z dnia 6 września 2011 r.427 została wyszczególniona prośba  

o następujące informacje: 

• udostępnienia danych dotyczących liczby składanych skarg na funkcjonariuszy 

Policji w województwie dolnośląskim w aspekcie łamania praw człowieka w latach 

2013 – 2018, z wyszczególnieniem poszczególnych lat, ilością składanych na 

funkcjonariuszy skarg związanych z łamaniem poszczególnych praw takich jak: prawo 
 

427Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm. 
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do życia; prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; zakaz tortur, nieludzkiego, 

okrutnego i poniżającego traktowania; prawo do prywatności; wolność zgromadzeń  

i stowarzyszania się, 

• wyszczególnienie, jaka liczba przedstawionych skarg doprowadziła do 

wszczęcia postępowań dyscyplinarnych, ile skarg wiązało się w następstwie  

z przeprowadzeniem czynności sprawdzających w trybie art. 307 kpk (ile postępowań 

zostało wszczętych, ile odmów wszczęcia), a także ile skarg zostało następnie 

procedowanych w postępowaniu przygotowawczym (jaki ich odsetek został umorzony, 

jakie było zakończenie prokuratury w poszczególnych sprawach), 

• podanie informacji, w ilu z procedowanych postępowań występowały wniesione 

przez skarżącego środki dowodowe w postaci innej niż zeznania skarżącego oraz jaki to 

były dowody (zeznania świadków, nagrania wideo lub głosowe etc.), 

• udostępnienie danych odnośnie ilości zadysponowanych w garnizonie 

dolnośląskim kamer nasobnych dla funkcjonariuszy w latach 2013 – 2018 oraz  

o informację, czy i ile z plików wideo za ich pomocą nagranych posłużyło do 

merytorycznie podjętych decyzji w ramach procedowanych skarg. 

 Następnie opierając się na tożsamej podstawie prawnej skierowałem wniosek  

o udostępnienie informacji publicznej do Komendy Głównej Policji, w którym to 

wniosku zostały wyszczególnione następujące kwestie: 

• udostępnienia danych dotyczących liczby składanych skarg na funkcjonariuszy 

Policji w aspekcie łamania praw człowieka w latach 2013 – 2018, z wyszczególnieniem 

poszczególnych lat, ilością składanych na funkcjonariuszy skarg związanych  

z łamaniem poszczególnych praw takich jak: prawo do życia; prawo do wolności  

i bezpieczeństwa osobistego; zakaz tortur, nieludzkiego, okrutnego i poniżającego 

traktowania; prawo do prywatności; wolność zgromadzeń i stowarzyszania się, 

• wyszczególnienie, jaka liczba przedstawionych skarg doprowadziła do 

wszczęcia postępowań dyscyplinarnych, ile skarg wiązało się w następstwie  

z przeprowadzeniem czynności sprawdzających w trybie art. 307 kpk (ile postępowań 

zostało wszczętych, ile odmów wszczęcia), a także ile skarg zostało następnie 

procedowanych w postępowaniu przygotowawczym (jaki ich odsetek został umorzony, 

jakie było zakończenie prokuratury w poszczególnych sprawach), 

• podanie informacji, w ilu z procedowanych postępowań występowały wniesione 

przez skarżącego środki dowodowe w postaci innej niż zeznania skarżącego oraz jaki to 
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były dowody (zeznania świadków, nagrania wideo lub głosowe etc.), 

• udostępnienie danych odnośnie ilości zadysponowanych kamer nasobnych dla 

funkcjonariuszy w latach 2013 – 2018 oraz o informację, czy i ile z plików wideo za ich 

pomocą nagranych posłużyło do merytorycznie podjętych decyzji w ramach 

procedowanych skarg. 

 Uznałem, że uzyskanie wnioskowanych danych będzie pomocne w ukazaniu 

ilości skarg na działania Policji w województwie dolnośląskim, a także odniesieniu ich 

do statystyk krajowych. Uzyskane dane pozwoliły także na ukazanie ilości skarg 

związanych z poszczególnymi prawami podstawowymi, ilości wszczętych na ich 

postawie postępowań dyscyplinarnych, sprawdzających i przygotowawczych oraz 

sposobu ich zakończenia. Na podstawie uzyskanych danych zostanie także 

przedstawiona transparentność przebiegu interwencji policyjnych oraz wskazana 

zostanie liczba zadysponowanych kamer nasobnych dla funkcjonariuszy Policji w skali 

województwa dolnośląskiego jak i w skali całego kraju. Ostatecznie wskazane zostaną 

także aspekty związane z posiadanymi przez skarżących środkami dowodowymi. 

  

4.2. Problematyka transparentności przebiegu interwencji  

policyjnych i dostępu do informacji 

 

 Aby należycie traktować o transparentności przebiegu interwencji policyjnych, 

należy na wstępie zająć się ogólna charakterystyką interwencji. Należy zauważyć, że 

interwencje policyjne należą do najtrudniejszych zadań realizowanych przez 

funkcjonariuszy Policji. Złożoność i brak precyzyjnych regulacji prawnych dodatkowo 

komplikują pracę podczas działań. Podstawowym działaniem Interwencji jest 

zapewnienie przestrzegania ładu i porządku publicznego, jednak nierozerwalnie wiążą 

się z ingerencją w prawa i wolności człowieka gwarantowane przez Konstytucję. 

Zgodnie z definicją interwencja policyjna to „szybkie włączenie się policjanta(-ów)  

w tok społecznego zdarzenia, naruszającego normy prawa lub zasady współżycia 

społecznego, w celu czynnego przeciwdziałania działaniom lub zachowaniom 

niezgodnym z tymi normami lub zasadami i przywrócenia stanu poprzedniego. Jest to 

czynność prawna, będąca realizacją ustawowych obowiązków Policji, a zarazem 
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określonych uprawnień. Cechami odróżniającymi interwencje policyjne od innych 

czynności policyjnych są: szybkość działania, wszechstronność, bezpośredniość 

działania. Interwencje policyjne można podzielić ze względu na: źródło i przyczynę 

interwencji, podstawę formalną, miejsce interwencji, sposób działania, sposób 

załatwienia interwencji”428. Każda interwencja policyjna składa się z kilku istotnych 

punktów, które mają zagwarantować bezpieczeństwo i skuteczność działań policjantów. 

Należą do nich: 

• aktywność policjanta – oznaczająca podjęcie czynności z takim samym 

zaangażowaniem niezależnie od tego, kto jest inicjatorem interwencji. „Aktywność tak 

rozumiana znajduje też odniesienie do czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia, 

wymagających inicjatywy i zaangażowania policjantów. Jest to także gotowość do 

działań w wypadku potrzeby natychmiastowego wystąpienia na rzecz ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego”, 

• bezpośredniość działań – to wykonywanie czynności przez policjantów  

w bardzo bliskiej odległości od zdarzenia i twarzą w twarz w stosunku do uczestników 

interwencji, „niezależnie od występujących zagrożeń”, 

• indywidualność działania – oznaczająca realizację czynności interwencyjnych 

od początku do końca”, najczęściej przez jeden patrol policyjny; to także względna 

samodzielność decyzyjna interweniujących policjantów odnośnie sposobu postępowania 

wobec osób uczestniczących w zdarzeniu, 

• szybkość działania – oznaczająca bezzwłoczne przybycie na miejsce interwencji 

oraz przeprowadzenie jej zgodnie z zasadami ekonomiki postępowania; szybkość nie 

oznacza jednak postępowania niedokładnego, bezmyślnego czy chaotycznego, 

• wszechstronność – oznaczająca działanie w przypadku naruszenia prawa oraz 

związku z naruszeniem zasad współżycia społecznego, a także w sytuacjach zaistnienia 

niebezpieczeństwa powszechnego katastrof naturalnych i awarii technicznych429.

 Wskazane wyżej cechy mają charakter subiektywny i indywidualny, natomiast 

 

428W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Leksykon policyjny, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 

2001, s. 113. 
429Zob. Vademecum interwencji policyjnych, pod red. K. Łagody, R. Częścika, Wyższa Szkoła Policji w 

Szczytnie, Szczytno 1997, s. 11. 
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należy zaznaczyć, że postawa zawodowa funkcjonariusza ma bardzo duże znaczenie dla 

poprawności i efektywności interwencji. Już szkolenia zawodowe powinny kształtować 

wśród kadetów szkół policyjnych postawy prospołeczne. W sytuacji interwencyjnej 

funkcjonariusze muszą w sposób szybki, kompleksowy i obiektywny ocenić całokształt 

zaistniałej sytuacji, aby móc podjąć właściwe decyzje, co jak pokazują statystyki 

postępowań skargowych lub dyscyplinarnych jest bardzo trudne. 

 Kolejnym istotnym elementem jest transparentność przeprowadzanych przez 

funkcjonariuszy Policji interwencji. W 2017 roku, w ramach pilotażu, zakupiono 180 

kamer dla trzech garnizonów Policji, tj. dla Komend Wojewódzkich Policji  

w Białymstoku (60 kamer nasobnych), we Wrocławiu (60 kamer nasobnych) oraz 

Komendy Stołecznej Policji (60 kamer nasobnych). W 2018 r. Komenda Główna Policji 

dokonała kolejnego zakupu kamer nasobnych w ilości 2110 szt. wraz z systemem 

informatycznym. Zakup ten umożliwił wyposażenie 31 lokalizacji w piętnastu 

garnizonach Policji430. W garnizonie dolnośląskim w latach2013-2018 funkcjonariusze 

komend miejskich i powiatowych nie dysponowali kamerami nasobnymi. Jedynie 

funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu od stycznia 2018 rok 

użytkowali łącznie 60 kamer nasobnych (w tym Wydział Ruchu Drogowego Komendy 

Miejskiej Policji we Wrocławiu – 30 sztuk, Wydział Prewencji i Patrolowy Komendy 

Miejskiej Policji we Wrocławiu – 30 sztuk)431. Kamery nasobne są zawieszone na 

mundurach funkcjonariuszy i maja za zadanie rejestrować każdy szczegół 

podejmowanych przez nich interwencji. Urządzenie nagrywa nie tylko obraz, ale 

również dźwięk. Nie jest to jednak zwykła kamera, ponieważ policjant nie ma 

możliwości kasowania lub edytowania szyfrowanego nagrania. Po zakończeniu służby 

kamera trafia do specjalnej stacji dokującej, która automatycznie archiwizuje 

zarejestrowane dane. Głównym celem wprowadzenia osobistych kamer nasobnych na 

mundurach policjantów jest transparentność działań Policji, ochrona obywateli oraz 

ochrona prawna samych funkcjonariuszy. Przypinane do mundurów miniaturowe 

kamery mają rozwiązać nie tylko problem w zakresie zastrzeżeń co do pracy 

policjantów, ale także bezpodstawnych oskarżeń kierowanych wobec funkcjonariuszy. 

Istotnym do podkreślenia jest fakt, iż po ostatnich zmianach obowiązujących przepisów 

 

430Źródło: Komenda Główna Policji, data uzyskania informacji 13 maja 2020 roku, L.dz. Gip-1964/20. 
431Źrodło: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, data uzyskania informacji 14 lutego 2020 roku, 

L. dz.P-062-17/2020. 
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policjanci mają uprawnienia do nagrania interwencji publicznych, jak również 

interwencji w miejscach innych niż publiczne, czyli np. interwencji domowych. Zapisy 

z kamer pozwolą rozstrzygać sporne sytuacje występujące podczas interwencji, będą 

również mogły zostać wykorzystane jako materiał dowodowy w prowadzonych 

postępowaniach. Używanie kamer nasobnych, sama już obecność włączonej kamery nie 

tylko pozwala na uściślenie wielu szczegółów interwencji, ale często również studzi 

uliczną agresję oraz zwiększa bezpieczeństwo policjanta. W sposób miarodajny takie 

nagrania są w stanie ukazać także obiektywną prawdę o sposobie i zasadności 

przeprowadzanych interwencji oraz dać adekwatny obraz prawidłowości podjętych 

przez funkcjonariuszy decyzji kończących interwencję. Wspomniane elementy 

składowe w sposób pozytywny wpływają na poszanowanie praw człowieka. 

 Kolejnym elementem jest dostęp do informacji publicznej. W ramach niniejszej 

dysertacji skierowałem, jak było wspomniane wcześniej, wnioski o uzyskanie 

informacji publicznej do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy 

Głównej. Wnioskowane dane zostały bezproblemowo przekazane w najszybszym 

możliwym terminie, co daje nam pozytywny obraz dostępu do informacji publicznej. 

  Transparentność interwencji policyjnych jest rzeczą z natury 

skomplikowana i niejednoznaczną. Wynika to chociażby z faktu, że znaczna część 

interwencji przeprowadzana jest przez minimum dwójkę policjantów względem jednej 

osoby, to w sposób oczywisty może nam na myśl nasuwać dysproporcję w „wadze” 

zeznań stron postępowania. Pozytywnie do osiągnięcia obiektywizmu przyczynia się 

program wdrożenia dla funkcjonariuszy kamer nasobnych, które mają za zadanie 

rejestrowanie przebiegu interwencji oraz zachowania poszczególnych ich uczestników. 

Z danych uzyskanych od Komendy Głównej Policji wynika, że KGP nie gromadzi 

informacji ile z plików video nagranych za pomocą ww. kamer posłużyło do 

merytorycznie podjętych decyzji w ramach procedowanych skarg. Z danych 

udostępnionych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu wynika,  

że nagrania z kamer nasobnych nie były wykorzystywane w ramach procedowanych  

w rejonie garnizonu dolnośląskiego skarg. 
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4.3. Przyczyny łamania praw człowieka przez Policję 

 

 Przyczyny łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji są tematem 

złożonym, który wymaga podejścia interdyscyplinarnego (m. in. uwzględnienia 

czynników psychologicznych, od których uzależnione jest nadużywanie siły przez 

Policję). Celem miarodajnego przebadania tematu niezbędne byłoby zbadanie percepcji 

postrzegania ochrony praw podstawowych w ocenie funkcjonariuszy, co niestety zostało 

wykluczone w ramach niniejszej dysertacji w związku z niewyrażeniem zgodny na 

przeprowadzenie badania opinii przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we 

Wrocławiu. 

 Jednym z elementów, który w początkowym etapie badania niniejszego 

zagadnienia wydawał się kluczowy, jest brak podpisania i ratyfikowania przez Polskę 

niektórych konwencji. Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała Europejskiej konwencji 

o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy z 24 listopada 

1983 r. Polska nie podpisała także Dodatkowego protokołu do Europejskiej Karty 

Społecznej wprowadzający system skarg zbiorowych, Protokołu Nr 12 do Konwencji  

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Protokołu Nr 15 do Konwencji  

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Pomimo podpisania Konwencji 

w sprawie zakazu stosowania tortur w Polsce do tej pory nie wprowadzono do prawa 

karnego przestępstwa tortur w takim rozumieniu, jakie nakazuje art. 1 tejże konwencji. 

Polska nie podpisała poprawki do artykułu 17 ust. 7 i artykułu 18 ust. 5 Konwencji  

w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania (ale ratyfikacja miała miejsce 23 marca 2009 r. 

Jednakże jak wykazano wcześniej, że Konstytucji RP istnieje analogiczny zapis zawarty 

we wspomnianym art. 40. O ile istotne jest, że nie zostały wypełnione niektóre 

zobowiązania międzynarodowe, bowiem nie podpisano bądź nie ratyfikowano 

wymienionych dokumentów (i jeszcze wielu innych, np. Konwencji Rady Europy  

o dostępie do oficjalnych dokumentów), o tyle szukanie w ratyfikowaniu bądź nie 

poszczególnych umów międzynarodowych moim zdaniem  nie jest kluczowe  

w aspekcie przyczyn łamania praw człowieka. 

 O wiele ważniejszym czynnikiem wydaje się czynnik ludzki, którego 

uwarunkowania leżą w emocjach człowieka oraz w aspekcie edukacyjnym w ramach 
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przygotowania do pełnienia służby policjanta. W tym temacie adekwatne wydaje się 

zintensyfikowanie aspektów psychologicznych i psychiatrycznych w ramach doboru do 

służby, a także zwiększenie ilości godzin edukacyjnych dotyczących praw człowieka w 

ramach kursu podstawowego. Warunki szkolenia podstawowego określa Decyzja nr 168 

Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie programu szkolenia 

zawodowego podstawowego432. Zgodnie z zawartymi w załączniku do Decyzji 

podstawami programowymi, po ukończeniu szkolenia absolwent musi umieć realizować 

zadania w czasie i zakresie określonym zgodnie z treściami programowymi, takich jak: 

• ustalenie okoliczności zdarzeń i zabezpieczenie ich miejsca – 154 godzin  

(w tym Historia Policji, prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta oraz 

problematyka antydyskryminacyjna – 17 godzin; uczestnik szkolenia po zakończeniu 

jednostki modułowej, kierując się zasadami etyki zawodowej oraz przestrzegając praw 

człowieka, będzie potrafił m.in. interpretować podstawowe prawa i wolności człowieka 

ze szczególnym uwzględnieniem ich zagrożeń), 

• zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby 

oraz podejmowanie interwencji – 340 godzin (w tym zasady użycia środków przymusu 

bezpośredniego z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki 

antydyskryminacyjnej, czynności przed użyciem środków przymusu bezpośredniego, 

czynności po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego, przypadki 

użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego (także stanowiących 

wyposażenie specjalne), zakazy użycia środków przymusu bezpośredniego  

(z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki antydyskryminacyjnej), 

czynności w związku z utratą środka przymusu bezpośredniego – 10 godzin; prawa 

człowieka - prawo do życia, użycie broni palnej jako sytuacja traumatyczna –  

2 godziny; prawa osoby zatrzymanej wynikające z: a) art. 5 Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności - Rady Europy, b) ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji c) kodeksu postępowania karnego, d) innych ustaw, czas zatrzymania  

i czynności podobne do zatrzymania (doprowadzenie, doprowadzenie do wytrzeźwienia 

wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), 

bezpieczeństwo podczas zatrzymywania osób: a) bezpieczeństwo prawne i fizyczne,  

b) zatrzymywanie osób w różnych miejscach lub pomieszczeniach, zatrzymywanie osób 

 

432Dz. Urz. KGP 2019 poz. 83. 
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ze względu na ich status prawny: a) zatrzymanie sprawcy wykroczenia, b) zatrzymanie 

sprawcy przestępstwa, c) nieletniego, d) cudzoziemca, taktyka zatrzymywania osób:  

a) prowadzenie pościgu, b) sprawdzanie i przeszukanie osoby, c) stosowanie środków 

przymusu bezpośredniego – 6 godzin; czynności policjanta związane z zatrzymaniem 

osoby oraz zatrzymywanie osób (z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej  

i polityki antydyskryminacyjnej) – 10 godzin; podstawy prawne dokonania kontroli 

osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzania ładunku, przyczyny 

dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzania ładunku, 

taktyka przeprowadzania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, 

sprawdzania ładunku (z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki 

antydyskryminacyjnej), ograniczenia w zakresie przeprowadzania kontroli osobistej, 

przeglądania zawartości bagażu, sprawdzania ładunku – 2 godziny; przeprowadzenie 

kontroli osobistej, przeglądanie zawartości bagażu oraz sprawdzanie ładunku  

(z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki antydyskryminacyjnej), 

udokumentowanie czynności związanych z kontrolą osobistą, przeglądaniem zawartości 

bagażu oraz sprawdzaniem ładunku – 6 godzin; przeszukanie osób, pomieszczeń, 

rzeczy, (z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki 

antydyskryminacyjnej), sposoby postępowania z przedmiotami zatrzymanymi lub 

znalezionymi podczas przeszukania (zabezpieczenie zatrzymanych przedmiotów), 

udokumentowanie faktu przeszukania osób, pomieszczeń, rzeczy oraz zatrzymania 

rzeczy – 11 godzin; przeprowadzanie interwencji wobec ww. kategorii osób  

(z uwzględnieniem praw człowieka, etyki zawodowej i polityki antydyskryminacyjnej), 

dokumentowanie przeprowadzenia interwencji i wskazanie znaczenia jej prawidłowego 

sporządzania: − sporządzanie zapisu w notatniku służbowym, − sporządzanie notatki 

służbowej, − sporządzanie notatki urzędowej, − wypełnienie formularza "Niebieska 

Karta - A", − sporządzanie protokołów związanych z przeprowadzoną interwencją –  

26 godzin; 

• poszukiwanie osób i przedmiotów oraz ujawnianie sprawców przestępstw  

w ramach wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych  

i administracyjno-porządkowych – 94 godziny, 

• pełnienie służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia – 21 godzin ( w tym sposób pełnienia służby  

i wykonywania zadań w PDOZ, przyjmowanie, wydawanie, przekazywanie i zwalnianie 
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osób umieszczonych w pomieszczeniu, sprawdzanie osób oraz kontrola pomieszczeń, 

procedury postępowania w przypadku zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego  

w PDOZ, prawa człowieka w odniesieniu do osób zatrzymanych lub osadzonych –  

4 godziny, 

• podejmowanie działań wobec uczestników ruchu drogowego – 72 godziny, 

• wykonywanie czynności w sprawach o wykroczenia – 45 godzin, 

• udział w działaniach związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego 

porządku publicznego – 44 godziny, 

• przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym – 14 godzin, 

• szkolenie strzeleckie – 144 godziny, 

• taktyka i techniki interwencji – 195 godzin. 

 Warto zauważyć, że program szkolenia zakłada, że zaliczający kurs podstawowy 

policjant wszystkie swoje zadania będzie wykonywał z poszanowaniem praw 

człowieka. Jak Widzimy na powyższych przykładach program szkoleniowy  

w niektórych swoich blokach tematycznych zajmuje się zagadnieniami ochrony praw 

człowieka oraz ich poszanowaniem. Według mnie, patrząc na ważkość systemu ochrony 

praw człowieka, brak jest jednak w programie szkoleniowych bloku szkoleniowego, 

który zajmował by się tylko i wyłącznie edukacją w aspekcie praw podstawowych  

i etyki zawodowej. O ile w bloku programowym dotyczącym zatrzymania osoby mamy 

element prawa osoby zatrzymanej wynikające, które według programu mają wynikać 

art. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ustawy z dnia  

6 kwietnia 1990 r. o Policji, kodeksu postępowania karnego i innych ustaw, to warto 

zauważyć, że jest to jedynie jedno z pięciu zagadnień, którymi zajmować się ma się ten 

blok tematyczny, a łączną liczba czasu edukacji na tych pięć zagadnień wynosi  

6 godzin. W tym elemencie istotne jest według mnie wdrożenie do programu szkolenia 

kursu podstawowego jednolitego bloku tematycznego z zakresu praw człowieka, który 

poza wspomnianymi elementami składowymi w poszczególnych działach tematycznych 

dałyby kursantom ogólna wiedzę o rozwoju katalogu praw człowieka, podstawowych 

prawach naturalnych oraz praktyce ich przestrzegania (propozycja kompozycji takiego 

bloku zostanie zaprezentowana we wnioskach kończących dysertację). 
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4.4. Charakterystyka łamanych praw człowieka przez Policję 

 

 Na wstępie niniejszej pracy założyłem podział praw człowieka łamanych przez 

Policję na poszczególne zagadnienia obejmujące aspekty prawa do życia, prawa do 

wolności i bezpieczeństwa osobistego, zakaz tortur oraz nieludzkiego, okrutnego  

i poniżającego traktowania, prawo do prywatności oraz prawo do wolności zgromadzeń 

i stowarzyszania się. W tych aspektach zostały przedstawione poszczególne prawa oraz 

wiążące się z nimi uregulowania prawa szczegółowego. Na tym etapie pracy zasadne 

jest przyjrzenie się charakterystyce praw człowieka łamanych przez Policję  

z perspektywy tegoż organu. Z informacji przekazanych z Komendy Głównej Policji 

wynika, że na poziomie centralnym skargi związane z łamaniem praw człowieka 

gromadzone są w dwóch kategoriach skargowych: 

• kategoria I – nieludzkie lub poniżające traktowanie 

• kategoria II – naruszenie prawa do wolności 

 

 Z odpowiedzi udzielonej przez KGP wynika, że jednostka centralna Policji nie 

gromadzi danych w zakresie skarg związanych z łamaniem poszczególnych praw  

tj.: prawo do życia; prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; zakaz tortur, prawo 

do prywatności; wolności zgromadzeń i stowarzyszania się. Liczba skarg  

w poszczególnych dwóch kategoriach we wnioskowanych zakresie temporalnym 

wygląda następująco433: 

 

Tabela nr 1 

Liczba skarg z kategorii I w latach 2013-2018 

 

433Źródło: Komenda Główna Policji, data uzyskania informacji 13 maja 2020 roku, L.dz. Gip-1964/20 
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Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Komendy Głównej Policji związanych z 

pismem L.dz. Gip-1964/20 praz danych uzyskanych z Komendy Wojewódzkiej Policji we 

Wrocławiu związanych z pismem L.dz. O-062-17/2020 

 

 

 

 

434Jest to liczba skarg, w których zarzutem dominującym był zarzut z kategorii I. 
435Przez skargi załatwione w inny sposób należy rozumieć skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie 

doprecyzowano przedmiotu skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do 

wiadomości. 

 

Kategoria 

skarg i 

wniosków 

Nieludzkie lub 

poniżające 

traktowanie 

Ogółem liczba 

skarg 

załatwionych we 

własnym 

zakresie434 

potwierdzono niepotwierdzone załatwiono 

w inny 

sposób435 

1 2 3 4 5 

 2013 

594 11 514 69 

2014 

550 16 464 70 

2015 

571 9 477 85 

2016 

538 3 463 72 

2017 

463 9 391 63 

2018 

408 4 365 39 
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Tabela nr 2 

Liczba skarg z kategorii II w latach 2013-2018 

Kategoria 

skarg i 

wniosków 

Naruszenie 

prawa do 

wolności  

Ogółem liczba 

skarg 

załatwionych we 

własnym 

zakresie436 

potwierdzono niepotwierdzone załatwiono  

w inny 

sposób437 

1 2 3 4 5 

 2013 

208 7 183 18 

2014 

231 9 203 19 

2015 

203 11 170 22 

2016 

191 4 172 15 

2017 

153 6 132 15 

2018 

119 3 109 7 

Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Komendy Głównej Policji związanych z 

pismem L.dz. Gip-1964/20 praz danych uzyskanych z Komendy Wojewódzkiej Policji we 

 

436Jest to liczba skarg, w których zarzutem dominującym był zarzut z kategorii II. 
437Przez skargi załatwione w inny sposób należy rozumieć skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie 

doprecyzowano przedmiotu skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do 

wiadomości. 
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Wrocławiu związanych z pismem L.dz. O-062-17/2020 

 

 

 

 Z uzyskanych danych wynika, że Komenda Główna Policji nie gromadzi danych 

w zakresie dotyczącym: 

• liczby przedstawionych skarg, które doprowadziły do wszczęcia postępowań 

dyscyplinarnych, 

• liczby skarg, które w toku dalszych czynności zostały skierowane do 

prowadzenia w ramach postępowania sprawdzającego a myśl art. 307 kodeksu 

postępowania karnego, 

• liczby skarg, które w toku dalszych czynności zostały przekazane do 

prowadzenia w formie postępowania przygotowawczego, 

• sposobu zakończenia prowadzonego dochodzenia/śledztwa wynikającego ze 

złożonej skargi, 

• liczby oraz typologii środków dowodowych wniesionych przez skarżącego  

w ramach skargi. 

 W tożsamej kwestii wnioskowanej do Komendy Wojewódzkiej Policji we 

Wrocławiu uzyskałem informację, że skargi dotyczące łamania praw człowieka są przez 

KWP gromadzone podobnie jak na szczeblu centralnym w dwóch kategoriach, 

mianowicie nieludzkiego lub poniżającego traktowani, a także naruszenia prawa do 

wolności. W garnizonie dolnośląskim charakterystyczna skarg przedstawiała się 

następująco: 

• rok 2013 – 19 postępowań skargowych – w przypadku dwóch skarg materiały 

przekazano do prokuratury, w wyniku czego zostały wszczęte postępowania 

sprawdzające, które zakończyły się odmową wszczęcia postępowania sprawdzającego, 

• rok 2014 – 17 postępowań skargowych – w przypadku trzech skarg materiały 

przekazano do prokuratury, w wyniku czego zostały wszczęte postępowania 

przygotowawcze, które zakończyły się umorzeniem na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 
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kodeksu postępowania karnego, czyli wobec braku znamion czynu zabronionego, 

• rok 2015 – 27 postępowań skargowych – w przypadku jednej skargi materiały 

przekazano do prokuratury, w wyniku czego zostało wszczęte postępowanie 

sprawdzające, które zakończyło się odmową wszczęcia postępowania 

przygotowawczego (jako jedyny środek dowodowy wskazane zostały zeznania 

skarżącego – brak informacji, czy odmowa kierowana była brakiem znamion czynu 

zabronionego, brakiem danych dostatecznie uzasadniających jego popełnienie, czy też 

inną przesłanką wynikającą z art. 17 kodeksu postępowania karnego), 

• rok 2016 – 23 postępowania skargowe – żadne nie zostało przekazane do innego 

organu, 

• rok 2017 – 28 postępowań skargowych – żadne nie zostało przekazane do 

innego organu, 

• rok 2018 – 22 postępowania skargowe – w przypadku jednej skargi zawierającej 

zarzuty dotyczące stosowania niedozwolonych metod fizycznych i środków przymusu 

bezpośredniego materiały przekazano do Prokuratury Rejonowej w Legnicy, w wyniku 

czego zostało wszczęte postępowanie sprawdzające wyłącznie w oparciu o zeznania 

skarżącego, które zakończyło się odmową wszczęcia śledztwa ( brak informacji,  

czy odmowa kierowana była brakiem znamion czynu zabronionego, brakiem danych 

dostatecznie uzasadniających jego popełnienie, czy też inną przesłanką wynikającą  

z art. 17 kodeksu postępowania karnego)438. 

 Z uzyskanych informacji wynika, że we wszystkich powyższych 

postępowaniach skargowych zarzutu podnoszone przez skarżących uznano na 

niepotwierdzone. Biorąc pod uwagę powyższe, w związku z prowadzonymi skargami 

nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych na zasadzie działu X ustawy z dnia  

6 kwietnia 1990 roku o Policji. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu nie 

gromadzi danych dotyczących tego, w ilu w procedowanych postępowań występowały 

wniesione przez skarżącego środki dowodowe w postaci innej niż zeznania skarżącego. 

 Co istotne w przypadku statystyk garnizonu dolnośląskiego jak i zbiorczych 

 

438Źródło: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, data uzyskania informacji 14 lutego 2020 roku, 

L. dz.P-062-17/2020. 
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danych centralnych gromadzonych przez Komendę Główna Policji wynika, że w 

badanym okresie nagrania z kamer nasobnych nie były wykorzystywane w toku 

procedowanych skarg. 

  

4.5. Procedura rozpatrywania skarg na działalność Policji 

 

 Procedura rozpatrywania skarg na działalność Policji realizowana jest w oparciu 

o następujące akty i przepisy prawne: 

• art. 63 Konstytucji RP, 

• Dział VIII kodeksu postępowania administracyjnego439, 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków440. 

 Zgodnie z art. 227 kpa przedmiotem skargi mogą być kwestie dotyczące 

zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne 

załatwianie spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji. „Organ 

właściwy do rozpatrzenia skargi powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w ciągu miesiąca. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy 

wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, 

powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga 

zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej 

wniesienia albo przekazania. Przedstawione terminy liczy się od daty wpływu skargi 

bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy441”. 

Co istotne, w przypadku gdy treść skargi jest niewystarczająca, aby ustalić przedmiot 

skargi, wnoszący jest wzywany, aby w ciągu 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia lub 

uzupełnić braki, ponieważ tylko poprawnie wypełnione wnioski będą rozpatrywane. 

Organ właściwy musi również poinformować wnioskodawcę o niemożności załatwienia 

skargi w terminie podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin. W sytuacji, gdy 

jednostka Policji - wskazana przez skarżącego jako adresat – nie jest właściwa do jej 

 

439Dz. U. 2017 poz. 1257. 
440Dz. U z 2002 r. Nr 5, poz. 46 
441Przyjmowanie i załatwienie spraw, [na:]http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/przyjmowanie-i-

zalatwi/8378,Przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.html, (data dostępu: 14.02.2020). 
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rozpatrzenia, obowiązana jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni, 

przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, 

albo wskazać mu właściwy organ. 

 Zasady składania skarg i wniosków są określone zgodnie z przepisami Działu 

VIII kpa. Przede wszystkim zobowiązują one adresata pisma (skargi) do odpowiedniego 

jego zakwalifikowania na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. Pierwszym 

krokiem do rozpatrzenia wniosku jest analiza trybu sprawy, czy jest on właściwy oraz, 

czy organ do którego wniosek trafił również jest właściwy. Zgodnie z art. 231 kpa 

organy są zobowiązane do przestrzegania swojej właściwości oraz do nadanie 

wniesionej skardze prawidłowego biegu. Organ nie może rozpatrzyć skargi poza 

zakresem swojej właściwości, bo byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych. 

Warto zauważyć, że postępowanie skargowe prowadzone jest w trybie uproszczonego 

postępowania administracyjnego, którego zakończeniem jest zawiadomienie skarżącego 

o sposobie rozpatrzenia wniosku i przedstawienie stanowiska organu. Postępowanie to 

nie przewiduje trybu odwoławczego. W sytuacji, gdy skarga zostaje rozpatrzona jako 

bezzasadna, a skarżący ponownie złoży wniosek o jej analizę, bez wskazania nowych 

okoliczności, wtedy organ właściwy może utrzymać swoją odpowiedź już bez 

zawiadamiania skarżącego.  

 Fundamentalną rolę w przypadku postępowania skargowego odgrywa także 

ochrona prawna skarżącego, oparta na art. 225 kpa w brzmieniu: 

• § 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu 

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o 

znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych, 

• § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne 

organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane 

przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do 

składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach 

skargi lub wniosku. 

 Należy również zauważyć, że osoba wnosząca skargę do organów powołanych 

do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie 

dyscyplinarne powinna mieć świadomość, że zgłaszanie fałszywych oskarżeń wobec 
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innych osób grozi odpowiedzialnością z art. 234 kk442. 

 Kwestie mogące być podnoszone w skardze zostały określone w art. 227 kpa, 

gdzie wskazane zostały następujące przedmioty skargi: 

• zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo 

przez ich pracowników, 

• naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, 

• przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

 W praktyce przyjmuje się, że skarga ma zawierać krytykę działalności 

konkretnych organów i ich pracowników bądź krytykę niepodejmowania przez nich 

działań, które - zdaniem wnoszącego skargę - powinny być podjęte. 

 Co istotne przepis § 1 art. 253 kpa. zobowiązuje organy państwowe  

(w tym i organy Policji), organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe 

oraz organy organizacji społecznych do przyjmowania obywateli w sprawach skarg  

i wniosków w ustalonych przez siebie terminach. Obowiązek przyjmowania obywateli 

w sprawach skarg spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych 

podporządkowanych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. Nie jest to już jednak 

obowiązek codziennego przyjmowania interesantów, tę czynność ograniczono do 

jednego dnia w tygodniu. Godziny przyjęć określa kierownik jednostki organizacyjnej. 

Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w miejscu widocznym443. 

 Analizując rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków warto zauważyć  

i wyszczególnić następujące kwestie regulujące procedowanie skarg przez jednostki 

Policji: 

• jeżeli rozpatrzenie skargi wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, 

organ właściwy do rozpatrzenia skargi zbiera niezbędne materiały(w tym celu może 

zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień), 

• jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne 

organy, organ, do którego wniesiono skargę, rozpatruje sprawy należące do jego 

właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

 

442Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i 

przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, 

fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia 

dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
443Skargi i wnioski, [na:] http://www.policja.pl/pol/kontakt/skargi-i-wnioski, (data dostępu 24.02.2020.). 

http://www.policja.pl/pol/kontakt/skargi-i-wnioski
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siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi, i zawiadamia o tym 

równocześnie skarżącego, 

• jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się 

wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 

wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków 

spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania, 

• organ rozpatrujący skargę może, na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia 

stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania, 

• przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg powierza się 

wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom, 

• przyjmujący skargi potwierdza złożenie skargi, jeżeli zażąda tego wnoszący, 

• skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej 

osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej, 

• skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, 

telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, 

• skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego 

pozostawia się bez rozpoznania, 

• w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko (nazwę) i adres 

zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy, 

• właściwy organ zawiadamia redakcję prasową, radiową lub telewizyjną o 

wynikach rozpatrzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego temu organowi przez 

redakcję materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, mającej znamiona 

skargi, a także dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych 

środkach i działaniach, 

• w razie zgłoszenia skargi ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, 

który podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie, 

• w siedzibie danej jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu, umieszcza 

się informację wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników 

przyjmujących oraz rozpatrujących skargi444. 

 

444Skargi mogą być także przekazane właściwym organom przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne 
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 Procedura skargowa ma za zadanie w jak najwcześniejszym etapie wychwycenie 

wszelkich uchybień oraz naruszeń prawa, mogących być udziałem funkcjonariuszy  

i pracowników Policji. Warto przypomnieć, że wewnętrzna procedura skargowa jest 

tylko jednym z elementów systemu kontroli działalności Policji w aspekcie ochrony 

praw człowieka. Tożsamą rolę w rozpatrywaniu skarg posiada Rzecznik Praw 

Obywatelskich. 

 Zasadnicza większość skarg rozpatrywanych przez wyznaczone do tego komórki 

okazuje się niepotwierdzona, co może wynikać z braku podstawowej wiedzy z zakresu 

prawa wśród skarżących, bądź z błędnej interpretacji przepisów. Często zdarzają się 

także próby angażowania Policji do rozstrzygania sporów cywilnych, zwłaszcza  

o charakterze majątkowym, a także dążenie skarżących do uniknięcia 

odpowiedzialności karnej przez pomawianie policjantów o nadużycie uprawnień. 

Niewątpliwie istotną grupę skarżących, stanowią osoby cierpiące na zaburzenia 

psychiczne, które przedstawiają wyimaginowane zdarzenia, oraz osoby, które nie 

przyjmują do wiadomości ustalonego stanu faktycznego i wielokrotnie ponawiają 

zarzuty już wcześniej wyjaśnione. Skargi, które najczęściej są rozpatrywane na korzyść 

skarżącego dotyczą oskarżeń o niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez 

funkcjonariuszy, o brak rzetelności, o braki z zakresu wiedzy zawodowej, o brak bądź 

niski poziom kultury osobistej, a także o brak umiejętności panowania nad emocjami445. 

 Od 2010 roku, skargi dotyczące działalności Policji przekazywane są do Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich, który stanowić ma Niezależny Organ Monitorujący 

Niewłaściwe Działania Policji, zgodnie z zaleceniami Rady Europy446. Wyznaczony 

organ Policji, a mianowicie Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji ma obowiązek 

przekazywać do Rzecznika Praw Obywatelskich informacje o skargach dotyczących 

naruszeń z I i II kategorii skargowej. Do I kategorii zaliczane są naruszenia względem 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania, wśród zarzutów należy wymienić: 

 

oraz organizacje i instytucje społeczne, lub wynikać z materiałów prasowych i innych opublikowanych 

wiadomości, jeżeli mają znamiona skargi lub wniosku i zostały przesłane właściwym organom przez 

redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne. 
445Zob. „Policja 997”, [na:] http://www.gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2011/numer-78-092011/69450, 

(data dostępu 21.01.2020 r.). 
446Zob. Decyzja nr 95 MSW z dnia 10 lipca 2014 roku, a także Memorandum do Polskiego Rządu. Ocena 

postępu implementacji zaleceń Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z 2002 CommDH(2007)13, 

[na:]  https://www.coe.int/en/web/commissioner/country-monitoring/poland/-

/asset_publisher/rgDH7Zss0nLx/content/memorandum-to-the-polish-

government?inheritRedirect=false, (data dostępu 24.02.2020). 

http://www.gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2011/numer-78-092011/69450
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stosowanie niedozwolonych metod fizycznych; stosowanie środków przymusu 

bezpośredniego; przemoc psychiczna (zastraszanie); wymuszanie zeznań, wyjaśnień, 

informacji, oświadczeń, molestowanie seksualne lub gwałt; niehumanitarne warunki  

w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (PDOZ), izbach dziecka, areszcie, podczas 

konwoju i inne. Natomiast II kategoria dotyczy zarzutów o zasadność, legalność  

i prawidłowość zatrzymania. W tej grupie możemy wyróżnić zarzuty dotyczące: czasu 

zatrzymania, a także do naruszenia praw tj.: prawa do kontaktu z adwokatem,  

do badania lekarskiego, do powiadomienia wskazanej osoby, doprowadzenia do 

wytrzeźwienia, doprowadzenia do placówki opieki zdrowotnej, do informacji  

o podstawach podjętych działań etc. 

 Rada Europy wprowadziła również wytyczne, zgodnie z którymi do Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są także informacje dotyczące szczególnych 

wydarzeń z udziałem funkcjonariuszy Policji. Jest to informacja pozaskargowa, czyli 

informacja o zdarzeniach, w wyniku których, w rezultacie działania lub zaniechania 

funkcjonariusza Policji w związku z pełnieniem obowiązków służbowych istnieje 

podejrzenie, że: 

• nastąpiły: śmierć, próba samobójcza, uszkodzenie ciała łub rozstrój zdrowia 

innej osoby - zdarzenia typu I, 

• doszło do naruszenia wolności seksualnej osoby (zgwałcenie, inne czynności 

seksualne) - zdarzenia typu II, 

• doszło do nieuzasadnionego użycia środków przymusu bezpośredniego,  

prze-mocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do innej osoby - zdarzenia typu III. 

 Wprowadzona procedura447 nakazuje, aby w zaistnieniu któregoś  

z wymienionych zdarzeń dyżurny danej jednostki niezwłocznie powiadomił dyżurnego 

Komendy Wojewódzkiej, a ten pełnomocnika ds. ochrony praw człowieka, działającego 

przy komendzie. Powiadomiony pełnomocnik w terminie 5 dni ma obowiązek 

opracować dokumentację dla Rzecznika Praw Obywatelskich, która następnie 

przesyłana jest do pełnomocnika Komendy Głównej Policji, a ten w przeciągu 2 dni 

przekazuje musi przekazać ją do RPO. Należy zaznaczyć, że pomimo iż informacje te 

 

447Zob. decyzja nr 95 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

do stosowania w Policji i Straży Granicznej „Wytycznych w zakresie zasad i trybu 

przekazywania informacji skargowych i pozaskargowych przez Policję oraz Straż 

Graniczną do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych 
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posiadają status pilnych, to dotyczą wydarzeń nie do końca wyjaśnionych, które 

wymagają dogłębnej analizy, czy nie doszło np. do pomówienia policjanta. 

Powiadomienie Rzecznika stanowi tylko przesłankę o możliwości zaistnienia 

nieprawidłowości podczas wykonywania zadań przez policjantów. Po przeanalizowaniu 

otrzymanej dokumentacji zespół w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich podejmuje 

decyzję, którą ze spraw podejmie do własnego prowadzenia. 

 Procedura skargowa ma istotny wpływ na system kontroli działalności Policji, 

w dalszym aspekcie także na ustanowienie prawidłowej systematyki podejmowanych 

prewencyjnych i represyjnych działań wewnętrznych oraz zewnętrznych mających na 

celu polepszenie efektywności przestrzegania podstawowych praw człowiek przez 

Policję. 

 

4.6. Efektywność procedury skargowej na działalność Policji 

 

 Efektywność w aspekcie niniejszej pracy rozumiana jest jako rezultat podjętych 

działań związanych z przeprowadzeniem procedury skargowej związanej  

z podejrzeniem łamania przez funkcjonariuszy Policji praw człowieka. W ramach oceny 

efektywności procedury dokonałem analizy udostępnionych na wniosek danych przez 

Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz Komendę Główną Policji. 

 Analizując dane udostępnione przez KWP we Wrocławiu należy zauważyć,  

że skargi załatwione we własnym zakresie na terenie garnizonu dolnośląskiego 

prezentowały się w kolejnym latach w okresie od 2013 roku do 2018 roku  

w następujący sposób: 

• w roku 2013 garnizon dolnośląski procedował 19 postępowań skargowych,  

z czego w dwóch przypadkach materiały przekazano do prokuratury, co wskazuje nam, 

że 10,53 % skarg zostało uznanych za zasadne (jednakże warto zauważyć, że sprawy te 

po czynnościach sprawdzających zakończyły się odmową wszczęcia postępowania 

przygotowawczego), natomiast 89,47 % skarg zostało niepotwierdzonych  

w prowadzonym postępowaniu skargowym, 

• w roku 2014 garnizon dolnośląski procedował 17 postępowań skargowych,  

z czego w trzech przypadkach materiały przekazano do prokuratury, co wskazuje nam, 

że 17,65 % skarg zostało uznanych za zasadne (we wspomnianych sprawach zostały 
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wszczęte postępowania przygotowawcze, które po wykonaniu czynności procesowych 

zakończyły się ich umorzeniem w związku z brakiem znamion czynu zabronionego), 

natomiast 82,35 % skarg zostało niepotwierdzonych w prowadzonym postępowaniu 

skargowym, 

• w roku 2015 garnizon dolnośląski procedował 27 postępowań skargowych,  

z czego w jednym przypadku przekazano materiały do prokuratury, co wskazuje nam, 

że 3,70 % skarg zostało uznanych za zasadne (zostało wszczęte postępowanie 

sprawdzające, które zakończyło się odmową wszczęcia postępowania 

przygotowawczego (jako jedyny środek dowodowy wskazane zostały zeznania 

skarżącego – brak informacji, czy odmowa kierowana była brakiem znamion czynu 

zabronionego, brakiem danych dostatecznie uzasadniających jego popełnienie, czy też 

inną przesłanką wynikającą z art. 17 kodeksu postępowania karnego), natomiast 96,30 

% skarg zostało niepotwierdzonych w prowadzonym postępowaniu skargowym, 

• w roku 2016 garnizon dolnośląski procedował 23 postępowania skargowe,  

z czego żadne z nich nie zostało przekazane do innego organu, co wskazuje nam,  

że żadna ze skarg po przeprowadzeniu postępowania skargowego nie została uznana za 

zasadną, 

• w roku 2017 garnizon dolnośląski procedował 28 postępowań skargowych,  

z czego żadne z nich nie zostało przekazane do innego organu, co wskazuje nam,  

że żadna ze skarg po przeprowadzeniu postępowania skargowego nie została uznana za 

zasadną, 

• w roku 2018 garnizon dolnośląski procedował 22 postępowania skargowe,  

z czego w jednym przypadku przekazano materiały do prokuratury, co wskazuje nam, 

że 4,55 % skarg zostało uznanych za zasadne (w przypadku jednej skargi zostało 

wszczęte postępowanie sprawdzające, które zakończyło się odmową wszczęcia 

śledztwa – brak jest informacji, czy odmowa kierowana była brakiem znamion czynu 

zabronionego, brakiem danych dostatecznie uzasadniających jego popełnienie, czy też 

inną przesłanką wynikającą z art. 17 kodeksu postępowania karnego, jako jedyny 

środek dowodowy zostały wykazane zeznania pokrzywdzonego/skarżącego), natomiast 

95,45% skarg zostało niepotwierdzonych w prowadzonym postępowaniu skargowym. 

 Jak wynika z powyższej analizy znikoma liczba postępowań skargowych została 

uznana za zasadną, co istotniejsze, skargi uznane za zasadne w prowadzonym 

wewnętrznym postępowaniu skargowym, przekazane następnie do prokuratury 
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zakończyły się odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego lub też 

umorzeniem wszczętego postępowania w fazie in rem. 

 Analizując udostępnione dane należy zauważyć wzrost lub tez spadek 

procentowy związany z procedowanymi przez garnizon dolnośląski postępowaniami 

skargowymi. W odniesieniu roku poprzedniego zauważamy następujące zmiany: 

• w roku 2014 możemy zauważyć spadek procedowanych we własnym zakresie 

postępowań skargowych o 10,53 % (z 19 na 17) względem roku 2013, 

• w roku 2015 możemy zauważyć wzrost procedowanych we własnym zakresie 

postępowań skargowych o 28,82 % (z17 na 27) względem roku 2014, 

• w roku 2016 możemy zauważyć ponowny spadek procedowanych we własnym 

zakresie postępowań skargowych o 14,81 % (z 27 na 23) względem roku 2015, 

• w roku 2017 możemy zauważyć ponowny wzrost procedowanych we własnym 

zakresie postępowań skargowych o 21,74 % (z 23 na 28) względem roku 2016, 

• w roku 2018 możemy zauważyć ponowny spadek procedowanych we własnym 

zakresie postępowań skargowych o 21,43 % (z 28 na 22) względem roku 2017. 

 Ogólnie w badanym zakresie temporalnym na przestrzeni lat 2013-2018 

obserwujemy sinusoidalną tendencję wzrostów i spadków, w których wyraźne i duże 

odchylenia procentowe adekwatne są do sytuacji, kiedy to brane pod uwagę są liczby  

o małej wartości. Porównując lata skrajne z badanego zakresu temporalnego 

zauważamy wzrost liczby procedowanych postępowań skargowych o 15,79 %  

(z 19 na 22). 

 Analizując liczbę skarg pod kątem sposobu ich załatwienia należy wskazać 

następujące tendencje spadków i wzrostów: 

• w roku 2014 możemy zauważyć wzrost potwierdzonych skarg o 50,00 %  

(z 2 na 3), oraz spadek skarg niepotwierdzonych o 17,65 % (z 17 na 14) względem roku 

2013, 

• w roku 2015 możemy zauważyć spadek potwierdzonych skarg o 66,67 %  

(z 3 na 1), oraz wzrost skarg niepotwierdzonych o 85,71 % (z 14 na 26) względem roku 
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2014, 

• w roku 2016 możemy zauważyć spadek potwierdzonych skarg o 100,00 %  

(z 1 na 0), oraz spadek skarg niepotwierdzonych o 11,54 % (z 26 na 23) względem roku 

2015, 

• w roku 2017 możemy zauważyć brak wzrostu lub spadku potwierdzonych skarg 

(z 0 na 0), oraz wzrost liczby skarg niepotwierdzonych o 21,74 % (z 23 na 28) 

względem roku 2016, 

• w roku 2018 możemy zauważyć wzrost potwierdzonych skarg o 100,00 %  

(z 0 na 1), oraz spadek skarg niepotwierdzonych o 25,00 % (z 28 na 21) względem roku 

2017. 

 Ogólnie w badanym zakresie temporalnym na przestrzeni lat 2013-2018 

obserwujemy sinusoidalną tendencję wzrostów i spadków ilości skarg potwierdzonych  

i niepotwierdzonych, w których wyraźne i duże odchylenia procentowe adekwatne są do 

sytuacji, kiedy to brane pod uwagę są liczby o małej wartości. Wyraźne wzrosty i spadki 

ilości skarg niepotwierdzonych względem lat poprzednich są także tożsame z ogólną 

ilością procedowanych skarg oraz ich tendencji wzrostowo-spadkowej. Porównując lata 

skrajne z badanego zakresu temporalnego zauważamy spadek liczby potwierdzonych 

skarg o 50,00 % (z 2 na 1) oraz wzrost liczby niepotwierdzonych skarg o 23,53 %  

(z 14 na 17). 

 Analizując dane udostępnione przez Komendę Główną Policji należy zauważyć, 

że skargi związane z I kategorią (nieludzkie lub poniżające traktowanie)załatwione we 

własnym zakresie na terenie całego kraju prezentowały się w kolejnym latach w okresie 

od 2013 roku do 2018 roku w następujący sposób: 

• w roku 2013 na terenie całego kraju procedowane były 594 postępowania 

skargowe, z czego 1,85 % (11) skarg zostało potwierdzonych, 86,53 % (514) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 11,62 % (69) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2014 na terenie całego kraju procedowanych było 550 postępowań 

skargowych, z czego 2,91 % (16) skarg zostało potwierdzonych, 84,36 % (464) skarg 



224 

 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 12,73 % (70) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2015 na terenie całego kraju procedowanych było 571 postępowań 

skargowych, z czego 1,58 % (9) skarg zostało potwierdzonych, 83,53 % (477) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 14,89 % (85) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2016 na terenie całego kraju procedowanych było 538 postępowań 

skargowych, z czego 0,56 % (3) skarg zostało potwierdzonych, 86,06 % (463) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 13,38 % (72) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2017 na terenie całego kraju procedowane były 463 postępowania 

skargowe, z czego 1,94 % (9) skarg zostało potwierdzonych, 84,45 % (463) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 13,61 % (63) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2018 na terenie całego kraju procedowanych było 408 postępowań 

skargowych, z czego 0,98 % (4) skarg zostało potwierdzonych, 89,46 % (408) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 9,56 % (39) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości). 

 Jak wynika z powyższej analizy znikoma liczba postępowań skargowych została 

uznana za potwierdzone, znacząca większość postępowań skargowych została uznana 

za niepotwierdzone, lub została zakończona w inny sposób. 

 Analizując udostępnione dane należy zauważyć wzrost lub tez spadek 

procentowy związany z procedowanymi na terenie kraju postępowaniami skargowymi 

związanymi z I kategorią. W odniesieniu roku poprzedniego zauważamy następujące 

zmiany: 

• w roku 2014 możemy zauważyć spadek procedowanych we własnym zakresie 

postępowań skargowych o 7,41 % (z 594 na 550) względem roku 2013, 
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• w roku 2015 możemy zauważyć wzrost procedowanych we własnym zakresie 

postępowań skargowych o 3,82 % (z 550 na 571) względem roku 2014, 

• w roku 2016 możemy zauważyć ponowny spadek procedowanych we własnym 

zakresie postępowań skargowych o 5,78 % (z 571 na 538) względem roku 2015, 

• w roku 2017 możemy zauważyć ponowny spadek procedowanych we własnym 

zakresie postępowań skargowych o 13,94 % (z 538 na 463) względem roku 2016, 

• w roku 2018 możemy zauważyć ponowny spadek procedowanych we własnym 

zakresie postępowań skargowych o 11,88 % (z 463 na 408) względem roku 2017. 

 Powyższe dane (poza wzrostem na przestrzeni lat 2014 – 2015) wpisują się w 

pozytywny obraz zmniejszania się na przestrzeni lat ilości składanych na terenie kraju 

skarg na działalność Policji w aspekcie łamania praw człowieka związanych  

z I kategorią gromadzenia danych (nieludzkie traktowanie.) Ogółem w badanym 

zakresie temporalnym obserwujemy spadek liczby skarg o 31,31 % (z 594 skarg w roku 

2014 na 408 skarg w roku 2018). 

 Analizując liczbę procedowanych na terenie kraju skarg związanych  

z I kategoria pod kątem sposobu ich załatwienia należy wskazać następujące tendencje 

spadków i wzrostów: 

• w roku 2014 możemy zauważyć wzrost potwierdzonych skarg o 45,45 %  

(z 11 na 16), spadek skarg niepotwierdzonych o 9,73 % (z 514 na 464) oraz wzrost 

skarg załatwionych w inny sposób o 1,45 % (z 69 na 70) względem roku 2013, 

• w roku 2015 możemy zauważyć spadek potwierdzonych skarg o 43,75 %  

(z 16 na 9), wzrost skarg niepotwierdzonych o 2,80 % (z 464 na 477) oraz wzrost skarg 

załatwionych w inny sposób o 21,42 % (z 70 na 85) względem roku 2014, 

• w roku 2016 możemy zauważyć ponowny spadek potwierdzonych skarg  

o 66,66 % (z 9 na 3), spadek skarg niepotwierdzonych o 2,94 % (z 477 na 463) oraz 

spadek skarg załatwionych w inny sposób o 15,29 % (z 85 na 72) względem roku 2015, 

• w roku 2017 możemy zauważyć diametralny wzrost potwierdzonych skarg  

o 200,00 % (z 3 na 9), spadek skarg niepotwierdzonych o 15,55 % (z 463 na 391) oraz 

spadek skarg załatwionych w inny sposób o 12,50 % (z 72 na 63) względem roku 2016, 
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• w roku 2018 możemy zauważyć ponowny spadek potwierdzonych skarg o 55,56 

% (z 9 na 4), spadek skarg niepotwierdzonych o 6,91 % (z 391 na 365) oraz spadek 

skarg załatwionych w inny sposób o 38,10 % (z 63 na 39) względem roku 2017. 

 W badanym zakresie temporalnym obserwujemy wyraźną sinusoidalność 

potwierdzonym skarg, co związane jest przede wszystkim z małymi wielkościami 

liczbowymi. Pozytywnym aspektem jest z cała pewnością wyraźny spadek w latach 

2013 – 2018 ilości skarg potwierdzonym o 63,64 % ( z 11 w roku 2013 do 4 w roku 

2018). Wyraźne tendencję spadkowe związane ze skargami niepotwierdzonymi ( 28,99 

% porównując rok 2013 z rokiem 2018) oraz skargami załatwionymi w innym sposób 

(43,48 % porównując rok 2013 z rokiem 2018) związane są przede wszystkim  

z wykazana wcześniej zmniejszającą się ogólną ilością skarg. 

 Analizując dane udostępnione przez Komendę Główną Policji należy zauważyć, 

że skargi związane z II kategorią (naruszenie prawa do wolności) załatwione we 

własnym zakresie na terenie całego kraju prezentowały się w kolejnym latach w okresie 

od 2013 roku do 2018 roku w następujący sposób: 

• w roku 2013 na terenie całego kraju procedowanych było 208 postępowań 

skargowych, z czego 3,37 % (7) skarg zostało potwierdzonych, 87,98 % (183) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 8,65 % (18) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2014 na terenie całego kraju procedowanych było 231 postępowań 

skargowych, z czego 3,90 % (9) skarg zostało potwierdzonych, 87,88 % (203) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 8,22 % (19) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2015 na terenie całego kraju procedowane były 203 postępowania 

skargowe, z czego 5,52 % (11) skarg zostało potwierdzonych, 83,74 % (170) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 10,84 % (22) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2016 na terenie całego kraju procedowanych było 191 postępowań 
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skargowych, z czego 2,10 % (4) skarg zostało potwierdzonych, 90,05 % (172) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 7,82 % (15) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2017 na terenie całego kraju procedowane były 153 postępowania 

skargowe, z czego 3,92 % (6) skarg zostało potwierdzonych, 86,28 % (132) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 9,80 % (15) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2018 na terenie całego kraju procedowanych było 119 postępowań 

skargowych, z czego 2,52 % (3) skarg zostało potwierdzonych, 91,60 % (109) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 5,88 % (7) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości). 

 Jak wynika z powyższej analizy znikoma liczba postępowań skargowych została 

uznana za potwierdzone, znacząca większość postępowań skargowych została uznana 

za niepotwierdzone, lub została zakończona w inny sposób. 

 Analizując udostępnione dane należy zauważyć wzrost lub tez spadek 

procentowy związany z procedowanymi na terenie kraju postępowaniami skargowymi 

związanymi z II kategorią. W odniesieniu roku poprzedniego zauważamy następujące 

zmiany: 

• w roku 2014 możemy zauważyć wzrost procedowanych we własnym zakresie 

postępowań skargowych o 11,06 % (z 208 na 231) względem roku 2013, 

• w roku 2015 możemy zauważyć spadek procedowanych we własnym zakresie 

postępowań skargowych o 12,12 % (z 231 na 203) względem roku 2014, 

• w roku 2016 możemy zauważyć ponowny spadek procedowanych we własnym 

zakresie postępowań skargowych o 5,91 % (z 203 na 191) względem roku 2015, 

• w roku 2017 możemy zauważyć ponowny spadek procedowanych we własnym 

zakresie postępowań skargowych o 19,90 % (z 191 na 153) względem roku 2016, 

• w roku 2018 możemy zauważyć ponowny spadek procedowanych we własnym 
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zakresie postępowań skargowych o 22,11 % (z 153 na 119) względem roku 2017. 

 Powyższe dane (poza wzrostem na przestrzeni lat 2013 – 2014) wpisują się w 

pozytywny obraz zmniejszania się na przestrzeni lat ilości składanych na terenie kraju 

skarg na działalność Policji w aspekcie łamania praw człowieka związanych  

z II kategorią gromadzenia danych (naruszanie prawa do wolności) Ogółem w badanym 

zakresie temporalnym obserwujemy spadek liczby skarg o 42,79 % (z 208 skarg w roku 

2014 na 119 skarg w roku 2018). 

 Analizując liczbę procedowanych na terenie kraju skarg związanych z II 

kategoria pod kątem sposobu ich załatwienia należy wskazać następujące tendencje 

spadków i wzrostów: 

• w roku 2014 możemy zauważyć wzrost potwierdzonych skarg o 28,57 %  

(z 7 na 9), wzrost skarg niepotwierdzonych o 10,93 % (z 183 na 203) oraz wzrost skarg 

załatwionych w inny sposób o 5,56 % (z 18 na 19) względem roku 2013, 

• w roku 2015 możemy zauważyć wzrost potwierdzonych skarg o 22,22 %  

(z 9 na 11), spadek skarg niepotwierdzonych o 16,26 % (z 203 na 170) oraz wzrost 

skarg załatwionych w inny sposób o 15,79 % (z 19 na 22) względem roku 2014, 

• w roku 2016 możemy zauważyć wyraźny spadek potwierdzonych skarg o 63,64 

% (z 11 na 4), wzrost skarg niepotwierdzonych o 1,18 % (z 170 na 172) oraz spadek 

skarg załatwionych w inny sposób o 31,82 % (z 22 na 15) względem roku 2015, 

• w roku 2017 możemy zauważyć diametralny wzrost potwierdzonych skarg o 

50,00 % (z 4 na 6), spadek skarg niepotwierdzonych o 23,26 % (z 172 na 132) oraz 

utrzymującą się na tym samym poziomie liczba skarg załatwionych w inny sposób 

względem roku 2016, 

• w roku 2018 możemy zauważyć ponowny spadek potwierdzonych skarg o 55,00 

% (z 6 na 3), spadek skarg niepotwierdzonych o 17,42 % (z 132 na 109) oraz spadek 

skarg załatwionych w inny sposób o 53,33 % (z 15 na 7) względem roku 2017. 

 W badanym zakresie temporalnym obserwujemy wyraźną sinusoidalność 

potwierdzonym skarg, co związane jest przede wszystkim z małymi wielkościami 

liczbowymi. Pozytywnym aspektem jest z cała pewnością wyraźny spadek w latach 
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2013 – 2018 ilości skarg potwierdzonym o 57,14 % ( z 7 w roku 2013 do 3 w roku 

2018). Wyraźne tendencję spadkowe związane ze skargami niepotwierdzonymi  

(40,44 % porównując rok 2013 z rokiem 2018) oraz skargami załatwionymi w innym 

sposób (61,11 % porównując rok 2013 z rokiem 2018) związane są przede wszystkim  

z wykazana wcześniej zmniejszającą się ogólną ilością skarg. 

 Podsumowując przekazane dane z I i II kategorii dane dotyczące załatwionych 

we własnym zakresie skarg na terenie całego kraju prezentują się w kolejnym latach  

w okresie od 2013 roku do 2018 roku w następujący sposób: 

• w roku 2013 na terenie całego kraju procedowane były 802 postępowania 

skargowe, z czego 2,25 % (18) skarg zostało potwierdzonych, 86,90 % (697) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 10,85 % (87) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2014 na terenie całego kraju procedowanych było 781 postępowań 

skargowych, z czego 3,20 % (25) skarg zostało potwierdzonych, 85,40 % (667) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 11,40 % (89) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2015 na terenie całego kraju procedowane były 774 postępowania 

skargowe, z czego 2,59 % (20) skarg zostało potwierdzonych, 83,60 % (647) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 13,81 % (107) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2016 na terenie całego kraju procedowanych było 729 postępowań 

skargowych, z czego 0,96 % (7) skarg zostało potwierdzonych, 87,11 % (635) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 11,93 % (87) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2017 na terenie całego kraju procedowanych było 616 postępowań 

skargowych, z czego 2,44 % (15) skarg zostało potwierdzonych, 84,90 % (523) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 12,66 % (78) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 
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skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości), 

• w roku 2018 na terenie całego kraju procedowanych było 527 postępowań 

skargowych, z czego 1,33 % (7) skarg zostało potwierdzonych, 89,94 % (474) skarg 

zostało niepotwierdzonych, natomiast 8,73 % (46) skarg zostało załatwionych w inny 

sposób (skargi nierozstrzygnięte, skargi w których nie doprecyzowano przedmiotu 

skargi, a także skargi wycofane lub też przekazane do organu w trybie do wiadomości). 

 Jak wynika z powyższej analizy znikoma liczba postępowań skargowych została 

uznana za potwierdzone, znacząca większość postępowań skargowych została uznana 

za niepotwierdzone, lub została zakończona w inny sposób. 

 Analizując udostępnione dane należy zauważyć wzrost lub tez spadek 

procentowy związany z procedowanymi na terenie kraju postępowaniami skargowymi 

związanymi wszelkimi prowadzonymi na terenie kraju skargami. W odniesieniu roku 

poprzedniego zauważamy następujące zmiany: 

• w roku 2014 możemy zauważyć spadek procedowanych we własnym zakresie 

postępowań skargowych o 3,37 % (z 802 na 781) względem roku 2013, 

• w roku 2015 możemy zauważyć ponowny spadek procedowanych we własnym 

zakresie postępowań skargowych o 0,90 % (z 781 na 774) względem roku 2014, 

• w roku 2016 możemy zauważyć ponowny spadek procedowanych we własnym 

zakresie postępowań skargowych o 5,81 % (z 774 na 729) względem roku 2015, 

• w roku 2017 możemy zauważyć wyraźny spadek procedowanych we własnym 

zakresie postępowań skargowych o 15,50 % (z 729 na 616) względem roku 2016, 

• w roku 2018 możemy zauważyć ponowny wyraźny spadek procedowanych we 

własnym zakresie postępowań skargowych o 14,45 % (z 616 na 527) względem roku 

2017. 

 Powyższe dane wpisują się w pozytywny obraz zmniejszania się na przestrzeni 

lat ilości składanych na terenie kraju skarg na działalność Policji w aspekcie łamania 

praw człowieka związanych z obydwoma kategoriami gromadzenia danych. Ogółem  

w badanym zakresie temporalnym obserwujemy spadek liczby skarg o 35,04 % (z 802 

skarg w roku 2014 na 527 skarg w roku 2018). 
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 Analizując liczbę procedowanych na terenie kraju skarg związanych  

z obydwoma kategoriami pod kątem sposobu ich załatwienia należy wskazać 

następujące tendencje spadków i wzrostów: 

• w roku 2014 możemy zauważyć wzrost potwierdzonych skarg o 38,89 %  

(z 18 na 25), spadek skarg niepotwierdzonych o 4,30 % (z 697 na 667) oraz wzrost 

skarg załatwionych w inny sposób o 2,30 % (z 87 na 89) względem roku 2013, 

• w roku 2015 możemy zauważyć spadek potwierdzonych skarg o 20,00 %  

(z 25 na 20), spadek skarg niepotwierdzonych o 3,00 % (z 667 na 647) oraz wzrost 

skarg załatwionych w inny sposób o 20,22 % (z 89 na 107) względem roku 2014, 

• w roku 2016 możemy zauważyć ponowny spadek potwierdzonych skarg o 65,00 

% (z 20 na 7), spadek skarg niepotwierdzonych o 1,70% (z 647 na 635) oraz spadek 

skarg załatwionych w inny sposób o 18,69 % (z 107 na 87) względem roku 2015, 

• w roku 2017 możemy zauważyć diametralny wzrost potwierdzonych skarg  

o 114,29 % (z 7 na 15), spadek skarg niepotwierdzonych o 17,64 % (z 635 na 523) oraz 

spadek skarg załatwionych w inny sposób o 10,34 % (z 87 na 78) względem roku 2016, 

• w roku 2018 możemy zauważyć wyraźny spadek potwierdzonych skarg o 53,33 

% (z 15 na 7), spadek skarg niepotwierdzonych o 9,37 % (z 523 na 474) oraz spadek 

skarg załatwionych w inny sposób o 41,03 % (z 78 na 46) względem roku 2017. 

 W badanym zakresie temporalnym obserwujemy wyraźną sinusoidalność 

potwierdzonym skarg, co związane jest przede wszystkim z małymi wielkościami 

liczbowymi. Pozytywnym aspektem jest z cała pewnością wyraźny spadek w latach 

2013 – 2018 ilości skarg potwierdzonym o 61,11 % ( z 18 w roku 2013 do 7 w roku 

2018). Wyraźne tendencję spadkowe związane ze skargami niepotwierdzonymi  

(31,99 % porównując rok 2013 z rokiem 2018) oraz skargami załatwionymi w innym 

sposób (47,13 % porównując rok 2013 z rokiem 2018) związane są przede wszystkim  

z wykazana wcześniej zmniejszającą się ogólną ilością skarg. 

 Jak możemy zaobserwować na powyższych przykładach liczba skarg na 

działalność Policji w kontekście łamania praw człowieka ma tendencje wyraźnie 

spadkową, czy to w garnizonie dolnośląskim czy tez na terenie całego kraju. 
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4.7. Przestrzeganie praw człowieka przez Policję dolnośląską na tle  

statystyk krajowych 

 

 Istotnym elementem niniejszej pracy jest odniesienie ilości procedowanych 

postępowań skargowych przez garnizon dolnośląski na tle całości kraju, co pozwoli 

zobrazować skalę problemu przestrzegania praw człowieka przez funkcjonariuszy 

Policji. W badanym zakresie temporalnym należy na wstępie porównać liczbę 

postępowań skargowych procedowanych we własnym zakresie. Komenda Wojewódzka 

Policji we Wrocławiu wnioskowane dane udostępniła w sposób zbiorczy, który nie 

wyszczególnia skarg na I i II kategorię, skargi natomiast dzieli na „potwierdzone 

(przekazane do innego organu)” i „niepotwierdzone”. Natomiast Komenda Główna 

Policji wnioskowane dane udostępniła wskazując podział na wskazane kategorie, 

rozbijać także sposób zakończenia spraw na trzy kategorie, mianowicie „potwierdzone”, 

niepotwierdzone”, „załatwione w inny sposób”. W związku z powyższym w celu 

odniesienia względem siebie danych regionalnych do danych krajowych należy  

w odniesieniu krajowym zsumować skargi z I i II kategorii, a także zbiorczo 

potraktować podzbiory oznaczone jako „niepotwierdzone” i „załatwione w inny 

sposób” jako postępowania skargowe, które nie zostały potwierdzone w ramach 

prowadzonego postępowania. Odnosząc względem siebie uzyskane dane należy 

stwierdzić, że: 

• w roku 2013 garnizon dolnośląski procedował 19 postępowań skargowych,  

co daje 2,30 % prowadzonych postępowań w skali kraju (ogólna liczba procedowanych 

w kraju postępowań to 802), 

• w roku 2014 garnizon dolnośląski procedował 17 postępowań skargowych,  

co daje 2,18 % prowadzonych postępowań w skali kraju (ogólna liczba procedowanych 

w kraju postępowań to 781), 

• w roku 2015 garnizon dolnośląski procedował 27 postępowań skargowych,  

co daje 3,49 % prowadzonych postępowań w skali kraju (ogólna liczba procedowanych 

w kraju postępowań to 774), 
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• w roku 2016 garnizon dolnośląski procedował 23 postępowania skargowe,  

co daje 3,16 % prowadzonych postępowań w skali kraju (ogólna liczba procedowanych 

w kraju postępowań to 729), 

• w roku 2017 garnizon dolnośląski procedował 28 postępowań skargowych,  

co daje 4,55 % prowadzonych postępowań w skali kraju (ogólna liczba procedowanych 

w kraju postępowań to 616), 

• w roku 2018 garnizon dolnośląski procedował 22 postępowania skargowe,  

co daje 4,17 % prowadzonych postępowań w skali kraju (ogólna liczba procedowanych 

w kraju postępowań to 802). 

 W badanym zakresie temporalnym garnizon dolnośląski prowadził 136 

postępowań skargowych, co daje 3,22 % prowadzonych postępowań w skali kraju 

(ogólna liczba procedowanych w tym okresie w kraju postępowań wynosiła 4229). 

Patrząc na powyższe dane, warto zauważyć negatywną tendencję wzrostu procentowego 

ilości prowadzonych postępowań skargowych przez garnizon dolnośląski na tle całego 

kraju, gdzie w roku 2013 w województwie dolnośląskim prowadzonych było 2,37 % 

ogółu skarg, natomiast w roku 2018 było to już 4,17 % skarg w skali kraju.  

Warto jednakże na tym etapie zauważyć, że w województwie dolnośląskim zamieszkuje 

2 900 163 mieszkańców448, co daje 7,56 % ogółu mieszkańców Polski, które wynosi 38 

386 000449. Biorąc pod uwagę nawet skrajny wynik z 2017 roku, gdzie garnizon 

dolnośląski prowadził 4,55 % procedowanych postępowań w skali kraju, to biorąc pod 

uwagę, że województwo to zamieszkuje 7,56 % mieszkańców Polski, nie jest wynikiem 

skarnie złym. Jednakże niepokojąca jest wspomniana tendencja wzrostu procentowego 

ilości prowadzonych postępowań w skali kraju. 

 Liczba skarg potwierdzonych prezentuje się następująco: 

• w roku 2013 garnizon dolnośląski za potwierdzone uznał 2 skargi, co daje 11,11 

% uznanych za zasadne w skali kraju skarg (ogólna liczba potwierdzonych skarg to 18), 

• w roku 2014 garnizon dolnośląski za potwierdzone uznał 3 skargi, co daje 12,00 

 

448Zob. Wyniki badań bieżących – Baza Demografia – Główny Urząd Statystyczny, na 

demografia.stat.gov.pl (data dostępu 20.05.2020 r.). 
449Zob. Główny Urząd Statystyczny. Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju 

terytorialnym w 2019 r., na demografia.stat.gov.pl (data dostępu 20.05.2020 r.). 

https://demografia.stst.gov.pl/
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% uznanych za zasadne w skali kraju skarg (ogólna liczba potwierdzonych skarg to 25), 

• w roku 2015 garnizon dolnośląski za potwierdzoną uznał 1 skargę, co daje 5,00 

% uznanych za zasadne w skali kraju skarg (ogólna liczba potwierdzonych skarg to 20), 

• w roku 2016 garnizon dolnośląski nie potwierdził żadnej z procedowanych 

skarg, w skali kraju za zasadne uznano 7 skarg, 

• w roku 2017 garnizon dolnośląski nie potwierdził żadnej z procedowanych 

skarg, w skali kraju za zasadne uznano 15 skarg, 

• w roku 2018 garnizon dolnośląski za potwierdzoną uznał 1 skargę, co daje 14,29 

% uznanych za zasadne w skali kraju skarg (ogólna liczba potwierdzonych skarg to 7). 

 W badanym zakresie czasowym garnizon dolnośląski za zasadne uznał 7 skarg, 

co daje nam 7,61 % uznanych za zasadne skarg w skali kraju (ogona liczba 

potwierdzonych skarg wynosiła 92). Porównując dane regionalne z krajowymi należy 

stwierdzić, że: 

• w roku 2013 garnizon dolnośląski prowadząc 2,37 % ogółu procedowanych  

w kraju skarg za zasadne uznał 11,11 % z nich, 

• w roku 2014 garnizon dolnośląski prowadząc 2,18 % ogółu procedowanych  

w kraju skarg za zasadne uznał 12,00 % z nich, 

• w roku 2015 garnizon dolnośląski prowadząc 3,49 % ogółu procedowanych  

w kraju skarg za zasadne uznał 5,00 % z nich, 

• w roku 2016 garnizon dolnośląski prowadząc 3,16 % ogółu procedowanych  

w kraju skarg żadnej z nich nie uznał za zasadną, 

• w roku 2017 garnizon dolnośląski prowadząc 4,55 % ogółu procedowanych  

w kraju skarg żadnej z nich nie uznał za zasadną, 

• w roku 2018 garnizon dolnośląski prowadząc 4,17 % ogółu procedowanych  

w kraju skarg za zasadne uznał 14,29 % z nich. 

 Ogółem w badanym zakresie temporalnym garnizon dolnośląski procedował 

3,22 % postępowań skargowych w skali kraju, 7,61 % z nich uznając za zasadne. 
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Przedstawiona analiza wskazuje na negatywna tendencję, która opiera się na sporej 

ilości skarg potwierdzonych w odniesieniu do ilości procedowanych postępowań 

skargowych. 

 Liczba skarg niepotwierdzonych prezentuje się następująco: 

• w roku 2013 garnizon dolnośląski za niepotwierdzone uznał 17 skarg,  

co daje 2,17 % uznanych za bezzasadne w skali kraju skarg (ogólna liczba 

niepotwierdzonych skarg to 784), 

• w roku 2014 garnizon dolnośląski za niepotwierdzone uznał 14 skarg,  

co daje 1,85 % uznanych za bezzasadne w skali kraju skarg (ogólna liczba 

niepotwierdzonych skarg to 756), 

• w roku 2015 garnizon dolnośląski za niepotwierdzone uznał 26 skarg,  

co daje 3,45 % uznanych za bezzasadne w skali kraju skarg (ogólna liczba 

niepotwierdzonych skarg to 754), 

• w roku 2016 garnizon dolnośląski za niepotwierdzone uznał 23 skargi,  

co daje 3,19 % uznanych za bezzasadne w skali kraju skarg (ogólna liczba 

niepotwierdzonych skarg to 722), 

• w roku 2017 garnizon dolnośląski za niepotwierdzone uznał 28 skarg,  

co daje 4,66 % uznanych za bezzasadne w skali kraju skarg (ogólna liczba 

niepotwierdzonych skarg to 601), 

• w roku 2018 garnizon dolnośląski za niepotwierdzone uznał 21 skarg,  

co daje 4,04 % uznanych za bezzasadne w skali kraju skarg (ogólna liczba 

niepotwierdzonych skarg to 520). 

 Ogólnie w badanym zakresie czasowym w garnizonie dolnośląskim za 

bezzasadne uznano 129 skarg, co stanowi 3,12 % ogółu uznanych za niepotwierdzone 

skarg w skali kraju (liczba ta wynosiła 4137). Porównując dane regionalne z krajowymi 

należy stwierdzić, że: 

• w roku 2013 garnizon dolnośląski prowadząc 2,37 % ogółu procedowanych  

w kraju skarg za bezzasadne uznał 2,17 % z nich, 
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• w roku 2014 garnizon dolnośląski prowadząc 2,18 % ogółu procedowanych  

w kraju skarg za bezzasadne uznał 1,85 % z nich, 

• w roku 2015 garnizon dolnośląski prowadząc 3,49 % ogółu procedowanych  

w kraju skarg za bezzasadne uznał 3,45 % z nich, 

• w roku 2016 garnizon dolnośląski prowadząc 3,16 % ogółu procedowanych  

w kraju skarg za bezzasadne uznał 3,19 % z nich, 

• w roku 2017 garnizon dolnośląski prowadząc 4,55 % ogółu procedowanych  

w kraju skarg za bezzasadne uznał 4,66 % z nich, 

• w roku 2018 garnizon dolnośląski prowadząc 4,17 % ogółu procedowanych  

w kraju skarg za bezzasadne uznał 4,04 % z nich. 

 Ogółem w badanym zakresie temporalnym garnizon dolnośląski procedował 

3,22 % postępowań skargowych w skali kraju, 3,12 % z nich uznając za bezzasadne. 

Przedstawiona analiza analogiczna jest to przedstawionej wyżej analizy ogólnie 

prowadzonych postępowań skargowych. 

 Porównując dane regionalne związane z prowadzonymi we własnym zakresie 

postępowania skargowymi w garnizonie dolnośląskim z ogólna liczbą prowadzonych na 

terenie Polski skarg, wskazać należy przede wszystkim niepokojąca tendencję wzrostu 

ilości prowadzonych w województwie dolnośląskim postępowaniami skargowymi,  

a także dużą, w porównaniu do danych krajowych, liczba skarg uznanych za zasadne. 

Ilości procentowe uznanych za zasadne oraz uznanych za niepotwierdzone skarg w skali 

garnizonu dolnośląskiego oraz w skali kraju obrazuje poniższa tabela: 

 

Tabela nr 3 

Porównanie ilości skarg potwierdzonych i niepotwierdzonych na przykładzie 

województwa dolnośląskiego w odniesieniu do danych krajowych 

Rok Liczba skarg 

potwierdzonych w 

garnizonie 

Liczba skarg 

niepotwierdzonych 

w garnizonie 

Liczba skarg 

potwierdzonych w 

Liczba skarg 

niepotwierdzonych 
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dolnośląskim dolnośląskim skali kraju w skali kraju 

2013 10,53% 89,47% 2,25% 97,75% 

2014 17,65% 82,35% 3,20% 96,80% 

2015 3,70% 96,30% 2,59% 97,41% 

2016 0,00% 100,00% 0,96% 99,04% 

2017 0,00% 100,00% 2,44% 97,56% 

2018 4,55% 95,45% 1,33% 98,67% 

Ogółem w 

badanym 

zakresie 

czasowym 

7,61% 92,61% 2,18% 97,82% 

Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Komendy Głównej Policji związanych z 

pismem L.dz. Gip-1964/20 praz danych uzyskanych z Komendy Wojewódzkiej Policji we 

Wrocławiu związanych z pismem L.dz. O-062-17/2020 

 

 Jak możemy zauważyć, liczba procentowa skarg potwierdzonych w garnizonie 

dolnośląskim jest w poszczególnych latach (poza rokiem 2016 i 2017, gdzie nie 

potwierdzono żadnej skargi), jest wyższa niż liczba uznanych za zasadne skarg w skali 

krajowej. Tożsamą sytuacje obserwujemy w zakresie ogólnej liczby uznanych za 

zasadne skarg w badanym okresie, gdzie liczba potwierdzonych skarg w garnizonie 

dolnośląskim jest prawie 3,5-krotnie wyższa niż w skali całego kraju. 

 Powyższe analizy wskazują nam, że pomimo małej liczby procedowanych w 

województwie dolnośląskim postępowań skargowych w skali kraju (gdzie i tak 

obserwujemy cykliczny wzrost liczby skarg na tle Polski), mamy do czynienia z dużą 

liczbą skarg uznanych za zasadne, co prowadzi do wniosku, że poszanowanie praw 

człowieka przez funkcjonariuszy Policji dolnośląskiej jest istotnym problemem, który 

wymaga przede wszystkim prewencyjnego oddziaływania poprzez zwiększanie 

efektywności przestrzegania praw człowieka. 
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4.8. Działania podejmowane przez Policję w celu zwiększenia 

efektywności przestrzegania praw człowieka 

 

Policja w celu zwiększenia efektywności przestrzegania praw człowieka przez 

członków swojej formacji podejmowała w latach 2013-2018 szereg działań mających za 

zadanie osiągnięcie zakładanego celu. W latach 2013-2015 realizowana była 

kierunkowa strategia ochrony praw człowieka w Policji, która opierała się na dwóch 

zasadniczych kierunkach. Kierunek I miał za zadanie doskonalenie wewnętrznych 

działań mających wpływ na jakość czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy  

w aspekcie przestrzegania praw i wolności człowieka. Jako statutowe zadania w tym 

kierunku wyznaczone zostały: 

• kontynuowanie realizacji warsztatów dla kadry kierowniczej szczebla 

miejskiego, rejonowego oraz powiatowego pn. „Prawa człowieka w zarządzaniu 

Policją”, 

• podjęcie działań mających na celu wymianę doświadczeń i wiedzy 

pełnomocników ds. ochrony praw człowieka z efektami Systemu Wczesnej Interwencji, 

• przeprowadzenie drugiej ewaluacji poradnika pn. „Służy i chronić - 

Wzmacnianie postaw i zachowań policjantów na etapie szkolenia zawodowego 

podstawowego”, 

• przygotowanie koncepcji warsztatu dla komendantów 

wojewódzkich/stołecznego pt „Prawa człowieka i etyka zawodowa w zarządzaniu 

garnizonem – praktyka i nowe perspektywy jako wyzwanie dla Policji”,  

• przygotowanie wśród słuchaczy kursu podstawowego wybranych jednostek 

szkoleniowych Policji projektu badań diagnostycznych na temat wiedzy o roli praw 

człowieka w działaniach Policji i w zależności od wyniku, podjęcie adekwatnych 

działań systemowych, 

• reagowanie na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe oraz inspirowanie działań 

edukacyjnych z zakresu ochrony praw i wolności człowieka poprzez nawiązywanie 

kontaktów roboczych z podmiotami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, a także 

prowadzenie szkoleń na podstawie źródeł takich jak: postępowania skargowe, wyniki 
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postępowań dyscyplinarnych, prawomocne orzeczenia sądu, raporty, analizy, wyniki 

badań, rekomendacje, wyroki ETPC, itp., 

• realizowanie zadań w ramach Modelu przekazywania informacji 

pozaskargowych przez Policję do Rzecznika Praw Obywatelskich,  

• wdrażanie zaleceń i rekomendacji międzynarodowych oraz krajowych instytucji 

stojących na straży ochrony praw i wolności człowieka, 

• wizytowanie Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia oraz Policyjnych Izb Dziecka i innych pomieszczeń pod kątem 

warunków w jakich przebywają tam osoby, w tym personel, 

• wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem roli osoby kontaktowej  

ds. mniejszości społecznych, 

• wypełnianie roli lokalnego koordynatora do spraw prowadzenia wizytacji przez 

Krajowy Mechanizm Prewencji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 

Komitetu Przeciwko Torturom (CPT). 

 Drugi kierunek, który obrano miał na celu wzmacnianie działań Policji  

w zakresie przeciwdziałania przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym  

i narodowością oraz innymi przyczynami, które w zadaniach przewodnich miało: 

• bieżące gromadzenie oraz modyfikowanie do celów szkoleniowych informacji 

na temat zdarzeń, zjawisk i przestępstw dotyczących problematyki dyskryminacji oraz 

niewłaściwych działań Policji, a także inicjowanie na tej podstawie doraźnych szkoleń  

i seminariów dla środowiska policyjnego w zakresie walki i zapobiegania negatywnym 

stereotypom oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami i nienawiścią, 

• kontynuowanie w jednostkach terenowych Policji warsztatów uwrażliwiających 

policjantów na problematykę różnorodności, tolerancji i działań antydyskryminacyjnych 

pn. „Walka i zapobieganie przestępstwom z nienawiści”,  

• podjęcie (kontynuacja) działań mających na celu wprowadzenie do problematyki 

prewencji kryminalnej zagadnienia zapobiegania przestępstwom motywowanych 

nienawiścią i uprzedzeniami, 

• prowadzenie współpracy z lokalną administracją, uczelniami oraz organizacjami 

pozarządowymi w celu wypracowywania najlepszych praktyk dla zapobiegania 

przemocy motywowanej uprzedzeniami i nienawiścią, 

• przygotowanie publikacji policyjnej pn. „Działania antydyskryminacyjne  

w jednostkach Policji”, 
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• realizacja projektu pn. „Policyjna filmoteka praw człowieka”, mającego na 

celu uwrażliwianie środowiska policyjnego na kwestie przemocy motywowanej 

uprzedzeniami i nienawiścią, poprzez pozyskiwanie oraz tworzenie krótkometrażowych 

filmów instruktażowo – poglądowych, 

• wprowadzenie do dyskusji i edukacji środowiskowej tematyki gender 

rozumianej jako zagadnienie płci społeczno – kulturowej w celu wzmacniania postaw  

i zachowań związanych z równym traktowaniem osób bez względu na płeć, 

• Wprowadzenie do dyskusji środowiskowej oraz szkoleń elementów edukacji 

międzykulturowej450. 

Następnie w latach 2016-2018 program ten był kontynuowany przez Główne 

kierunki działalności edukacyjno- informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności 

człowieka oraz strategii równych szans w Policji na lata 2016-2018. Program ten 

podobnie jak poprzedni zawierał dwa kierunki. Kierunek I zawierał doskonalenie 

wewnętrznych działań edukacyjno-informacyjnych mających wpływ na 

profesjonalizację wykonywanych przez Policję czynności w aspekcie przestrzegania 

praw i wolności człowieka, etyki zawodowej oraz równego traktowania, w swoim 

programie zawierał następujące zadania: 

• prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania zaleceń  

i rekomendacji międzynarodowych oraz krajowych instytucji stojących na straży 

ochrony praw i wolności człowieka, a także prowadzenie działalności edukacyjnej  

w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybuna/u Praw Człowieka, głównie pod 

kątem tzw. wyroków niewykonanych, 

• w zakresie posiadanych kompetencji, wdrażanie efektów wypracowanych  

w ramach realizacji Strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom 

praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji, 

• kontynuowanie realizacji warsztatów dla kadry kierowniczej szczebla 

miejskiego, rejonowego oraz powiatowego pn. ,,Prawa człowieka w zarządzaniu 

Policją", 

 

450Zob. Kierunkowa streategia Policji w zakresie systemowej ochrony praw człowieka na lata 2013 – 

2015, [na:] http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/3680,Kierunkowa-streategia-

Policji-w-zakresie-systemowej-ochrony-praw-czlowieka-na-la.html, data dostępu (28.05.2020 r.). 

 

http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/3680,Kierunkowa-streategia-Policji-w-zakresie-systemowej-ochrony-praw-czlowieka-na-la.html
http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/3680,Kierunkowa-streategia-Policji-w-zakresie-systemowej-ochrony-praw-czlowieka-na-la.html
http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/3680,Kierunkowa-streategia-Policji-w-zakresie-systemowej-ochrony-praw-czlowieka-na-la.html
http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/3680,Kierunkowa-streategia-Policji-w-zakresie-systemowej-ochrony-praw-czlowieka-na-la.html
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• prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w obszarze ochrony praw  

i wolności człowieka, w oparciu o autorskie lub dostępne narzędzia edukacyjne  

i informacyjne, 

• prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w obszarze etyki 

zawodowej w kontekście praw i wolności człowieka, w oparciu o autorskie lub 

dostępne narzędzia edukacyjne i informacyjne, 

• prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu równego 

traktowania oraz tworzenia środowiska równych szans w Policji, w oparciu o autorskie 

lub dostępne narzędzia edukacyjne i informacyjne, 

• prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu praktycznych 

aspektów ochrony tzw. sygnalistów oraz walki ze środowiskową zmową milczenia  

w oparciu o autorskie lub dostępne narzędzia edukacyjne i informacyjne, 

• prowadzenie postincydentalnych działań edukacyjnych, stanowiących szybką  

i skuteczną reakcję na ujawnione lub domniemane przypadki tortur oraz innych form 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, 

• prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu 

niepełnosprawności, w oparciu o autorskie lub dostępne narzędzia edukacyjne  

i informacyjne oraz wypracowanie procedury w sprawie kontaktów Policji z osobami  

z niepełnosprawnością, 

• prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu 

wielokulturowości, w oparciu o autorskie lub dostępne narzędzia edukacyjne  

i informacyjne, 

• wprowadzenie do tematyki szkoleniowo-informacyjnej problematyki 

bezdomności, 

• kontynuowanie działań edukacyjnych i informacyjnych uwrażliwiających 

policjantów i pracowników Policji na problematykę m.in.: uchodźctwa, postaw 

humanitarnych, różnorodności, tolerancji i działań antydyskryminacyjnych, a także  

tzw. przestępstw i incydentów popełnianych z nienawiści, 

• reagowanie na doraźnie zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe oraz 
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inspirowanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony praw i wolności człowieka, etyki 

zawodowej i równego traktowania poprzez nawiązywanie kontaktów roboczych  

z komórkami organizacyjnymi jednostek Policji oraz podmiotami zewnętrznymi, a 

także prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych na podstawie dostępnych źródeł, m.in.: 

postępowań skargowych, wyników postępowań dyscyplinarnych, prawomocnych 

orzeczeń sądów i trybuna/ów, raportów, analiz, wyników badań, rekomendacji itp., 

• wizytowanie Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia oraz Policyjnych Izb Dziecka i innych pomieszczeń pod kątem 

warunków w jakich przebywają tam osoby, w tym personel oraz prowadzenie szkoleń 

dla personelu z zakresu ochrony praw i wolności człowieka w aspekcie praw osób 

czasowo pozbawionych wolności, 

• coroczne organizowanie działań edukacyjno-informacyjnych z okazji 

Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, przypadającego 10 grudnia, 

• prowadzenie doraźnych konsultacji dla policjantów i pracowników cywilnych 

Policji w zakresie możliwego naruszenia praw człowieka, etyki zawodowej lub zasady 

równego traktowania, 

• współpraca w zakresie prowadzenia i aktualizowania strony poświęconej 

prawom człowieka na portalu internetowym prowadzonym przez jednostkę Policji,  

ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia edukacyjnej formuły strony z zakresu 

praw człowieka, etyki zawodowej oraz równego traktowania. 

 

 Drugi kierunek wspomnianego planu określał doskonalenie zewnętrznych 

działań edukacyjno-informacyjnych mających wpływ na profesjonalizację 

wykonywanych przez Policję czynności w aspekcie przestrzegania praw i wolności 

człowieka, etyki zawodowej i równego traktowania, i zawierał takie zadania jak: 

• prowadzenie współpracy edukacyjno-informacyjnej z administracją publiczną, 

uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi w celu wypracowywania najlepszych 

praktyk dla zapobiegania wszelkim formom naruszeń praw człowieka, etyki zawodowej 

przez policjantów i pracowników Policji, 
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• współpraca w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej z administracją 

publiczną, uczelniami, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi w celu 

wypracowywania najlepszych praktyk dla zapobiegania wszelkim formom agresji 

stosowanej wobec policjantów, 

• kontynuacja wielostronnej współpracy w zakresie zapobiegania przestępstwom 

motywowanym nienawiścią i uprzedzeniami społecznymi, 

• bieżące gromadzenie oraz opracowywanie do celów edukacyjnych informacji na 

temat zdarzeń, zjawisk i przestępstw dotyczących problematyki dyskryminacji oraz 

niewłaściwych działań Policji, a także inicjowanie na tej podstawie doraźnych 

przedsięwzięć edukacyjnych dla środowiska policyjnego w zakresie walki  

i zapobiegania negatywnym stereotypom oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami  

i nienawiścią, 

• inicjowanie współpracy i utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami 

mniejszości społecznych, organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi 

działającymi na rzecz mniejszości społecznych, 

• wypełnianie roli lokalnego koordynatora do spraw prowadzenia wizytacji przez 

Krajowy Mechanizm Prewencji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 

Komitet Przeciwko Torturom (CPT)451. 

Warto przy tym zauważyć, że wspomniane kierunkowe strategie zaplanowano  

w oparciu o wiele informacji bazowych, a w szczególności na podstawie: 

• informacji pochodzących z oficjalnych raportów oraz wyników badań instytucji 

krajowych i międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka, 

• wyników zapytań skierowanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

• informacji pochodzących z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego 

Traktowania, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Helsińskiej Fundacji Praw 

Człowieka. 

• wyników wewnętrznych raportów i analiz Policji opracowywanych między 

 

451Kierunki Ochrony Praw Człowieka w Policji na lata 2016 – 2018, [na:] http://isp.policja.pl/isp/prawa-

czlowieka-w-poli/9087,Kierunki-Ochrony-Praw-Czlowieka-w-Policji-na-lata-2016-2018.html, (data 

dostępu 28.05.2020 r.). 

 

http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/9087,Kierunki-Ochrony-Praw-Czlowieka-w-Policji-na-lata-2016-2018.html
http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/9087,Kierunki-Ochrony-Praw-Czlowieka-w-Policji-na-lata-2016-2018.html
http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/9087,Kierunki-Ochrony-Praw-Czlowieka-w-Policji-na-lata-2016-2018.html


244 

 

innymi przez Biuro Kadr i Szkolenia KGP, Biura Kontroli KGP, Biura Spraw 

Wewnętrznych KGP, 

• informacji pochodzących z doświadczeń i codziennej praktyki policyjnych 

pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. 

• informacji i doniesień medialnych o nieprawidłowościach w działaniach 

funkcjonariuszy Policji. 

Takie analizy przyczyniły się także do wprowadzenia następnego, trwającego na 

tę chwilę programu związanego z ochrona praw człowieka i jego podstawowych 

wolności. Plan działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony praw  

i wolności człowieka, realizacji równego traktowania i przestrzegania zasad etyki 

zawodowej w Policji na lata 2019 – 2020 za fundamentalny cel postawił sobie 

doskonalenie wewnętrznych oraz zewnętrznych działań edukacyjnoinformacyjnych 

mających wpływ na profesjonalizację wykonywanych przez Policję czynności  

w aspekcie przestrzegania praw i wolności człowieka, etyki zawodowej oraz równego 

traktowania. Do podstawowych zadań realizowanych w ramach planu możemy 

zaliczyć: 

• reagowanie na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe oraz inspirowanie działań 

edukacyjnych z zakresu ochrony praw i wolności człowieka, etyki zawodowej  

i równego traktowania poprzez nawiązywanie kontaktów roboczych z komórkami 

organizacyjnymi jednostek Policji oraz podmiotami zewnętrznymi, a także prowadzenie 

przedsięwzięć edukacyjnych na podstawie dostępnych źródeł, m.in.: postępowań 

skargowych, wyników postępowań dyscyplinarnych, prawomocnych orzeczeń sądów  

i trybunałów, raportów, analiz, wyników badań, rekomendacji itp., 

• prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania zaleceń  

i rekomendacji międzynarodowych oraz krajowych instytucji stojących na straży 

ochrony praw i wolności człowieka, a także prowadzenie działalności edukacyjnej  

w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 

• prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w obszarze ochrony praw  

i wolności człowieka, w oparciu o autorskie lub dostępne narzędzia edukacyjne  

i informacyjne, 

• doskonalenie form i metod pracy z ofiarami przestępstw w kontekście 
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zapobiegania zjawisku wtórnej wiktymizacji, 

• kontynuowanie realizacji warsztatów dla kadry kierowniczej pn. ,,Prawa 

człowieka w zarządzaniu Policją" oraz „ Pro-aktywny przełożony", 

• prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w obszarze etyki 

zawodowej w kontekście praw i wolności człowieka, w oparciu o autorskie lub 

dostępne narzędzia edukacyjne i informacyjne, 

• prowadzenie postincydentalnych działań edukacyjnych, stanowiących szybką  

i skuteczną reakcję na ujawnione lub domniemane przypadki tortur oraz innych form 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, 

• kontynuowanie realizacji warsztatów pn. ,,Przeciwdziałanie stosowaniu tortur". 

• prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu ochrony tzw. 

sygnalistów oraz walki ze środowiskową zmową milczenia w oparciu o autorskie lub 

dostępne narzędzia edukacyjne i informacyjne, 

• wizytowanie Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia oraz Policyjnych Izb Dziecka i innych pomieszczeń pod kątem 

warunków w jakich przebywają tam osoby, w tym personel oraz prowadzenie szkoleń 

dla personelu z zakresu ochrony praw i wolności człowieka w aspekcie praw osób 

czasowo pozbawionych wolności, 

• wypełnianie roli lokalnego koordynatora do spraw prowadzenia wizytacji przez 

Krajowy Mechanizm Prewencji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 

Komitet Przeciwko Torturom (CPT), 

• w oparciu o zalecenia Komendy Głównej Policji, realizacja przedsięwzięć 

mających na celu wdrażanie „Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy 

Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na 

lata 2018-2021", 

• doskonalenie form i metod zabezpieczania zgromadzeń publicznych w aspekcie 

przestrzegania prawa do wolności zgromadzeń, 

• prowadzenie współpracy edukacyjno-informacyjnej z administracją publiczną, 
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uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi w celu wypracowywania najlepszych 

praktyk dla zapobiegania wszelkim formom naruszeń praw człowieka, etyki zawodowej 

przez policjantów i pracowników Policji, 

• prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu równego 

traktowania w oparciu o autorskie lub dostępne narzędzia edukacyjne i informacyjne, 

• prowadzenie doraźnych konsultacji dla policjantów i pracowników Policji  

w zakresie możliwego naruszenia praw człowieka, etyki zawodowej lub zasady 

równego traktowania. 

• współpraca w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej z administracją 

publiczną, uczelniami, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi w celu 

wypracowywania najlepszych praktyk dla zapobiegania wszelkim formom agresji 

stosowanej wobec policjantów, 

• realizacja „Harmonogramu wdrażania wybranych rekomendacji w zakresie 

optymalizacji działań Policji na rzecz kształtowania systemu wartości i profesjonalizacji 

postaw zawodowych oraz podnoszenia bezpieczeństwa prawnego i osobistego 

policjantów”, 

• bieżące gromadzenie oraz opracowywanie do celów edukacyjnych informacji na 

temat zdarzeń, zjawisk i przestępstw dotyczących problematyki dyskryminacji oraz 

niewłaściwych działań Policji, a także inicjowanie na tej podstawie doraźnych 

przedsięwzięć edukacyjnych dla środowiska policyjnego w zakresie walki  

i zapobiegania negatywnym stereotypom oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami  

i nienawiścią, 

• w ramach wielostronnej współpracy kontynuowanie działań edukacyjnych  

i informacyjnych uwrażliwiających policjantów i pracowników Policji na problematykę 

m. in. różnorodności, tolerancji i działań antydyskryminacyjnych, a także  

tzw. przestępstw i incydentów popełnianych z nienawiści, 

• w ramach wielostronnej współpracy kontynuowanie działań na rzecz 

przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu innych ustrojów totalitarnych oraz 

przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, 

etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, 
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• inicjowanie współpracy i utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami 

mniejszości społecznych, organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi 

działającymi na rzecz mniejszości społecznych, 

• prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu 

niepełnosprawności, w oparciu o autorskie lub dostępne narzędzia edukacyjne  

i informacyjne oraz wypracowanie procedury w sprawie kontaktów Policji z osobami  

z niepełnosprawnością, 

• coroczne organizowanie działań edukacyjno-informacyjnych z okazji  

10 grudnia, Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, 

• prowadzenie i aktualizowanie zakładek tematycznych dedykowanych prawom 

człowieka na portalach internetowych prowadzonych przez jednostki Policji,  

ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia edukacyjno-informacyjnej formuły  

w obszarze praw człowieka, etyki zawodowej oraz równego traktowania452. 

 Warto przy tym zauważyć, że każdorazowo za realizacje i koordynację tych 

planów odpowiadał na szczeblu centralnym Pełnomocnik Komendanta Głównego 

Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, natomiast koordynacja realizacji planu na 

poziomie wykonawczym została powierzona pełnomocnikom regionalnym. Co istotne 

każdy z zaprezentowanych planów podlegał sprawozdawczości na podstawie 

wystandaryzowanego formularza sprawozdawczego, który w zawitym terminie miał 

być przekazywany do Komendy Głównej Policji. 

 Jak możemy zaobserwować Policja w ostatnich latach podejmowała, a także  

w dalszym ciągu podejmuje starania mające na celu zwiększenie efektywności 

przestrzegania podstawowego katalogu praw człowieka przez członków jej formacji. 

Szerokie spektrum planowanych i wykonywanych zadań, a także wykazana wcześniej 

zmniejszająca się w skali kraju liczba skarg na łamanie praw człowieka wskazuje nam, 

że programy te powoli, lecz systematycznie podnoszą standardy poszanowania praw 

ponadnormatywnych przez wspomnianą służbę munduro 

 

452Plan działalności Ochrony Praw Człowieka w Policji na lata 2019 – 2020, [na:] 

http://www.policja.waw.pl/pl/stoleczna-policja/zespoly-ksp/zespol-ds-ochrony-praw/40034,Plan-

dzialalnosci-Ochrony-Praw-Czlowieka-w-Policji-na-lata-2019-2020.html, (data dostępu 30.05.2020r.). 

 

http://www.policja.waw.pl/pl/stoleczna-policja/zespoly-ksp/zespol-ds-ochrony-praw/40034,Plan-dzialalnosci-Ochrony-Praw-Czlowieka-w-Policji-na-lata-2019-2020.html
http://www.policja.waw.pl/pl/stoleczna-policja/zespoly-ksp/zespol-ds-ochrony-praw/40034,Plan-dzialalnosci-Ochrony-Praw-Czlowieka-w-Policji-na-lata-2019-2020.html
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Wnioski końcowe 

 

 Wśród autorów zajmujących się badaniem rozwoju katalogu praw człowieka  

w aspekcie służb mundurowych pojawiają się sugestie, że wymaganie aby policja 

realizowała w pełni prawa człowieka jest czystą utopią, skoro same prawa człowieka w 

czystej postaci są znacznie zidealizowane453. Osobiście nie zgadzam się z takimi 

sugestiami, ponieważ pomimo ideowego ugruntowania praw naturalnych oraz ich 

ponadnormatywnego charakteru, są one podwaliną współczesnego rozumienia 

wszelkich praw, także tych związanych z działalnością organów ścigania. Policja jako 

formacja powinna być utożsamiana z ideą rządów prawa454. Na samym początku 

rozwiązywania założonego w niniejszej pracy problemu badawczego przyjąłem  

4 zasadnicze hipotezy, które następnie w jej toku należało potwierdzić lub też obalić. 

 Na wstępie przyjrzyjmy się pierwszej hipotezie badawczej w brzmieniu „Duża 

liczba skarg składanych na działania dolnośląskiej Policji była spowodowana 

łamaniem przez nią praw człowieka. Tylko nieznaczna liczba skarg  została 

uznana za uzasadnioną, bowiem pokrzywdzeni posiadali dowody (np. nagrania). 

Prokuratura umarzała sprawy nie mając ku temu podstaw i nadawała 

policjantom niejako immunitet, przez co pozostawali bezkarni.  

W najpoważniejszych sprawach zabierał głos Trybunał Praw  Człowieka i karał 

winnych policjantów.” Jak zostało wykazane w niniejszej dysertacji liczba skarg 

na Policję dolnośląską w związku z łamaniem przez nią praw człowieka jest 

znacząco niższy w porównaniu do skali kraju a także w odniesieniu do liczby 

mieszkańców tego województwa. Jednakże niepokojąca jest rosnąca tendencja 

ilości procedowanych skarg w porównaniu do ogółu prowadzonych w Polsce 

postępowań skargowych. Kolejną niepokojąca rzeczą w województwie 

dolnośląskim jest wysoki odsetek skarg związanych z łamaniem praw 

człowieka, które zostały uznane za zasadne w prowadzonym postępowaniu 

 

453Zob. D. H. Bracey, A cross-cultural consideration of the police and human rights, "Police Quarterly", 

5(1), 2002, s. 121. 
454Por. J. Hall, Police and Law in a Democratic Society, "Indiana Law Journal", Vol. 28, Iss. 2, Article 1, a 

także H. Packer, Two Models of the Criminal Process, "University of Pennsylvania Law Review", Vol. 

113. Iss. 1, Article 1. 
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skargowym i następnie przekazane do prokuratury. Warto przy tym zauważyć, 

że z potwierdzonych przez Policję skarg, żadna z nich na etapie postępowania 

prowadzonego w prokuraturze nie zakończyła się przedstawieniem 

komukolwiek zarzutów. Prowadzone postępowania sprawdzające kończyły się 

odmową wszczęcia postępowania przygotowawczego, natomiast prowadzone 

postępowania kończyły się umorzeniami w fazie in rem. Jako podstawy odmów 

i umorzeń najczęściej były wskazywane przesłanki związane z art. 17 § 1 pkt 1  

i 2 kodeksu postępowania karnego, czyli brak danych dostatecznie 

uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego oraz brak 

znamion czynu zabronionego. Żadna z przekazanych do innego organu skarg 

nie zawierała innych środków dowodowych poza zeznaniami 

skarżącego/pokrzywdzonego. W badanym zakresie temporalnym w żadnej ze 

skarg jako środki dowodowe nie służyły nagranie dźwięku lub obrazu, nie były 

także wykorzystywane nagrania z kamer nasobnych funkcjonariuszy Policji. 

Warto jednakże zauważyć, że pomimo braku tzw. „twardych” środków 

dowodowych znaczna część prowadzonych w garnizonie dolnośląskim 

postępowań skargowych została uznana za zasadne (średnio 7,61 % w badanym 

okresie), co w żaden sposób nie warunkuje nam twierdzenia, że uznawane za 

potwierdzone zostały tylko skargi, w których pokrzywdzeni posiadali dowody 

w postaci nagrań. Nie sposób także zgodzić się ze stwierdzeniem,  

że Prokuratura umarzała sprawy nie mając ku temu podstaw. Uwarunkowania 

polskiego procesu karnego wskazują, nam, że w przypadku braku danych 

dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego 

odmowa się wszczęcia postępowania a wszczęte umarza. W praktyce nie jest 

możliwe postawienie komukolwiek zarzutów jedynie na podstawie zeznań 

pokrzywdzonego, w szczególności biorąc pod uwagę możliwość konfabulacji 

skarżącego, który skargę może traktować jako swoistego rodzaju „środek 

obrony” przed grożąca mu samemu odpowiedzialnością karną. Co istotne, na 

odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego oraz na jego umorzenie 

przysługuje możliwość zażalenia w terminie zawitym, gdzie w sytuacji, kiedy 

prokurator nie przychyli się do zażalenia, akta postępowania zostają przesłane 

do niezawisłego sądu celem podjęcia decyzji merytorycznej. Warto także 

zauważyć, że w żadnej z prowadzonych spraw nie zabierały głosu trybunały 
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międzynarodowe. W związku z powyższym, pomimo sporej ilości skarg na 

łamanie praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji garnizonu 

dolnośląskiego, oraz niepokojącej tendencji wzrostowej ilości tychże skarg  

w skali kraju, należy uznań, że pierwsze hipoteza badawcza została obalona.  

 Druga hipoteza badawcza brzmiała „Łamanie praw człowieka przez 

Policję wnika z wielu czynników, wśród których należy wymienić: poczucie 

bezkarności, wysoki stopień agresji, przyzwolenie władz (a nawet nakaz) oraz 

brak przyjęcia odpowiednich rozwiązań prawnych. Na łamanie praw człowieka 

rzutuje też charakter systemu politycznego”. W przypadku drugiej hipo tezy 

napotkałem problem braku danych umożliwiających pełne wykazanie 

prawidłowości założenia, co związane jest z brakiem zgody na przeprowadzenie 

badania opinii wśród funkcjonariuszy garnizonu dolnośląskiego. Brak jest 

zatem możliwości wskazania ewentualnych czynników subiektywnych 

związanych z psychiką policjantów względem przestrzegania praw człowieka. 

W toku pracy nie zostało także moim zdaniem potwierdzone przypuszczenie,  

że na łamanie praw człowieka rzutuje charakter systemu politycznego. 

Oczywiste jest, że ochrona praw człowieka ma inny wydźwięk w krajach 

demokratycznych a inny w krajach totalitarnych czy autorytarnych. Jednakże 

patrząc na Polskę jako na kraj kierujący się zasadami demokracji (w mniejszym 

czy też większym natężeniu systemowym), nie sposób przypisać temu 

aspektowi wpływu na liczbę skarg na łamanie praw człowieka przez Policję.  

W badanym okresie w latach 2013-2015 u sterów władzy była Platforma 

Obywatelska, natomiast w latach 2015-2018 (przekazanie władzy nastąpiło 13 

listopada 2015 roku) rządziło Prawo i Sprawiedliwość. W całym tym zakresie 

temporalnym obserwujmy w skali kraju systematyczny spadek ilości skarg 

składanych na łamanie przez funkcjonariuszy Policji praw człowieka, natomiast 

liczba skarg potwierdzonych utrzymuje się na podobnym niskim poziomie.  

O ile w garnizonie dolnośląskim obserwujemy rosnącą na tle kraju procentową 

liczbę skarg, to nie jest zasadne odnoszenie takich danych do rządu centralnego. 

Nie sposób także wskazać w takowym aspekcie przyzwolenia lub też 

jakiegokolwiek nakazu władzy. Nawet biorąc pod uwagę wątpliwości prawne 

związane z niektórymi wprowadzanymi ustawami (np. nowelizacja ustawy  

o zgromadzeniach), to nie jest w żadne sposób zasadne wykazywanie,  



251 

 

że realizacja przez służby mundurowe zadań związanych z obowiązującymi 

ustawami (nawet jeśli mogą one nasuwać przypuszczenia, że są w pewnym 

stopniu niezgodne z normami praw naturalnych) wiąże się z łamaniem przez 

funkcjonariuszy Policji praw człowieka za przyzwoleniem lub na nakaz władzy. 

Względem rozwiązań prawnych, wykazane zostało, że mimo iż Polska nie 

ratyfikowała niektórych dokumentów międzynarodowych związanych  

z ochrona praw człowieka, to polski system prawny w sposób kompleksowy 

realizuje zadania związane z ochroną praw podstawowych. W mojej opinii 

aspektem, który najbardziej może rzutować na łamanie praw człowieka przez 

Policję jest fakt niewystarczającego wyszkolenia w tym zakresie,  

w szczególności w ramach kursu podstawowego. O ile nie sposób nie zgodzić 

się ze stwierdzeniem, że łamanie praw człowieka przez Policję wynika z wielu 

czynników, to wykazane w hipotezie czynniki nie są skorelowane z ta kwestią. 

Patrząc na brak danych związanych z czynnikami psychofizycznymi, przyczynę 

łamanie praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji upatruję w aspekcie 

niewystarczającego wyszkolenia oraz braku adekwatnej do wykonywanej 

służby wiedzy prawnej (konkluzja zostanie wykazana po przeanalizowaniu 

hipotez). W związku z powyższym druga hipotezę badawczą należy uznać  

za obaloną. 

 Trzecia hipoteza badawcza została sformułowana w brzmieniu „Istnieją 

standardy postępowania, zarówno międzynarodowe, jak i krajowe, do których 

Policja powinna się dostosować. Problemem jest nadużywanie uprawnień  przez 

Policję, związane z niedotrzymywaniem standardów ochrony praw człowieka,   

a także niedostatecznym działaniem mechanizmów kontroli Policji, 

przewidzianych w ustawodawstwie”. Mnogość uniwersalnych, regionalnych  

a także krajowych systemów ochrony praw człowieka została wykazana  

w niniejszej pracy. Co więcej, wykazane zostało, że praktycznie na każdym 

szczeblu system ten wykazuje się komplementarnością, a synergia i wzajemne 

wspieranie się poszczególnych mechanizmów ochrony praw człowieka w 

sposób jednoznacznie pozytywny wpływa na poszanowanie i ochronę praw 

podstawowych. Problematyka niedotrzymywania przez Policję standardów 

ochrony praw człowieka i jego podstawowych wolności jest istotnym  

i negatywnym elementem wizerunku tejże formacji mundurowej. Warto 
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przypomnieć, że Policja w ramach wykonywania swoich statutowych zadań 

posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do „łamania” zgodnie z przepisami 

niektórych praw podstawowych. Największą problematykę w aspekcie 

poszanowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji przysparza 

dynamika podejmowanych decyzji, w sytuacjach, kiedy zagrożone są inne 

dobra chronione, w tym ludzkie życie i zdrowie. Dynamika interwencji i jej 

nieobliczalność związana często z brakiem prawidłowego rozpoznania tematyki 

interwencji czy też nieprawidłowo przekazanymi przy zgłoszeniu interwencji 

danymi, co może skutkować różnego rodzaju nieprawidłowościami natury 

prawnej podczas podejmowania działań w jej trakcie455. Kontakty 

interpersonalne z uczestnikami interwencji są często utrudnione z uwagi na 

towarzyszące stronom emocje lub stan upojenia alkoholowego. W tym właśnie 

aspekcie niezbędny jest jak najdoskonalszy system szkolenia w kwestii praw, 

przede wszystkim tych związanych z ochroną praw człowieka. Prawidłowo 

wyszkolony, pewny swojej wiedzy i umiejący ją stosować w praktyce policjant 

powinien stać się gwarantem poszanowania praw naturalnych. Problem 

nadużywania prawa przez Policję jest i będzie obecny w praktycznie każdym 

systemie prawnym, do czasu, aż wyeliminowane zostaną wszelkie przypadki 

naruszeń praw człowieka, co w praktyce jest de facto nierealne. W tej kwestii 

pomocne są systemy i mechanizmy kontrolne w służbach mundurowych.  

Jak wykazane zostało w niniejszej pracy w Polsce istnieje rozbudowany system 

kontroli działalności Policji, związany z kontrolą resortową, kontrolą 

zewnętrzną, w tym także ta oparta na kontroli społecznej. Niestety procedowana 

liczba skarg związanych z podstawowymi prawami człowieka wskazuje nam,  

że mechanizmy kontrolne są niewystarczające. W szczególności widać to na 

przykładzie województwa dolnośląskiego, gdzie pomimo spadku w skali kraju 

ilości prowadzonych skarg w kontekście łamania praw człowieka, obserwujemy 

systematyczny wzrost ilości procedowanych postępowań skargowych oraz duży 

odsetek skarg uznanych za zasadne. W związku z powyższym należy uznać,  

że hipoteza badawcza nr 3 została potwierdzona. 

 Ostatnia hipoteza badawcza otrzymała brzmienie „Wysoki odsetek skarg 

 

455Autor niniejszej publikacji jest czynnym funkcjonariuszem jednej z jednostek Policji garnizonu 

dolnośląskiego. 
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na łamanie praw człowieka przez Policję, które nie prowadzą do finalizacji 

postępowań dyscyplinarnych, a także wiążą się z umarzaniem lub odmową  

wszczęcia postępowań prokuratorskich wskazuje, że ważnym problemem jest 

poszukiwanie bardziej efektywnych mechanizmów kontrolnych działalności 

Policji, z uwzględnieniem międzynarodowych standardów ochrony praw 

człowieka”. Jak zauważono na przykładzie analizy udostępnionych danych 

odsetek związanych z łamaniem praw człowieka skarg uznanych za 

niepotwierdzone kształtuje się na bardzo wysokim poziomie w skali kraju jak  

i województwa dolnośląskiego. Na przykładzie garnizonu dolnośląskiego 

wykazane zostało także, że wszystkie potwierdzone, uznane za zasadne skargi, 

zostały następnie zakończone przez prokuraturę odmową wszczęcia 

postępowania przygotowawczego lub umorzeniem. Warto zauważyć,  

że praktycznie wszystkie odmowy wszczęcia oraz umorzenia wiązały się  

z brakiem innych środków dowodowych niż zeznania skarżącego.  

W prowadzonych postępowaniach nie występowały żadne nagrania, w tym 

nagrania z kamer nasobnych funkcjonariuszy Policji. Jednakże to właśnie 

wyposażenie jak największej ilości policjantów w kamery nasobne, a także 

monitorowanie w jednostkach Policji miejsc przyjmowania interesantów oraz 

miejsc, gdzie doprowadzane są osoby zatrzymane w sposób znaczny może 

przyczynić się do polepszenia efektywności mechanizmów kontrolnych nad 

działalnością Policji. Znacznie większy powinien być także nadzór społeczny 

nad przestrzeganiem praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji, który 

przede wszystkim powinien objawiać się pogłębieniem w społeczeństwie 

świadomości obywatelskiej związanej ze swoimi prawami, ale także 

wynikającymi z innych przepisów obowiązkami. Zwiększona powinna także 

zostać w społeczeństwie świadomość możliwości prawnych związanych  

z podejrzeniem łamania przez kogokolwiek praw człowieka. Obecny system 

kontrolny jest niedoskonały, o czym świadczy rosnąca w województwie 

dolnośląskim liczba skarg związanych z łamaniem przez policjantów praw 

człowieka, oraz wysoki odsetek skarg uznanych za zasadne. Ostatnią hipotezę 

badawczą należy uznać za potwierdzoną, w szczególności mając uwagę na to, 

że historia rozwoju katalogu praw człowieka co rusz stawia nas przed nowymi 

wyzwaniami i nakazuje nam szukać jak najlepszych rozwiązań systemowych, 
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które jednakże pomimo naszych starań nigdy nie osiągną ideału,  

co spowodowane jest niedoskonałością ludzkiej natury.  

 Jak mogliśmy zaobserwować problematyka łamania praw człowieka 

przez funkcjonariuszy Policji jest istotnym zagadnieniem, wartym głębszej 

analizy oraz podejmowania czynności mających na celu polepszenie 

standardów przestrzegania praw podstawowych przez służby mundurowe. 

Zgadzam się ze sformułowaniem, że policja, która podlega regułom i zasadom 

prawa, które w swojej idei urzeczywistniają poszanowanie godności ludzkiej  

i katalogu praw człowieka, może ingerować w prawa obywateli, w określonych 

i ściśle kontrolowanych warunkach, ponosząc przy tym odpowiedzialność 

publiczną i prawną za poczynione uchybienia456. Moim zdaniem gwarantem 

takiego stanu rzeczy a co za tym idzie jednym z najważniejszych elementów, 

które w przyszłości przyniosą owoce w postaci komplementarnego 

przestrzegania katalogu tych praw, są odpowiednie szkolenia. Ukazane zostały 

poszczególne bloki szkoleniowe kursu podstawowego policjantów, które 

zawierają elementy nauki o prawach człowieka. Do programu szkolenia 

zawodowego podstawowego powinna zostać w mojej opinii dodana jednostka 

modułowa, która w swojej treści zajmowałaby się jedynie szkoleniem 

policjantów w aspekcie katalogu praw człowieka. Po analizie zagadnienia 

możemy założyć, że taka jednostka modułowa powinna zawierać się  

w 30 godzinach wykładów, które swoim zakresem obejmują: 

 

Tabela nr 4 

Proponowana jednostka modułowa z elementami nauki o prawach 

człowieka 

L.p. Nazwa jednostki 

programowej 

Zakres nauczania Czas 

realizacji 

1 Geneza i rozwój myśli Przedstawienie rozwoju myśli filozoficznej 2 

 

456Por. G. T. Marx, Police and Democracy, [w:] M. Amir, S. Einstein (red.), Policing, Security and 

Democracy: Theory and Practice, Vol. 2, Office of International Criminal Justice, 2001, a także P. A. J. 

Waddington, Policing Citizens: Police, Power and the State, Rautledge 1998, oraz O. Marenin, 

Challenges of Policing Democraties: A World Perspective, Routledge 2012. 
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filozoficznej związanej  

z prawami człowieka 

związanej z rozwojem praw człowieka; 

prezentacja poglądów najważniejszych 

poglądów filozoficznych mających wpływ 

na rozwój rozumienia praw człowieka. 

2 Rys historyczny rozwoju 

katalogu praw 

człowieka. 

Zaprezentowanie, poczynając od antyku, 

rozwoju katalogu związanego z prawami 

człowieka, ze szczególnym 

uwzględnieniem normowania się systemów 

konstytucyjnych poszczególnych państw 

oraz systemów ochrony międzynarodowej. 

2 

3 Organizacja Narodów 

Zjednoczonych – 

uniwersalne akty prawne 

Prezentacja dorobku ONZ w kwestii 

ochrony praw człowieka z uwzględnieniem 

mechanizmów kontrolnych. 

4 

4 Standardy powstałe  

w ramach Rady Europy 

Prezentacja dorobku Rady Europy w 

zakresie praw człowieka, analiza praw 

zawartych w Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności; 

prezentacja mechanizmu kontrolnego w 

postaci Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka, analiza najistotniejszych 

wyroków związanych z działalnością 

Policji w aspekcie praw podstawowych. 

6 

5 Standardy powstałe  

w ramach Unii 

Europejskiej 

Prezentacja dorobku Unii Europejskiej w 

zakresie praw człowieka, analiza praw 

zawartych w Karcie Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej; prezentacja mechanizmu 

kontrolnego w postaci Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, analiza 

najważniejszych wyroków związanych z 

4 
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działalnością Policji w aspekcie praw 

podstawowych. 

6 Standardy powstałe  

w ramach Organizacji 

Bezpieczeństwa  

i Współpracy w Europie. 

Prezentacja dorobku OBWE w aspekcie 

praw człowieka oraz ukazanie 

mechanizmów kontrolnych. 

2 

7 Reguły przestrzegania 

praw człowieka  

w działalności policji w 

świetle Konstytucji RP  

i ustawodawstwa 

Analiza praw podstawowych zawartych w 

Konstytucji RP, odniesienie ich charakteru 

do systemu uniwersalnego i regionalnego 

ochrony praw człowieka; prezentacja 

mechanizmu kontrolnego, prezentacja 

uwarunkowań ustawowych związanych z 

ochroną praw człowieka. 

8 

8 Etyka zawodowa 

policjantów 

Prezentacja europejskich i polskich 

standardów ochrony praw człowieka 

zawartych w europejskim i polskim 

kodeksie etyki zawodowej policjanta 

2 

Opracowanie własne na podstawie analizy przedstawionego w dysertacji zagadnienia.  

 

  

 Poza realizacją ww. modułu szkolnego zasadne jest także zapewnienie 

ciągłości doskonalenia zawodowego policjantów w zakresie praw człowieka.  

W tym celu należy poszerzyć sieć pełnomocników ds. ochrony praw człowieka 

na jednostki niższego szczebla, czyli komendy powiatowe i miejskie Policji. 

Rozciągnięcie sieci pełnomocników w założeniu zapewni większy dostęp do 

ciągłości szkoleń z zakresu praw człowieka dla funkcjonariuszy terenowych. 

Programy doskonalenia w tym zakresie powinny być powiązane z Planem 

działalności Ochrony Praw Człowieka w Policji , poczynając od planu, który 

zapewne zostanie przygotowany na lata 2021-2023. Nakaz systematycznych  

i terminowych szkoleń i doskonaleń zawodowych w zakresie ochrony praw 
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człowieka (w założeniu doskonalenia takie powinny być przeprowadzone dwa 

razy do roku, swoim zakresem obejmować analizę bieżących zmian w zakresie 

praw związanym z prawami naturalnymi, oraz bieżących zdarzeń związanych  

z podejrzeniem łamania praw człowieka) powinien być nadzorowany przez 

pełnomocników wojewódzkich, do których w określonych terminach powinny 

być przesyłane bieżące analizy związane z praca w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych. Analiza bieżących zdarzeń, planowanie na tej podstawie 

przedsięwzięć związanych z ochroną praw człowiek oraz cyklicznych szkoleń  

z tego zakresu powinno moim zdaniem przynieść pozytywny skutek w postaci 

zwiększenia zasobu wiedzy funkcjonariuszy Policji w kwestii praw 

podstawowych, co powinno w sposób diametralny zmniejszyć liczbę sytuacji, 

kiedy to zachodzi podejrzenie łamania praw człowieka.  
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poz. 2S, z późn. zm.  

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Dz. U. 1989 nr 29 poz. 155  

• Rezolucja 34/169 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. 

• Rezolucja 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (1979).  

• Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie reali-

zowanych przez NSA amerykańskich programów nadzoru, organów nadzoru w 

różnych państwach członkowskich oraz ich wpływu na prawa podstawowe 

obywateli UE oraz na współpracę transatlantycką w dziedzinie wymiaru spra-

wiedliwości i spraw wewnętrznych. 2013/2188(INI). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w 

sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję Dz. U. z 2012 r. poz. 

1102. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w 

sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzo-

nych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń 

przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomiesz-

czeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych 

pomieszczeń, pokoi i izb, Dz. U. z 2012 r. poz. 638. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dz. U z 2002 r. Nr 5, poz. 46. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890290155
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• Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku. 

• Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Dz. U. 1947 nr 23 poz. 

90. 

• Statut Rady Europy, przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r. Dz.U. 1994 nr 

118 poz. 565. 

• Traktat o Unii Europejskiej, Dz. U. 2004.90.864/30. 

• Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawia-

jący Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., 

Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569. 

• Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wg stanu prawnego po zmianie z dnia 9 marca 

2017 r. - M.P. 2017 poz. 262.  

• Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach, 

Dz. U. 2017, poz. 579. 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. 

U. 1960 nr 30 poz. 168. 

• Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Dz. U. 1987 

Nr 21 poz. 123 z późn. zm. 

• Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. 2011 

nr 185 poz. 1092.  

• Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. z 1999 r. nr 53, poz. 

549. 

• Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej, Dz. U. 1999 nr 

35 poz. 321. 

• Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach Dz. U z 2015 r. poz. 

1485, ze zm. 

• Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni pal-

nej, Dz. U. 2013 poz. 625 z późn. zm. 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działaniu alkoholizmowi Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230. 

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553. 

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz. U. Nr 89, 

poz. 555, z późn. zm. 
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• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179. 

• Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz. U. 2000 nr 6 

poz. 69. 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 

112, poz. 1198, z późn. zm. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom 

niektórych czynów zabronionych Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1415. 

• Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dz. U. 1996 Nr 106 poz. 

492. 

• Wytyczne Komendanta Głównego Policji nr 5 z dnia 23 sierpnia 2002 r. w 

sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych 

z przejazdami środkami kolejowego transportu publicznego uczestników imprez, 

uroczystości i zgromadzeń, Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji rok 

2002 r. Nr 12, poz. 93. 

• Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP, 

tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 z późn. zm. 

• Zarządzenia Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lute-

go 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43, z późn. zm. 

• Zarządzenie Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 2010 r. w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne 

podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, Dz. Urz. Nr 7, 

poz. 29, z późn. zm. 

• Zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 roku 

w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-

śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych 

uzyskanych w postępowaniu karnym, Dziennik Urzędowy Komendy Głównej 

Policji rok 2015 poz. 58. 

• Zarządzenie nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. w 

sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowa-

dzeń, Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 6, poz. 29. 

• Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w 

sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” , Dziennik Urzędowy Komendy 

Głównej Policji rok 2004 r. Nr 1, poz. 3. 



275 

 

 

• Dokumenty 

• Biuletyn Wspólnot Europejskich, załącznik nr 5/75. 

• Charter for European Security: OSCE Summit Istambul, 18–19 November 1999, 

OSCE, Praga 1999. 

• Informacja dotycząca działalności kontrolnej w policji w 2015 r. Stan na dzień 

31.12.2015 r. 

• Komenda Główna Policji, data uzyskania informacji 13 maja 2020 roku, L.dz. 

Gip-1964/20. 

• Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, data uzyskania informacji 14 lu-

tego 2020 roku, L. dz.P-062-17/2020. 

• Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, data uzyskania informacji 24 

marca 2020 roku, L. dz.P-0614-12/2020. 

• Memorandum do Polskiego Rządu. Ocena postępu implementacji zaleceń Komi-

sarza Praw Człowieka Rady Europy z 2002 roku z 20 czerwca 2007 r. Com-

mDH(2007)13]. 

• Pismo Pełnomocnika KGP ds. Ochrony Praw Człowieka do komendantów wo-

jewódzkich i stołecznego Policji, 30 października 2007 r. 

• Program Lokalnego Doskonalenia Zawodowego „Prawa człowieka w zarządza-

niu Policją”, Warszawa, 18 marca 2011 r. 

• Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Pomieszczenia dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Po-

wiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, KMP.570.27.2018.AO. 

• Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Pomieszczenia dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Po-

wiatowej Policji w Rykach KMP.570.21.2018. 

• Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym nr 4 w Augustowie KMP.573.18.2019. 

• Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Renicach KMP.573.3.2019. 

• Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rusinowie Koneckim KMP.573.2.2019. 
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• Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie KMP.573.6.2019. 

• Raport Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Czło-

wieka, Unia Europejska i międzynarodowy system praw człowieka (2011), au-

torstwa I. de Jesusa Butlera. 

• Raport z wizyty Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz 

Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) przeprowa-

dzonej w Abanii CPT/Inf(2012) 11, pkt 13. 

• Raport z wizyty Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz 

Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) przeprowa-

dzonej w Irlandii r., CPT/Inf(2011) 3, pkt 14. 

• Strategia skutecznego wprowadzania w życie Karty praw podstawowych przez 

Unię Europejską, COM(2010) 573. 

• Szóste Sprawozdanie Ogólne [CPT/Inf(95)21], pkt 15 

• Zalecenie Rec (2001)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich doty-

czące Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Policji (przyjęte przez Komitet 

Ministrów 19 września 2001 r. na 765 sesji Zastępców Ministrów). 

 

Orzecznictwo 

Orzecznictwo w ramach struktur Rady Europy 

• Decyzja ETPC z 14 września 2015 r. w sprawie Wołkowski i Jacyna przeciwko 

Polsce.  

• Orzeczenie ETPC z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie Novotka przeciwko Sło-

wacji. 

• Wyrok ETPC z dnia 1 lipca 1961 r. w sprawie Lawless przeciwko Irlandii (nr 3). 

• Wyrok ETPC z dnia 10 listopada 1969 r. w sprawie Stögmüller przeciwko Au-

strii. 

• Wyrok ETPC z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie Jaloh przeciwko Niemcom. 

• Wyrok ETPC z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie Herz przeciwko Niemcom. 

• Wyrok ETPC z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Dzwonkowski przeciwko Polsce. 
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• Wyrok ETPC z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie Khan przeciwko Zjednoczonemu 

Królestwu. 

• Wyrok ETPC z 12 maja 2009 r. w sprawie Mrozowski przeciwko Polsce.  

• Wyrok ETPC z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie Gorovenky i Bugara prze-

ciwko Ukrainie. 

• Wyrok ETPC z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie Giorgi Nikolaishvili przeciw-

ko Gruzji. 

• Wyrok ETPC z 13 stycznia 2009 r. w sprawie Lewandowski i Lewandowska 

przeciwko Polsce. 

• Wyrok ETPC z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie Christian Democratic People’ 

s Party (Chrześcijańska Demokratyczna Partia Ludowa) przeciwko Mołdawii. 

• Wyrok ETPC z dnia 14 października 1999 r. w sprawie Riera Blume i in. prze-

ciwko Hiszpanii. 

• Wyrok ETPC z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie Gafgen przeciwko Niem-

com. 

• Wyrok ETPC z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie Stés Colas Est i in. przeciw-

ko Francji. 

• Wyrok ETPC z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie Ramsahai przeciwko Niderlan-

dom.  

• Wyrok ETPC  z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie Ozgur Gundem przeciwko 

Turcji. 

• Wyrok  ETPC z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie Raninen przeciwko Finlan-

dii. 

• Wyrok ETPC z dnia 16 października 2001 r. w sprawie O’ Hara przeciwko 

Zjednoczonemu Królestwu. 

• Wyrok ETPC z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Bubbins przeciwko Zjednoczo-

nemu Królestwu.  

• Wyrok ETPC z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie Aksoy przeciwko Turcji. 

• Wyrok ETPC z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie Bozano przeciwko Francji. 

• Wyrok ETPC z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie Kennedy przeciwko Zjednoczo-

nemu Królestwu. 

• Wyrok ETPC z dnia 18 stycznia 1978 r. w sprawie Irlandia przeciwko Zjedno-

czonemu Królestwu. 
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• Wyrok ETPC z 18 stycznia 2012 r. w sprawie Tomasovićc przeciwko Chorwacji. 

• Wyrok ETPC z dnia 2 sierpnia 1984 r. w sprawie Malone przeciwko Zjednoczo-

nemu Królestwu. 

• Wyrok ETPC z dnia 2 września 2010 r. w sprawie Uzun przeciwko Niemcom. 

• Wyrok ETPC z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Makaratzis przeciwko Grecji.  

• Wyrok ETPC z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie Plattform Ärzte für das leben 

przeciwko Austrii.  

• Wyrok ETPC z 22 listopada 2011 t. w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii. 

• Wyrok ETPC z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie Wasilewska i Kałucka prze-

ciwko Polsce. 

• Wyrok ETPC z dnia 21 października 2010 r. w sprawie Alekseyev przeciwko Ro-

sji.  

• Wyrok ETPC z dnia 23 września 1998 r. w sprawie Steel i in. przeciwko Zjedno-

czonemu Królestwu. 

• Wyrok ETPC z dnia 24 kwietnia 1990 r. w sprawie Kruslin przeciwko Francji. 

• Wyrok ETPC z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie Faber przeciwko Węgrom. 

• Wyrok ETPC z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie Giuliani and Gaggio prze-

ciwko Włochom. 

• Wyrok ETPC z dnia 25 września 2001 r. w sprawie PG i JHprzeciwko Zjedno-

czonemu Królestwu. 

• Wyrok ETPC z dnia 25 września 2003 r. w sprawie Vasileva przeciwko Danii. 

• Wyrok ETPC z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie Simsek przeciwko Turcji. 

• Wyrok ETPC z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie Wemhoff przeciwko Niem-

com. 

• Wyrok ETPC z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie Eriksen przeciwko Norwegii.  

• Wyrok ETPC z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie K.–F. przeciwko Niemcom. 

• Wyrok ETPC z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie Henaf przeciwko Francji. 

• Wyrok ETPC z dnia 27 wrześnie 1995 r w sprawie McCann i in. przeciwko 

Zjednoczonemu Królestwu. 

• Wyrok ETPC z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie Selmouni przeciwko Francji. 

• Wyrok ETPC z dnia 28 listopada 1988 r. w sprawie Nielsen przeciwko Danii. 

• Wyrok ETPC z dnia 28 października 1994 r. w sprawie Murray przeciwko Zjed-

noczonemu Królestwu. 
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• Wyrok ETPC z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie Tomasi przeciwko Francji. 

• Wyrok ETPC z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie Peck przeciwko Zjednoczo-

nemu Królestwu. 

• Wyrok ETPC  z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Oellinger przeciwko Austrii. 

• Wyrok ETPC z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie Aquilina przeciwko Malcie. 

• Wyrok ETPC z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie Keenan przeciwko Zjedno-

czonemu Krolestwu. 

• Wyrok ETPC z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie Copland przeciwko Zjedno-

czonemu Królestwu. 

• Wyrok ETPC z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie Ipek i in. przeciwko Turcji. 

• Wyrok ETPC  z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie Gldani przeciwko Gruzji. 

• Wyrok ETPC z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie Fox, Campbell i Hartley 

przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. 

• Wyrok ETPC z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie Ječius przeciwko Litwie. 

• Wyrok ETPC z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie Kontrova przeciwko Słowacji. 

• Wyrok ETPC z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie Hyde Park i inni przeciwko 

Mołdawii. 

• Wyrok ETPC z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie Ribitsch przeciwko Austrii. 

• Wyrok ETPC z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie Witold Litwa przeciwko Pol-

sce. 

• Wyrok ETPC z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie Rotaru przeciwko Rumunii.  

• Wyrok ETPC z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie S i Marper przeciwko Zjedno-

czonemu Królestwu. 

• Wyrok ETPC z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Oya Ataman przeciwko Turcji. 

• Wyrok ETPC z dnia 5 października 2000 r. w sprawie Varbanov przeciwko Buł-

garii. 

• Wyrok ETPC dnia 5 października 2005 r. w sprawie Moscow Branch of the Sa-

lvation Army (Oddział Moskiewski Armii Zbawienia) przeciwko Rosji. 

• Wyrok ETPC z dnia 6 listopada 1980 r. w sprawie Guzzardi przeciwko Wło-

chom. 

• Wyrok ETPC z dnia 6 września 1978 r. w sprawie Klass przeciwko Niemcom. 

• Wyrok ETPC z 7 lipca 2012 r. w sprawie Bayatyan przeciwko Armenii. 
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• Wyrok ETPC z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie Hilda Hafsteinsdóttir prze-

ciwko Islandii. 

• Wyrok ETPC z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie MM przeciwko Niderlandom 

• Wyrok ETPC z 9 grudnia 2008 r. w sprawie Dzieciak przeciwko Polsce.  

• Wyrok ETPC z dnia 9 października 1997 r. w sprawie Andronicou i Constanti-

nou przeciwko Cyprowi. 

 

Orzecznictwo w ramach struktur Unii Europejskiej 

• Decyzja Komisji z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie X przeciwko Republice Fe-

deralnej Niemiec. 

• Wyrok TSUE z 11 kwietnia 2013 r.w sprawie Blanka Soukupová przeciwko Mi-

nisterstvo zemedelstvi. 

• Wyrok TSUE z 12 listopada 1969 r. w sprawie Stauder przeciwko miastu Ulm. 

• Wyrok TSUE z 14 listopada 2013 r. w sprawie Bundesrepublik Deutschland 

przeciwko Kavehowi Puidowi. 

• Wyrok TSUE z 17 grudnia 1970 r. w sprawie Internationale Handelsge-

sellschaft mbH przeciwko Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermit-

tel.  

• Wyrok TSUE z 20 stycznia 1994 r. w sprawie. Ahlström Osakeyhtiö i inni prze-

ciwko Komisji Europejskiej. 

• Wyrok TSUE z 22 grudnia 2010 r. w sprawie  DEB Deutsche Energiehandels- 

und Beratungsgesellschaft mbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec. 

• Wyrok TSUEz 22 grudnia 2010 r. w sprawie Ilonka Sayn-Wittgenstein przeciw-

ko Landeshauptmann von Wien. 

• Wyrok TSUE z 23 listopada 1999 r. w sprawie Portugalia przeciwko Radzie. 

• Wyrok TSUE z 26 lutego 2013 r. w sprawie Åklagaren przeciwko Hansowi 

Åkerbergowi Franssonowi.  

• Wyrok TSUE z 27 lutego 2002 r. w sprawie Weber przeciwko Universal Ogden 

Services Ltd..  
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• Wyrok TSUE z 3 września 2008 r. w sprawie Yassin Abdullah Kadi i Al Bara-

kaat International Foundation przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji 

Wspólnot Europejskich.  

• Wyrok TSUE z 4 czerwca 2013 r. w sprawie ZZ przeciwko Secretary of State for 

the Home Department. 

• Wyrok TSUE z 5 października 2010 r. w sprawie J. McB. przeciwko L.E. 

• Wyrok TSUE z 9 listopada 2010 r. w połączonych sprawach   Volker und Mar-

kus Schecke GbR i Hartmut Eifert przeciwko Land Hessen.  

 

Orzecznictwo na gruncie polskiego wymiaru sprawiedliwości 

• Orzeczenie TK z dnia 24 czerwca 1997 r. o sygn. akt K 21/96. 

• Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1997 r., sygn. akt K 26/96. 

• Uchwała TK z dnia 16 marca 1994 r., o sygn. akt W 8/93.  

• Wyrok SN z 25 czerwca 2015 r., sygn. akt V CSK 507/14. 

• Wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. akt SK 21/99. 

• Wyrok TK z dnia 10 lipca 2008 r., o sygn. akt P 15/08.  

• Wyrok TK z dnia 11 października 2011 r. o sygn. akt K 16/10.  

• Wyrok TK z dnia 12 listopada 2002 r. o sygn. akt SK 40/01. 

• Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., sygn. akt P. 2/98.  

• Wyrok TK z dnia 13 lipca 2004 r/ o sygn. akt K 20/03.  

• Wyrok TK z dnia 17 października 1995 r., sygn. akt K. 10/95. 

• Wyrok TK z dnia 13 grudnia 2011 r. o dygn. akt K 33/08.  

• Wyrok TK z dnia 18 lipca 2001 r. o sygn. akt K 25/09. 

• Wyrok TK z dnia 19 maja 1998 r. o sygn. akt U 5/97. 

• Wyroki TK z dnia 20 czerwca 2005 r. o sygn. akt K 4/04. 

• Wyrok TK z dnia 20 kwietnia 2004 r. p dygn. akt K 45/02 

• Wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r. o sygn. akt K. 41/02. 

• Wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r. o sygn. akt K 17/05. 

• Wyrok TK z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt K 39/12. 

• Wyrok TK z dnia 21 października 1998 r. o sygn. akt K 24/98. 

• Wyrok TK z dnia 23 czerwca 2009 r. o sygn. akt K 54/07 
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• Wyrok TK z dnia 23 października 2007 r. o sygn. akt U 10/07.  

• Wyrok TK z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. akt SK 58/03.  
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