Problemy współczesnego
świata i pr awa

Redakcja
KINGA MOZGIEL-WIECHA
IGA BENDKOWSK A
R AFAŁ STACHYR A

REDAKCJA NAUKOWA
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO: KINGA MOZGIEL-WIECHA
WICEPRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO: IGA BENDKOWSK A
SEKRETARZ KOMITETU REDAKCYJNEGO: R AFAŁ STACHYR A
REDAKCJA TECHNICZNA
NICOLE PIETRZAK, PATRYCJA TRZEJA,
SANDR A K ACZMAREK, DANIEL DYLEWSKI, KONR AD TARŁOWSKI
RECENZENCI
PROF. DR HAB. ELŻBIETA SKRZYPEK
DR ALEKSANDR A KLICH
DR JOANNA SIEKIER A
DR JOANNA MAY
DR HAB. MACIEJ DĄBSKI
DR PRZEMYSŁAW WITKOWSKI
DR GRZEGORZ ZIĘTALA
KOREKTA I SKŁAD
DIANA ŁUKOMIAK
K AROL ŁUKOMIAK
PROJEKT OKŁADKI
ALICJA DŁUŻEWICZ

© COPYRIGHT BY AUTHORS & ARCHAEGR APH
ISBN: 978-83-66709-97-3

Wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej wydawcy:
www.archaegraph.pl
or az w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej
i profilach autorów w internetowych serwisach naukowych

ArchaeGr aph
Wydawnictwo Naukowe

Łódź 2021

Spis treści

Przedmowa

7

Zwinność organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej
w przemyśle 4.0
(Anna Głowacz)

9

Prawne aspekty pracy zdalnej
(Dominik Jóźwiak, Jakub Skibiński,
Dominika Trzeszczoń, Mateusz Dżugaj)

25

Charakterystyka i ocena typizacji przestępstwa
wykorzystania seksualnego małoletniego
w polskim prawie karnym
(Mateusz Bąk)

41

Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii w XXI wieku
(Mateusz Bąk )

65

Transgraniczna Egzekucja w sprawach cywilnych
(Edyta Szeksztełło)

75

Osuwiska jako jedno z głównych geozagrożeń
w Polsce Południowej na przykładzie Beskidu Sądeckiego
(Joanna Martewicz)

91

Marsze równości w Polsce z perspektywy maszynizmu Deleuze’a
i Guattariego: przykład Marszu Równości w Lublinie
(Dominik Puchała)
105
Светлана Аллилуева о Сталине и о России
(Katarzyna Harpula)

117

Dostępność sieci tramwajowej w lewobrzeżnej Warszawie
(Rafał Stachyra, Margarita Dylewska)

143

Przedmowa

Niniejsza monografia jest podsumowaniem doświadczeń i przemyśleń
autorów dotyczących najważniejszych problemów współczesnego świata i prawa. Dotyczy szerokiego przekroju dziedzin wiedzy oraz prawa: karnego, cywilnego oraz prawa pracy. Prace odwołują się również do historii świata i prawa.
W nauce ważnym elementem jest wykorzystywanie nowych zdobyczy
naukowych powstałych dla dynamicznie zmieniającego się świata. Autorzy
w swoich publikacjach celnie uchwycili ważne tematy dla danych dziedzin,
bogato je omawiając. Niezmiernie istotnym jest, aby dostrzegać zmieniający
się świat i dostosowywać się do nowych rozwiązań. Właśnie takie problemy
współczesnego świata przedstawia monografia. Mam nadzieję, że lektura poszczególnych artykułów poszerzy i usystematyzuje Państwa wiedzę, dotyczącą
tak ważnych spraw dla każdego z nas.

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Kinga Mozgiel-Wiecha
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ZWINNOŚĆ ORGANIZACJI
JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI
KONKURENCYJNEJ W PRZEMYŚLE 4.0

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest przedstawienie zwinności
organizacji jako źródła przewagi konkurencyjnej w Przemyśle 4.0. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano rozwój koncepcji Przemysłu 4.0, w drugiej scharakteryzowano pojęcie oraz cechy
organizacji zwinnej. W trzeciej części zaprezentowano istotę przewagi
konkurencyjnej i wskazano jak można ją kreować dzięki wykorzystaniu atrybutów zwinności przedsiębiorstwa. W artykule wykorzystano
źródła wtórne w postaci polskiej i zagranicznej literatury oraz zasoby
internetowe.
Słowa kluczowe: zwinność, przemysł 4.0, przewaga konkurencyjna

Wprowadzenie
Rosnące potrzeby klientów, zmienność otoczenia oraz silna konkurencja sprawiają, że przedsiębiorstwo musi poszukiwać ciągle nowych przewag
konkurencyjnych. Przemysł 4.0 stawia przed organizacjami nowe wyznawania,
które są związane przede wszystkim z personalizacją produkcji przy utrzymaniu niskich kosztów wytwarzania. Przedsiębiorstwo musi zatem ciągle poszukiwać nowych szans pojawiających się na rynku i wykazywać się elastycznością,
dostosowując produkcję spersonalizowaną do zmieniających się potrzeb konsumenta. Zdobycie sukcesu w tym obszarze wymaga zatem zastosowania zwinnego zarządzania. Organizacja zwinna cechuje się szybką reakcję, działaniami
9
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proaktywnymi, elastycznością, a także zdobywaniem wiedzy i umiejętności
do podejmowania strategicznych działań. Koncepcja zwinności organizacji to
również ważne źródło przewagi konkurencyjnej w Przemyśle 4.0. Przewaga
konkurencyjna może zostać uzyskana dzięki zróżnicowanym atrybutom charakteryzującym organizację zwinną, co pozawala na szybsze i efektywniejsze
reagowanie na zmiany pojawiające się w jej otoczeniu.
Rozwój koncepcji Przemysłu 4.0
Czwarta rewelacja przemysłowa jest stosowana w stosunku do zmian
dotyczących planowania, eksploatacji, produkcji i serwisu systemu produkcyjnego. W literaturze dla tego pojęcia pojawia się również sformułowanie
„Przemysł 4.0” (Davies 2015).
Pierwsza rewolucja przemysłowa datowana jest na koniec XVIII wieku i związana była z wykorzystaniem energii wodnej i parowej do zmechanizowania produkcji. Druga rewolucja przemysłowa nastąpiła na początku
XX wieku i opierała się na wprowadzeniu produkcji masowej przy zastosowaniu energii elektrycznej i podziału pracy. Trzecia rewolucja zrodziła się
w latach 70. XX wieku i stanowiła efekt wykorzystania elektroniki i technologii informatycznych do automatyzacji produkcji. Czwarta rewolucja przemysłowa opiera się na trzeciej i związana jest z połączeniem sfery biologicznej,
fizycznej i cyfrowej (rys. 1) (Stadnicki, Zielecki, Sęp 2017, s. 38). Funkcjonują trzy powody dla których współczesnych przemian nie można uznać za
kontynuacje trzeciej rewolucji przemysłowej. Jest to wpływ systemów, zakres
i prędkość. Trzy pierwsze rewolucje rozwijały się w tempie liniowym, obecna
czwarta rewolucja przekształca się w tempie wykładniczym. Ponadto czwarta
rewolucja ma wpływ zasadniczo na każdą gałąź przemysłu, zaś poziom i zakres zmian wpływają na transformację wszystkich systemów produkcji (PARP,
2020 data dostępu 20.04.2021).
Termin „Przemysł 4.0” został po raz pierwszy użyty w 2011 roku przez
grupę inicjatywną "Industrie 4.0”, która obejmowała reprezentantów nauki,
polityki i świata biznesu. Koncepcja ta miała wpłynąć na poprawę konkurencyjności niemieckiej gospodarki. Rząd Niemiec poparł koncepcję „Przemysł
4.0” i ogłosił, że stanie się ona główną częścią programu rozwoju państwa.
Celem tych działania było zdobycie przez Niemcy światowego przywództwa
w zakresie innowacyjnych technologii. Utworzone „Industrie 4.0 Working
Group” określiło podstawowe wytyczne definiujące wprowadzenie koncepcji
„Przemysłu 4.0”. Przygotowane opracowanie zawierało ogólną wizję rozwoju
10
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przemysłu, a następnie stało się podstawą do opracowania przez „Plattform
Industrie 4.0” zaleceń dotyczących wprowadzenia w życie rewolucji przemysłowej 4.0 (Bendkowski 2017, s. 22).
Rysunek 1. Rewolucje przemysłowe

Źródło: https://geografia.gozych.edu.pl/rewolucja-przemyslowa/, data dostępu
20.04.2021

Czwarta rewolucja przemysłowa jest wynikiem funkcjonowania trzech
zjawisk. Są to (Paprocki 2016, s. 39):
− osiągnięcie takiego poziomu rozwoju maszyn, które uzyskają zdolność do autonomicznej pracy dzięki zastosowaniu w procesie ich sterowania
„sztucznej inteligencji”,
− powszechna cyfryzacja i zapewnienie stałego kontaktu osób z urządzeniami, osób między sobą i urządzeniami pomiędzy sobą,
− wprowadzanie innowacji wywrotowych, dzięki którym możliwe
jest skokowe zwiększanie skuteczności i efektywności działania systemu
społeczno-gospodarczego.
Koncepcja Przemysłu 4.0 związana jest ze stworzeniem inteligentnych
łańcuchów wartości w odniesieniu do samoorganizujących się, dynamicznych
i optymalizujących się systemów socjotechnicznych, nazywanych jako inteligentne fabryki (Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 2019,
s. 8). W inteligentnej fabryce sieci łączą systemy, procesy, maszyny, klientów, dostawców oraz wyroby. Pozwala to na ciągłe pogłębianie automatyzacji oraz optymalizację procesów produkcji. Umożliwia także pozyskiwanie
i przetwarzanie ogromnej ilości danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu
firmy bardzo szybką będą mogły dostosowywać się do zmiany sytuacji na
11
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rynku (Stadnicki, Zielecki, Sęp 2017, s. 8). Przemysł 4.0 to koncepcja łącząca w sobie elementy informatyki, zarządzania i inżynierii. Jej podstawowym
założeniem jest komputeryzacja tradycyjnych gałęzi przemysłu wytwórczego
(Götz, Gracel 2017, s. 221). Przemysł 4.0 zakłada istnienie inteligentnych
systemów, które mogą być zarządzane w czasie rzeczywistym od chwili złożenia zamówienia, aż do momentu zbytu. Jest to inteligentne połączenie bardzo wielu technologii, które są wykorzystywane w organizacji. Wirtualne sieci
obejmują urządzenia i maszyny, pracowników oraz systemy informatyczne,
które wspomagają przebieg poszczególnych procesów. Dzięki temu nowa organizacja pracy zapewnia wysoką efektywność i elastyczność działania. Dodatkowo usieciowienie procesów pozwala na dostęp i wykorzystanie inteligencji
grupowej, dzięki inicjowaniu i tworzeniu oraz zastosowaniu informacji w ramach nieformalnej sieci wiedzy, jak również wiedzy specjalistycznej (Bendkowski 2017, s. 23).
Wśród głównych celów Przemysłu 4.0 wyróżnia się (Kopp 2014, s. 43):
− funkcjonowanie inteligentnych fabryk oraz maszyn produkcyjnych,
które są optymalizowane zgodnie z potrzebami rynku,
− globalne sieciowanie maszyn oraz systemów przechowywania,
− spełnianie indywidualnych wymagań klientów,
− inteligentne oprogramowanie dla projektowania i natychmiastowej
reakcji on-line w przypadku pojawienia się problemów,
− rozwój inteligentnych wyrobów, które znają swoje miejsce i automatycznie dobierają najlepszy sposób osiągnięcia stanu docelowego,
− realizacja nowych modeli biznesowych,
− nowoczesna infrastruktura socjalna,
− demograficznie czuła struktura pracy,
− lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.
Czwarta rewolucja przemysłowa to nowy poziom organizacji i monitorowania cyklu życia produktu. Wytwarzanie produktu jest ukierunkowane na
indywidualne potrzeby konsumenta. Zbiorcze przetwarzania danych wpływa
na zmniejszenie kosztów produkcji oraz zwiększenie jej wydajności. Przemysł
4.0 wprowadza również nowoczesne rozwiązania oraz integrację na poziomie
człowiek –robot, co wpływa na zanikanie barier pomiędzy nimi oraz na zmianę sposobu pracy i znaczenia człowieka w przemyśle (Zrobotyzowany.pl 2020,
data dostępu 20.04.2021).
Przemysł 4.0 niesie bardzo wiele korzyści, zwłaszcza dla funkcjonowania
przedsiębiorstw. Do głównych zalet zalicza się (Kiraga 2016, s. 1603):
12
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a) elastyczność:
− wzrost produktywności,
− obniżenie kosztów wytwarzania pojedynczych egzemplarzy- koszt porównywalny z produkcją masową,
− oszczędne dostosowanie produkcji;
b) oszczędność:
− optymalizowanie procesów dzięki wysokiej przejrzystości tworzonych
i posiadanych zasobów,
− zwiększanie wydajności produkcji dzięki wysokiemu poziomowi
modułowości;
c) czas produkcji:
− zwiększenie dostępności maszyn,
− skrócony czas oczekiwania na realizację zamówienia,
− szybkie uruchamianie maszyn.
Wskazuje się, że Przemysł 4.0 będzie przechodzić przez kolejne fazy.
Pierwszą z nich jest etap algorytmów, który wiąże się z automatyzacją prostych
zdań obliczeniowych i analizą ustrukturyzowanych danych. Drugi to etap
skupia się na automatyzacji powtarzalnych działań, takich jak np. wymiana
informacji, komunikacja, wypełnianie formularzy, analiza statystyczna nieustrukturyzowanych danych. Trzecia faza określana jako autonomia związana
jest z automatyzacją pracy fizycznej i czynności manualnych wykonywanych
przez pracowników. Prognozuje się, że maszyny będą wykorzystywane również
do realizacji dynamicznych, realistycznych sytuacji wymagających rozwiązania
problemów i reakcji (np. samochodu bez kierowcy) (PARP, 2020 data dostępu 20.04.2021).
Przyjęcie i zrealizowanie koncepcji „Przemysłu 4.0” wiąże się z różnego
rodzaju zmianami we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zmiany przed jakimi stają zarządzający niesie wiele dylematów związanych
z przeobrażeniami dotychczasowej formuły zarządzania. Dlatego też poszukuje się i rozwija koncepcje zarządzania, które będą dostosowane do obecnej sytuacji panującej na świecie. Jedną z koncepcji, która idealnie wpisuje się
w rewolucję Przemysłu 4.0 jest organizacja zwinna, która zostanie szczegółowo
przedstawiona w dalszej części pracy.
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Zwinna organizacja- pojęcie i cechy
Zwinność z języka angielskiego agility to pewna umiejętność wykorzystywana do zdobywania przewagi konkurencyjnej, dzięki określaniu szybkich,
inteligentnych szans oraz reakcji na pojawiające się zagrożenia (Bessant i inni
1999, s. 12-14). Zwinność posiada swoje źródło w zarządzaniu projektami.
Jest to odmienny, nowoczesny sposób pracy oraz myślenia. Zwinność wspiera
innowacyjność oraz wprowadza efektywne rozwiązania oparte na informacjach (Skrzypek, Sagan, Oronowicz 2019, s. 48). Zwinność jest również umiejętnością, która pozwala organizacjom przetrwać w zmiennym, dynamicznym
otoczeniu. Jest to możliwe dzięki wprowadzaniu innowacji w zakresie produkcji, komunikacji oraz technologii informacyjnych (Gunasekaran 1998,
s. 2-5). Zwinność to również zdolność do tworzenia, jak i reagowania na
zmiany, aby uzyskać wyznaczone cele w zmiennym otoczeniu (Sajdak 2013b,
s. 71).
W początkowym etapie termin zwinność rozwijał się w obszarze funkcji
produkcji. Jednak z biegiem czasu zaobserwowano, iż to pojęcie można również odnosić do innych obszarów działalności organizacji. Takie spostrzeżenia w konsekwencji doprowadziły do stworzenia pojęcia zwinna organizacja
(Olak 2017, s. 48).
Zwinność może być interpretowana w odniesieniu do dwóch podejść.
Pierwsze podejście - strategiczne wymaga ukierunkowania na otoczenie zewnętrzne organizacji. Działania podejmowane przez organizację związane są
związane z badaniem otoczenia, możliwościami technologicznymi, prognozowaniem trendów branży, analizowaniem sił konkurencyjnych, dynamiką
segmentów. Drugie podejście-operacyjne związane jest ze zmianami zachodzącymi wewnątrz organizacji, zwłaszcza w procesie innowacyjnym i procesie
produkcji (Sajdak 2013a, s. 251).
Organizacja zwinna to tak, która natychmiast reaguje na pojawiające się
szanse i zagrożenia w otoczeniu rynkowym firmy. Szanse cechują się dynamicznością i mogą szybko przemijać, dlatego też należy je natychmiast wykorzystywać. Dzięki temu możliwe jest osiąganie zamierzonych celów oraz
pożądanych skutków (Trzecieliński 2007, s. 59).
Zwinna organizacja stanowi rozszerzenie i uzupełnienie Lean Management. Powinna ona odznaczać się następującymi cechami (Skrzypek 2007,
s. 262):
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−
−
−
−
−

Skoncentrowanie się na zarządzaniu zmianą i ryzykiem,
zróżnicowanymi zespołami,
szybką reakcją na pojawiąjące się zmiany w otoczeniu,
zintegrowaniem głosu klienta,
skróconym procesem decyzyjnym, przeglądowym i produkcyjnym.

Organizacja zwinna różni się zasadniczo od organizacji tradycyjnej.
W tabeli 1 zaprezentowano podstawowe różnice występujące pomiędzy zwinną organizacją, a organizacją tradycyjną według wybranych kryteriów.
Tabela 1. Porównanie organizacji zwinnej i organizacji tradycyjnej
Wybrane cechy
organizacji

Organizacja tradycyjna

Organizacja zwinna

struktura
organizacyjna

struktura liniowa,
pozioma

struktura spłaszczona

organizacja
produkcji

proces produkcji sztywny, elastyczny proces produkcji,
według określonych reszybko dostosowujący się
guł, nietolerujący zmian
do zmian

poziom
produktywności

stała
produktywność

nagły wzrost
produktywności

decentralizacja
władzy

scentralizowanie władzy,
brak empowermentu,

empowerment, zespoły
pracownicze tworzą
strukturę sieciową
pomiędzy jednostkami

poziom
jakości

satysfakcja
klienta

zachwyt klienta

zaangażowanie
pracowników

pracownicy mało angażują się w podejmowanie
decyzji, rzadko dzielą się
podsiadaną wiedzą
i pomysłami

pomysły i wiedza
pracowników są często
wykorzystywane

styl
kierowania

autokratyczny

współzarządzanie,
kierownictwo wrażliwe na
pojawiające się zmiany
15
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cykl życia
produktu

nieefektywny,
wydłużony

efektywny i krótki

reakcja
na wymagania
klientów

wydłużona

bardzo szybka popyt jest
prognozowany

metodologia
produkcji

zdominowana
produkcją wewnętrzną

zdominowana przez outsourcing, oparta na montażu
komponentów

długookresowe

krótkookresowe,
stosowanie strategii
just in time

zarządzanie
kosztami

podział na koszty stałe
i koszty zmienne

zarządzanie kosztami
poprzez konkretne
działania strategiczne,
system jakości
i produktywność
według kosztów

automatyzacja

bezpośrednia i sztywna

elastyczna i dostosowana
do zmieniających
się warunków rynkowych

integracja
technologii
informacyjnej

bezpośrednia integracja
IT z istniejącymi
systemami

integracja IT poprzez
reengineering

zmiany
w biznesie
i procesach
technicznych

prawie niemożliwe,
bardzo ciężko jest
je zaadaptować

stosowanie zestawu
elastycznych narzędzi
i metod wpływających na
efektywność produkcji

zarządzanie
czasem

nieefektywne

bardzo efektywne

planowanie
produkcji

16
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outsourcing

współpraca oparta
na umowie

zasady zarządzania
łańcuchem dostaw

Źródło: M. Sajdak, Zwinność jako źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i finanse”, 2013, nr 4 (1), s. 252-255.

Wyzwania jakie niesie ze sobą Przemysł 4.0 stawia przed zarządzającymi wiele dylematów. Dotychczas działania operacyjne ukierunkowane były
głównie na zasoby materialne organizacji. Aktualnie działalność organizacji
przesuwa się w kierunki niematerialnych zasobów, takich jak wiedza, ludzie,
przedsiębiorczość, kompetencje, innowacje, budowanie relacji, kreatywność.
Mają one swoje odzwierciedlenie w głównych wymiarach zwinnego przedsiębiorstwa (Malewska, Sajdak 2014, s. 53). Wyróżnia się cztery podstawowe
wymiary zwinnej organizacji, takie jak (Goldman, Nagel, Preisss 1999):
− współpraca – wewnątrz przedsiębiorstwa i pomiędzy przedsiębiorstwami, a także współpraca z dostawcami, nawiązywanie wirtualnych relacji z
konkurentami;
− dostarczenie wartości klientowi – związane jest ze zrozumieniem indywidualnych potrzeb klienta, a także dostarczenie mu satysfakcjonującego
produktu;
− ukierunkowanie na technologie, informacje i zasoby ludzkie –
postrzeganie kadry pracowniczej jako wyjątkowo cenny kapitał organizacji,
położenie nacisku na empowerment, trening i edukację;
− nowoczesna struktura organizacyjna – struktura organizacji jest bardziej spłaszczona umożliwiająca bardziej efektywną pracę zespołów.
Zwinna organizacja wykazuje zdolność do szybkiego reagowania na zagrożenia pojawiąjące się w otoczeniu oraz dostrzegania okazji i szans rynkowych. Zwinną organizację wyróżnia (Teece 2007, s. 1324):
− wykorzystywanie szans rynkowych,
− tworzenie i umiejętność diagnozowania okazji i zagrożeń,
− osiąganie i utrzymanie konkurencyjności dzięki łączeniu i modyfikowanie zasobów materialnych i niematerialnych.
Zwinna organizacja powinna posiadać umiejętności sprzyjające przystosowywaniu się do nowych lub zmieniających się warunków otoczenia, a także
mieć zdolność zachowania równowagi w kontekście posiadanych i wykorzystywanych zasobów oraz ochrony środowiska (Skrzypek, Sagan, Oronowicz
2019, s. 54).
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Zwinność organizacji a przewaga
konkurencyjna
Przewaga konkurencyjna wiąże się z uzyskaniem wiodącej pozycji względem konkurentów funkcjonujących na rynku. Celem konkurowanie jest
uzyskanie pozycji lidera i bycie najlepszym. Jak wskazuje Ansoff przewaga
konkurencyjna polega na dystansowaniu konkurentów i ciągłym wyróżnianiu się wśród innych firm (Ansoff 1965). Przewaga konkurencyjna określana jest jako zbiór pewnych zalet organizacji, które są docenianie przez rynek
i klientów. Atuty te odróżniają organizację od konkurentów i niosą pozytywne skutki dla samego przedsiębiorstwa (Kraszewska, Pujer 2017, s. 11).
Przewaga konkurencyjna związana jest ze zdobyciem wyjątkowej pozycji
w sektorze oraz umożliwia osiągnięcie sukcesu rynkowego (Żabiński 2002,
s. 202). Tworzenie przewagi konkurencyjna jest związane z wartością, jaką
może zaoferować przedsiębiorstwo swojemu klientowi (Porter 1994, s. 220).
Przemysł 4.0 rodzi nowe warunki do funkcjonowania i konkurowania
na rynku. Ważne jest, aby organizacja szybko adaptowała się do zmieniającego się otoczenia i zdobywała główną pozycję wśród konkurentów. Takie
możliwości niesie zwinna organizacja, która odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wyodrębnia się następujące obszary zwinności determinujące konkurencyjność (Goriwondo, Mhlanga,
Mutsambwa 2013):
− procesy i systemy wpływające na szybką reakcję,
− reakcja na potrzeby klienta,
− technologie informacyjne oraz systemy zarządzania,
− partnerstwo strategiczne,
− rozwój wiedzy i podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej.
Wdrożenie tych działań zapewni organizacji:
− gotowość na wprowadzanie zmian w zakresie potrzeb klienta,
− dostarczanie wartości klientowi,
− budowanie relacji w ramach partnerstwa strategicznego,
− rozwijanie kompetencji i wiedzy pracowników.
Organizacja zwinna dzięki proaktywnemu, szybkiemu i inteligentnemu
definiowaniu szans oraz reakcji na pojawiające się zagrożenia tworzy zdolność
do budowania przewag konkurencyjnych na rynku (Skrzypek 2007, s. 261).
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Należy mieć na uwadze fakt, iż zwinność nie umożliwia planowania
i formułowania celów długookresowych. Długoterminowe założenia mogą być
jedynie związane z ogólnymi kierunkami działania. Przewaga konkurencyjna
zwinnej organizacji jest krótkookresowa, dlatego też zdolność do efektywnej
i szybkiej zmiany organizacyjnej, szczególnie w przypadku kreowania przewagi konkurencyjnej stanowi podstawę tworzenia strategii tego typu przedsiębiorstwa. Dzięki badaniu i analizowania warunków otoczenia zewnętrznego
można przekształcać strategię organizacji, a także jej model oraz posiadane
zasoby (Sajdak 2015, s. 566).
Każda przewaga konkurencyjna przechodzi przez określone fazy cyklu. Należy jednak pamiętać, że im szybciej zmieniają się źródła przewag,
tym przedsiębiorstwa wchodzą w kolejne cykle dużo częściej i dużo szybciej.
W tym procesie bardzo dobrze sprawdzą się cechy zwinnej organizacji, które
nawigują firmę i wspierają ją w przebiegu procesu (Sajdak 2016, s. 260).
Tworzenie przewagi konkurencyjnej rozpoczyna się od fazy inicjowania,
w której to organizacja zaczyna dostrzegać pojawiające się szanse na rynku
i mobilizować posiadane zasoby. Ten proces jest wyjątkowo wrażliwy na zwinność, zwłaszcza na szybkie dostrzeganie szans rynkowych oraz zagrożeń, w tym
także umiejętność określania zdarzeń jako sprzyjających lub niesprzyjających.
W procesie tym rozpoznaje się również okazje rynkowe, dzięki wykorzystaniu
różnego rodzaju narzędzi. Na tym etapie poprzez wykorzystanie kreatywności
i innowacyjności można tworzyć własne szanse. Istotne znaczenie ma tutaj
również współpraca z klientami, co pozwala odkrywać szanse znajdujące się
w otoczeniu zewnętrznym (Sambamurthy, Bharadwaj, Grover 2003, s. 240).
Drugi etap to proces intensyfikacji, w którym następuje rozwój pomysłu
biznesowego na większą skalę. Organizacja szczególnie w tej fazie potrzebuje
kadrę pracowniczą, którą cechuje umiejętność gromadzenia zasobów w odpowiednim czasie i o odpowiedniej jakości. Na tym etapie szczególnie istotna jest
kolejna cecha przedsiębiorstwa, mianowicie przywództwo strategiczne. Przywództwo strategiczne związane jest z umiejętnością połączenia wizjonerstwa
z zarządzaniem operacyjnym. Polega na łączeniu idei w procesie działalności
organizacji. Zarządzanie kapitałem ludzkim powinno być oparte na działaniach, które pobudzają rozwój zmotywowanych i wykwalifikowanych ludzi
pracujących w organizacji. Ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest
samoorganizacja, zaangażowanie, kreatywność pracowników, którzy są chętni do zmian i chcą osiągać wyznaczone cele. W organizacji zwinnej liderzy
wyłaniają się sami, którzy wspólnie z członkami zespołu analizują otoczenie
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i tworzą wizję oraz strategię przedsiębiorstwa (Rowe, Nejad 2009, data dostępu 25.04.2021).
Trzeci etap polega na eksploatowaniu przewagi konkurencyjnej. Związany jest z generowaniem zysków i zwiększaniem udziałów w rynku, jednocześnie pobudzając konkurujące podmioty do reakcji. Szczególnie istotnym
zasobem w tej fazie są pracownicy posiadający kompetencje w zakresie przeprowadzania integracji firm i potrafiący myśleć analitycznie. Bardzo ważne
znaczenie na tym etapie ma kolejna cecha organizacji zwinnej- elastyczność
– związana z ulepszaniem i przekształcaniem posiadanych zasobów oraz umiejętnością pobudzania i modyfikowania przedsięwzięć. Zwinność operacyjna
pozwala firmie na szybką modyfikację obecnych działania oraz na tworzenie
nowych procesów. Umożliwia także redukowanie asymetrii informacyjnej
pomiędzy sprzedającymi, a nabywcami, dzięki korzystaniu z elektronicznych
kanałów dystrybucji. Aby osiągnąć jak najwyższy poziom efektywności tego
etapu, przedsiębiorstwa mogą stosować różne praktyki pobudzające zwinność,
takie jak: systematyczne doskonalenie, kompleksowe zarządzanie jakością,
outsourcing, zespołowe formy pracy, partnerstwo w łańcuchu dostaw, just
in time, komputerowo zintegrowane systemy zarządzania, upodmiotowienie
szczebla wykonawczego. Wprowadzanie niniejszych procesów pobudza zwinność organizacji, dzięki czemu zaspokajanie potrzeb współczesnych klientów
jest szybsze i bardziej efektywne (Sajdak 2014, s. 150).
Sukcesy jakie odnosi firma na rynku bardzo często przyciąga innych konkurentów do sektora, co wpływa jednocześnie na osłabienie przewagi konkurencyjnej. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny stale konfigurować
swoje źródła przewag, aby były wciąż aktualne. W takich warunkach mogą
działać ludzie, którzy są gotowi na radyklane zmiany. W tej fazie powinno
stosować się kolejną cechę organizacji zwinnej, mianowicie przedsiębiorczość strategiczną, związaną ze zdolnością oceny dostosowywania zasobów
własnych, a w przypadku ich nie posiadania – umiejętność ich pozyskania
z otoczenia zewnętrznego. Wykorzystując wiedzę i kompetencje dystrybutorów, dostawców i producentów firma kreuje wirtualne związki partnerskie
lub sieci strategiczne, aby poszukiwać okazje do wprowadzania innowacji
i budowania przewagi konkurencyjnej (Sajdak 2014, s. 148).
W sytuacji gdy przewaga konkurencyjna zanika, organizacja wchodzi
w fazę wycofania się. Początkowe źródło przewagi konkurencyjnej zostaje pozbawione zasobów i zostaje przeniesione do źródeł kolejnej generacji. W tej
fazie potrzebni są pracownicy cechujący się bezkompromisowością i bezstronnością, potrafiący podejmować trudne decyzje (Sajdak 2016, s. 262).
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Podsumowanie
Koncepcja Przemysłu 4.0 bardzo szybko rozwija się i niesie ze sobą wiele
wyzwań, którym musi sprostać współczesne przedsiębiorstwo. Przemysł 4.0
kreuje otoczenie zewnętrzne organizacji, które cechuje się bardzo dużo zmiennością i dynamicznością. Ciągły postęp techniczny, wprowadzanie innowacji, rewolucja informacyjna, pojawiające się przełomowe technologie tworzą
warunki, które wymagają zmiany w zakresie zarządzania firmą. Dlatego też
poszukuje się różnych koncepcji zarządzania, które sprostają obecnie panującym trendom. Jedną z najbardziej adekwatnych jest zwinne zarządzanie, które
odznacza się elastycznością i szybkością reagowania na pojawiające się zmiany
w otoczeniu przedsiębiorstwa. Zwinność organizacji stanowi również istotne
źródło przewagi konkurencyjnej. Należy jednak pamiętać, że przewaga konkurencyjna w Przemyśle 4.0 ma charakter krótkookresowy, a jej źródła podlegają
stałej destrukcji. W związku z tym źródeł sukcesu należy poszukiwać poprzez
odpowiednie identyfikowanie szans, przy wykorzystaniu atrybutów zwinności.
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ORGANIZATIONAL AGILITY
AS A SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE
IN INDUSTRY 4.0

Summary: The main goal of the article is to present the agility of
an organization as a source of competitive advantage in Industry 4.0.
The article consists of three parts. The first presents the development
of the Industry 4.0 concept, the second characterizes the concept
and features of an agile organization. The third part presents the
essence of competitive advantage and indicates how it can be created
thanks to the use of agility attributes of the enterprise. The article uses
secondary sources in the form of Polish and foreign literature as well
as internet resources.
Keywords: agility, industry 4.0, competitive advantage
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Prawne aspekty pracy zdalnej

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest analiza przepisów prawnych dotyczących jednego z zagadnień prawa pracy jakim jest praca
zdalna. Zwrócono uwagę na wpływ pandemii na tradycyjną pracę.
Zauważono, że przejście na pracę zdalną doprowadziło do zmiany interpretacji przepisów prawa pracy przez pracowników oraz pracodawców. W pracy uregulowano problematykę związaną z podobieństwami i różnicami między pracą zdalną a telepracą. Dodatkowo zbadano
istotne dla pracy zdalnej uregulowania zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych. Ponad to zwrócono uwagę na to, że z pracą
zdalną powiązano doraźne rozwiązania prawne, spowodowane potrzebą
zamknięcia wielu zakładów pracy by chronić życie i zdrowie obywateli.
Ważnym aspektem niniejszej pracy jest także usystematyzowanie zagadnienia związanego z obowiązkiem pracodawcy by ten zapewniał swoim
pracownikom odpowiednie warunki pracy. Pracodawca musi zapewnić
pewne standardy swoim pracownikom w taki sposób, aby mogli rzetelnie i bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki służbowe.

Słowa kluczowe: prawo pracy, praca zdalna, telepraca

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
Wraz z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 obserwowana była popularyzacja pracy zdalnej, stanowiącej alternatywę dla znanej do
tej pory telepracy. Praca zdalna stała się zagadnieniem całkowicie odrębnym
od telepracy, ale jednak jej prawne ramy na ten moment są zbliżone do tych
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regulujących telepracę. Jest to przede wszystkim umowa o pracę, z reguły zawarta przed pandemią. Praca zdalna może łączyć się ze zmianą innych (poza
miejscem pracy) postanowień umowy, jak rozmiar zatrudnienia, czas pracy
czy wysokość wynagrodzenia. Przeniesienie pracy poza zakład spowodowało
modyfikację tradycyjnych cech tego stosunku. Przejście na pracę zdalną doprowadziło do zmiany interpretacji przepisów prawa pracy przez pracowników oraz pracodawców.
Celem niniejszej pracy jest ustalenie wpływu jaki wywiera postęp technologiczny na stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (dalej jako k.p.)1.
Główną tezą prowadzonych rozważań jest stwierdzenie, że szerząca się we
współczesnym świecie cyfryzacja doprowadziła do zmiany powszechnie rozumianego i przyjętego w doktrynie stosunku pracy.
Zwrócono uwagę na panujący trend światowy zmierzający do zastąpienia
tradycyjnego stosunku pracy na pracę zdalną z zastosowaniem nowoczesnych
technologii.
Zauważono, że z uwagi na nagły wymóg odejścia od starego modelu pracy stacjonarnej, niewiele jest norm, które zapewniają pracownikom zachowanie ich praw, a pracodawcom możliwość kontroli, weryfikacji oraz wyciągania
konsekwencji z pracy na odległość.
Podstawowa metoda badawcza, która została zastosowana oparta jest na
kompleksowej i wielopłaszczyznowej analizie materiału normatywnego, a także na analizie i ocenie poglądów nauki prawa. Uwzględniony został dorobek
polskiej doktryny prawa pracy i prawa administracyjnego.
PRACA ZDALNA A TELEPRACA –
PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych – co nasiliło niewątpliwie sytuacja związnana z pandemią COVID-19 - powodują odchodzenie od
tradycyjnego modelu zatrudnienia w stronę elastycznych formpracy. Takie
możliwości daje przede wszystkim praca zdalna, której fundament stanowi realizacja zadań i obowiązków służbowych poza stałym miejscem realizacji obowiązków służbowych, przy jednoczesnym wykorzystywaniu nowoczesnych
technologii. Doktryna definiuje termin pracy zdalnej w art. 3 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
1

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
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wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako ustawa COVID-19)2. Pod
tym pojęciem należy rozumieć uprawnienie pracodawcy do zlecenia pracownikowi wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej
stałego wykonywania przez określony czas w okresie obowiązywania, a także
do 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.
Takie polecenie może jednak zostać w każdym czasie cofnięte, co podkreśla jego incydentalny charakter. Pracodawca przy podejmowaniu tego typu decyzji obligatoryjnie bierze pod uwagę charakter pracy, możliwości techniczne
oraz umiejętności pracownika. Ponadto na pracodawcy spoczywa obowiązek
zapewnia narzędzi i materiałów potrzebnych pracownikowi do wykonywania
pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej.
Pracownik jako podmiot uprzywilejowany w prawie pracy, może jednak
korzystać z innych narzędzi lub materiałów służących do świadczenia pracy,
pod warunkiem że nie naruszy ocrony informacji poufnych i innych tajemnic
prawnie chronionych (w tym w szczególności zasad związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym), których
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Zwierzchnik w celu kontroli pracy może polecić pracownikowi prowadzenie we wskazanej formie oraz
częstotliwości ewidencji swoich czynności uwzględniającej w szczególności
opis podjętych działań, datę oraz czas ich wykonania.
Kolejną szczególną formą organizacji pracy jest telepraca, której definicję
można odnaleźć w art. 67 k.p., a mianowicie pod tym pojęciem należy rozumieć pracę, która może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy,
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (szczególnie do porozumiewania
się między sobą). Przejście na tę formę wykonywania pracy wymaga porozumienia pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, które może zostać zainicjowane
przez podwładnego. Porozumienie w tym zakresie może zostać zawarte już
podczas podpisywania umowy o pracę oraz w trakcie zatrudnienia. W tym
pierwszym przypadku niezbędne jest to, aby w umowie wskazana została jednostka organizacyjna pracodawcy, w której znajduje się stanowisko pracownika oraz osoby lub organu odpowiedzialnego za współpracę z „telepracownikiem”. Okres pierwszych 3 miesięcy od przejścia na formę telepracy traktuje się
jako weryfikację efektów takiej zmiany. Co do zasady w tym czasie obie strony
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).
2
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mogą wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy
w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. W celu ochrony pracownika k.p. zakazuje wyciągania jakichkolwiek konsekwencji z powodu sprzeciwu pracownika wobec przejścia na formę telepracy
bądź zaprzestanie lub rozpoczęcia wykonywania pracy w tej formie. Pomimo
elektronicznej pracy, pracownik wykonujący telepracę zachowuje prawo do
przebywania na terenie zakładu pracy oraz w żaden inny sposób nie powinien
być traktowany inaczej od pozostałych pracowników.
Po stronie pracodawcy leżą głównie obowiązki, takie jak:
•
•
•

dostarczenie pracownikowi sprzętu niezbędnego do wykonywania
telepracy;
ubezpieczenie tego sprzętu i pokrycie kosztów jego eksploatacji oraz
odpowiednie przeszkolenie podwładnego w zakresie właściwego
i bezpiecznego korzystania z urządzeń.

Niemniej zatrudniający posiada szerokie uprawnienia w zakresie kontroli
nad „telepracownikiem”. Pomimo zbieżności nazw pracy zdalnej i telepracy
są to odmienne instytucje prawa pracy. Pracę zdalną można zastosować tylko
w szczególnych okolicznościach, takich jak obecna sytuacja wywołana przez
COVID-19. Z kolei telepraca jest regularnie wykonywaną pracą poza zakładem pracy, bowiem w przypadku części stanowisk codzienne pojawianie się
w zakładzie pracy nie jest konieczne. Ponadto jest to szczególna postać pracy
uzależniona od zgodnej woli pracodawcy i pracownika oraz charakteru pracy.
Zaś o wdrożeniu pracy zdalnej decyduje samodzielnie pracodawca. W tych
dwóch formach odnajdziemy jednak wiele podobieństw, choćby takie jak:
•
•
•
•
•

wykonywanie pracy poza zakładem pracy przy wykorzystaniu środków elektronicznych i narzędzi zapewnionych przez pracodawcę;
dowolność miejsca wykonywania pracy;
oszczędność czasu związana z przygotowaniem się i przemieszczeniem do miejsca spotkania z zespołem; komfort psychiczny;
dowolność czasu realizacji zadania;
potencjał aktywizowania osób niepełnosprawnych czy również trudności w oddzieleniu pracy od wypoczynku i brak realnej integracji
z innymi członkami zespołu.

Obecnie ustawodawca stoi przed zadaniem uregulowania materii dotąd nieznanej polskiemu porządkowi prawnemu. W zakresie stosowania
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nowego sposobu świadczenia pracy powstaje wiele wątpliwości bardzo istotnych
z punktu widzenia pracodawcy, np. takich jak problem z przepisami BHP przy
stosowaniu pracy zdalnej.
PRAWNE ASPEKTY
WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ W POLSCE
Z powodu pandemii COVID-19 w Polsce, ale i na całym świecie doszło
do upowszechnienia się pracy zdalnej. Większość ludzi zaczęła wykonywać
swoją pracę z domu, co zastąpiło znany już od wielu lat system pracy. Pomimo
tego, że z roku na rok coraz bardziej popularna była elektronizacja także i tego
obszaru życia społecznego, to jednak pandemia zdecydowanie przyśpieszyła
ten proces. Dokonało się to w takim tempie, że nawet regulacje prawne nie
były w stanie nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością.
Przepisy, które regulują pracę zdalną były tworzone w pośpiechu
i w związku z tym są bardzo lakoniczne, a często wręcz jeszcze nieznane. Tłumaczy to wiele związanych z nimi niejasności. Pominięto przy tym całkowicie
telepracę regulowaną w art. 675 –6717 k.p., tam z kolei unormowaną ją obszernie i po część nadmiernie szczegółowo3. Posługiwanie się pojęciem zamiennym
„praca na odległość” w czasie pandemii nie uchyla jednak przepisów o telepracy.
Zdaniem L. Florka, uchylenie przepisów o telepracy byłoby zabiegiem zbyt
prostym i zarazem niebezpieczny, dlatego też, jeżeli dana praca spełnia warunki telepracy, o których stanowi art. 67 k.p. to stosuje się do niej przepisy k.p.
bez względu na jej nazwę. Warto zaznaczyć, że telepraca została również uregulowana w Porozumieniu ramowym europejskich przedstawicieli pracodawców
i pracowników w sprawie telepracy z 16 lipca 2002 r.4 Celowe byłoby jego
wdrożenie przez polskich partnerów społecznych na szczeblu krajowym, ale
ze względu na to, nie doszło do zawarcia tegoż porozumienia to wymagało to,
aby uregulowano je w k.p.5 Ma ona służyć modernizacji struktury i organizacji
pracy, tak aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, oczywiście przy zachowaniu prymatu dla zwalczania wszelkiej nieuczciwej konkurencji6. Ponad
to ma zapewniać także równowagę pomiędzy elastycznością i bezpieczeństwem
Florek 2021, s. 2.
Skoczyński 2011, s. 366–368.
5
Wstępne rządowe rozwiązanie regulacji telepracy z dnia 29.08.2020 r. wspomina „projekt
Porozumienia krajowych partnerów społecznych dotyczący telepracy z dnia 10 czerwca 2005 r.
(implementujący europejskie Ramowe Porozumienie w Sprawie Telepracy), w którym określono
podstawowe zasady organizowania pracy w formie telepracy, jakie powinny być stosowane
w Polsce.
6
Skoczyński 2011, s. 366–368.
3

4
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zatrudnienia. Warte pokreślenia jest to, że wprowadzone regulacje prawne
mają przede wszystkim zapewnić pracownikom wykonującym pracę zdalną
te same prawa, z których korzystają pracownicy zatrudnieni na stacjonarnych
stanowiskach.
Z pracą zdalną powiązano doraźne rozwiązania prawne, spowodowane
potrzebą zamknięcia wielu zakładów pracy by chronić życie i zdrowie obywateli. Po ustąpieniu pandemii należałoby dokonać unifikacji tych dwóch instytucji prawnych, tj. telepracy i pracy zdalnej, które w swej istocie można by
uznać nawet za jednakowe.
Zgodnie z ustawą COVID-19, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz
w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19
pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony,
pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania
(praca zdalna). Ustawodawca w art. 3 tejże ustawy wskazał podstawowe cechy
pracy zdalnej, czyli że ma to być praca, które zgodna jest z postanowieniami
umowy o pracę, a ponadto wykonywana jest ona poza siedzibą. Dodatkowo
przepis ten będzie również odpowiednio stosowany w odniesieniu do funkcjonariuszy służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
W pierwszej kolejności pracodawca zobowiązany jest to tego, aby ustalić,
u których pracowników możliwe jest wprowadzenie pracy zdalnej. Praktyka
wskazuje, że działanie takie jest możliwe tam, gdzie możliwe jest przesyłanie efektów pracy na odległość – dotyczy to np. redaktora w wydawnictwie,
prawnika w kancelarii doradczej7. Niestety istnieje też wiele zawodów, gdzie
niemożliwym jest wprowadzenie pracy zdalnej, chociażby sprzedawca w sklepie czy funkcjonowanie straży pożarnej. Początkowo praca zdalna była przewidziana jedynie do 4 września 2020 r.
W związku z powyższym w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi, aby rozpoczął wykonywanie nałożonych
na niego obowiązków w trybie pracy zdalnej. Ustawa nie wskazuje formy
w jakiej to polecenie ma być udzielnie, dlatego też pozostawia się to do
7

Ziółkowski i Musiał (red. nauk.), 2020.
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swobodnego wyboru przez pracodawcę. Oczywistym wydaje się, aby dokonane to było w formie pisemnej, jednak ustawodawca pozostawił w tym zakresie
luz decyzyjny.
Wydanie polecenia w tym zakresie przez pracodawcę mieści się w jego
uprawnieniach kierowniczych, dlatego też należy przyjąć, że po pierwsze decyzja o wprowadzeniu pracy zdalnej należy do pracodawcy, po drugie pracownik
nie powinien domagać się pracy zdalnej, ale nie ma przeciwskazań by pracownik wystąpił ze stosownym wnioskiem do swojego pracodawcy, a po trzecie
pracownik ma obowiązek wykonania polecenia pracodawcy, co wprost wynika
z art. 100 k.p.
Ponadto przeniesienie do pracy zdalnej w okresie pandemii koronawirusa
nie wymaga zgody pracownika8. Przyjętym założeniem jest to, że pracodawca kieruje pracownika do pracy w trybie zdalnym na skutek istniejącego zagrożenia rozpowszechniania się choroby w stałym miejscu pracy. Dlatego też
w doktrynie9 przyjęto, że to założenie będzie zastępowała zgodę pracownika,
na to aby pracować zdalnie. Pracodawca przenosząc swojego pracownika musi
również wskazać miejsce, w którym pracownik będzie zobowiązany świadczyć
pracę. Najczęściej jest to mieszkanie pracownika, jednak w tym przypadku
musi on wyrazić zgodę na to, aby wypełniać obowiązki, podlegać kontroli
i dyspozycji w swojej prywatnej sferze.
Jednak po ustaniu pandemii pracodawca powinien zrezygnować z tego,
aby skierować pracownika do pracy zdalnej bez jego zgody, ponieważ takie
działanie wiązało by się dla pracodawcy z obowiązek zmiany warunków pracy.
Podobnej zgody wymaga także wcześniej wspomniane porozumienie europejskie, który również regulowało tę tematykę. Zgoda powinna być udzielona na
piśmie, dlatego że należy uznać to za zmianę porównywalną do porozumienia
zmieniającego, które dla swojej ważności musi posiadać formę pisemną. Natomiast jeżeli pracownik został przyjęty do pracy zdalnej pełnoetatowo bądź
hybrydowo to omawiana powyżej zgoda nie jest wymagana, pod warunkiem,
że taki tryb pracy wynika wprost z umowy.
Należy zwrócić uwagę także na to, że ustawodawca w żadnym akcie prawnym nie określił na jakich zasadach pracownik powinien wykonywać pracę
zdalną. To właśnie pracodawca korzystając z przyznanych mu uprawnień
powinien określić jakie obowiązki i jakie prawa ciążą na jego pracownikach
podczas zdalnego wykonywania obowiązków. Jak zauważają P. Ziółkowski

8
9

Pisarczyk i Boguska 2020, s. 13.
Florek 2021, s. 3.
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i K. J. Musiał to wskazane byłoby opracowanie regulaminu pracy zdalnej,
w którym określone zostałyby chociażby godziny pracy i zasady korzystania
z odpoczynków, zasady RODO10 i BHP, korzystanie ze sprzętu służbowego
lub prywatnego oraz ewentualny ekwiwalent za ten sprzęt.11
Pracownik wykonujący pracę zdalną zobowiązany jest realizować tę formę, do czasu wydania przez pracownika innego polecenia.
Odwołując się do aspektu międzynarodowego nalży zauważyć, że z początkiem 2021 r. Parlament Europejski (dalej jako PE) wystosował stanowisko, że pracownik powinien mieć prawo do bycia offline. Nowe przepisy mają
zapewnić pracownikom prawo do rozłączenia cyfrowego, czyli po godzinach
pracy i w czasie urlopu nie powinni być oni zobowiązani do odpierania telefonów, smsów i e-maili od pracodawcy. Działanie takie jest całkowicie legalne
i nie narusza warunków umowy o pracę.
PE wyrażając sprzeciw wobec „nieustannej dostępności” przyjął w styczniu 2021 r. rezolucję, w której wezwał Komisję Europejską do opracowania
ogólnounijnych przepisów pozwalających pracownikom na cyfrowe odłączenie się od pracy. Przepisy te mają zapewnić wszystkim pracownikom Unii Europejskiej (dalej jako UE) prawo do tego, aby wyłączyć służbowe komputery
i telefony, nie odpowiadać na korespondencję, a także na wszelkie połączenia
i wiadomości dotyczące spraw zawodowych poza czasem pracy, w czasie wolnym, podczas urlopu (także macierzyńskiego lub ojcowskiego) i świąt12. Maltański europoseł Alex Agius Saliba stwierdził, że: cyfryzacja dała pracownikom
i pracodawcom wiele korzyści, w tym większą elastyczność i niezależność. Ale
ma to też swoje pułapki - rośnie presja, żebyśmy byli zawsze aktywni i osiągalni, zawsze podłączeni do sieci13. Dodał również, że tzw. kulturę nieustannej
dyspozycyjności pracowników wyraźnie widać zwłaszcza podczas pandemii
COVID-19, kiedy – jak podają statystyki – jeden na trzech Europejczyków
pracuje z domu.
Praca zdalna powodowała, że zrezygnowanie z ciągłej dostępności jest
jeszcze bardziej utrudnione niż miało to miejsce wcześniej. Warto zaznaczyć, że w UE nie ma jeszcze żadnych szczegółowych przepisów prawnych,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
11
Ziółkowski i Musiał (red. nauk.) 2020.
12
Kiwnik Pargana, Parlament Europejski za prawem pracowników do bycia offline, dostęp:
22.01.2021, https://www.dw.com/pl/parlament-europejski-za-prawem-pracownik%C3%B3
w-do-bycia-offline/a-56309278.
10
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które by zapewniły pracownikom prawo do rozłączenia cyfrowego. Owszem,
że istnieją unijne dyrektywy, regulujące czas pracy czy też prawo do urlopu,
ale większość z nich powstała w czasach, kiedy cyfryzacja nie pełniła jeszcze tak
kluczowej roli w życiu zawodowym.
Z powyższego powodu PE wezwał Komisję Europejską do tego, aby
przygotowała dyrektywę, które ujęło by prawo do bycia offline było prawem
zagwarantowanym wszystkim obywatelom UE. Regulacje powinny zawierać
minimalne wymogi w sprawie warunków pracy zdalnej, godzin pracy i czasu
wypoczynku.
Dodatkowo bardzo ważnym aspektem jest to, aby stworzyć te przepisy
w takim kształcie, aby nie doszło do sytuacji, że pracownicy, którzy będą korzystać z prawa do rozłączenia cyfrowego nie byli w żadnym aspekcie dyskryminowani, nie powinni również obawiać się zwolnienia przez swojego pracodawcę.
Z badań Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofund) wynika, że od wybuchu pandemii COVID-19 częstotliwość
pracy zdalnej wzrosła o prawie 30 proc. Z ich raportu wynika, że osoby pracujące regularnie z domu dwa razy częściej przekraczają zapisany w prawie unijnym maksymalny 48-godzinny tydzień pracy. 27 proc. pracujących zdalnie
przyznaje, że zdarza im się pracować w czasie wolnym codziennie lub kilka
razy w tygodniu.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
DO WDROŻENIA PRACY ZDALNEJ
Pracodawca musi zapewnić pewne standardy swoim pracownikom w taki
sposób, aby mogli rzetelnie i w sposób nie narażający ich zdrowia czy życia na
szwank wykonywać swoje obowiązki służbowe. Podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika wynikają z przepisów k.p. Są to między innymi:
•
poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika;
•
ponoszenie kosztów profilaktycznej opieki lekarskiej pracownika;
•
organizacja pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i o ustalonym tempie jej
wykonywania;
•
organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie
czasu pracy;
•
przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu;
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•

zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby
pracowników.

Czas pandemii wymusił na wielu przedsiębiorstwach pracę zdalną, jeśli
oczywiście charakter danej pracy tego nie wyklucza. Z tego powodu pracownicy którzy pracują zdalnie, wykonują swoje obowiązki służbowe najczęściej
za pomocą laptopa, a także najczęściej w swoich miejscach zamieszkania.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy14 szczegółowo
określa wymogi jakie musi spełniać pomieszczenie, w którym wykonywana
jest praca. Podstawą wyposażenia biur jest stanowisko z monitorem ekranowym. Za wyżej wspomniane wyposażenie odpowiada pracodawca. Ma on
obowiązek zapewnić wyposażenie biurowe swojemu pracownikowi, nawet jeśli ten pracuje w domu. Koszt zakupu biurka, krzesła biurowego, oraz komputera ponosi pracodawca, na podstawie art. 3 COVID-19, szczególnie że może
odliczyć podatek VAT od sprzętów zakupionych do homeoffice.
Niezbędne jest również zapewnienie przez pracodawcę oprogramowania
oraz programów umożliwiających wykonywanie obowiązków pracowniczych.
Pracownik nie ma obowiązku używania swojego prywatnego sprzętu do pracy,
nawet jeśli wykonuje ją w miejscu swojego zamieszkania. Podobnie wygląda
kwestia łącza internetowego. Pracownik nie ma obowiązku posiadania łącza
internetowego zapewniającego mu możliwość pracy zdalnej, a nawet jeśli posiada to nie ma obowiązku używania go w celach służbowych. Całość wyposażenia do pracy zdalnej ma obowiązek zapewnić pracodawca, bądź wypłacić
ekwiwalent, który pokryje nakłady finansowe, jakie musiał ponieść pracownik, zakupując niezbędny sprzęt, oraz, przystosowując swoje miejsce zamieszkania do pracy zdalnej.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wskazuje również na
wymogi jakim muszą sprostać pomieszczenia, w których wykonywana jest
praca biurowa, tak aby odbywała się ona w sposób bezpieczny i niepogarszający stanu zdrowia pracownika. Według wyżej wymienionego rozporządzenia
na każdego pracownika biurowego powinno przypadać 13 m2 wolnej objętości pomieszczenia, oraz 2 m2 wolnej powierzchni podłogi, niezajętej żadnym
sprzętem. Wysokość takich pomieszczeń nie może mieć mniej niż 2,5 m.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z późn. zm.).

14
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Z kolei przepisy w kwestii dojścia do stanowiska pracy wskazują na korytarz komunikacyjny, który powinien mieć szerokość minimum 75 cm. Podobnie sytuacja wygląda w sprawie oświetlenia w miejscu pracy. Według przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia, blat biurka pracowniczego powinien
zostać oświetlony na poziomie 500 lx, a bezpośrednie otoczenie powinno być
oświetlone na poziomie 300 lx. Wysokość biurka powinna pozwolić na swobodną pozycję pracownika, tak aby pomiędzy ramieniem a przedramieniem
był zachowany kąt prosty. Wysokość biurka ma też niebagatelne znaczenie
w kontekście kątu spojrzenia na ekran monitora. Według norm powinien on
wynosić 20-50 stopni w dół, mając na uwadze że górna krawędź monitora nie
powinna znajdować się powyżej oczu pracownika.
Kolana pracownika nie powinny dotykać blatu. Powinna być zachowana
wolna przestrzeń pomiędzy kolanami pracownika a elementami biurka. Powierzchnia biurka powinna być matowa, najlepiej barwy jasnej.
Fotel pracownika powinien mieć możliwość obrotu o 360 stopni wokół własnej osi, powinien być stabilny z podstawą minimum 5-podporową.
Nie ma konkretnych wytycznych dotyczących wymiarów oparcia, ale ma ono
zapewniać wygodną i swobodną pozycje ciała. Regulacja wysokości siedziska
powinna być między 40 a 50 cm licząc od podłogi. Regulacja oparcia powinna
być w zakresie 5 stopni do przodu i 30 stopni do tyłu. Całość powinna być wyprofilowana w sposób odpowiedni do naturalnego wyprofilowania kręgosłupa.
Niezbędne są również podłokietniki aby pracownik mógł oprzeć ręce pisząc
na klawiaturze. Sama klawiatura powinna być ustawiona 10 cm od krawędzi
biurka. Powinna być osobnym elementem wyposażenia biura. Jej powierzchnia powinna być matowa, a jej znaki czytelne i kontrastowe.
Przed pandemią nie wszystkie biura spełniały powyższe wymogi. Podczas
kontroli inspektorów BHP okazywało się że wiele pomieszczeń biurowych nie
spełniało wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czy podczas pandemii gdy pracownicy zamiast w biurach, zmuszeni byli
pozostać w swoich domach, mają zapewnione odpowiednie warunki stanowiska pracy? Wiele osób pracujących w trybie homeoffice, czyli w miejscach swego
zamieszkania, nie ma możliwości spełnienia wyżej wymienionych wymogów
bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie można zapomnieć o pracownikach, którzy mieli możliwość powierzyć opiekę nad swoim potomstwem przedszkolu,
czy szkole. W trakcie lockdownu te instytucje nie funkcjonują. Wiążę się to
z faktem, że uwaga pracownika jest dzielona pomiędzy obowiązkami służbowymi a pilnowaniem dzieci. Hałas, a następnie dekoncentracja i spadek produktywności to tylko niektóre negatywne konsekwencje niesprostania wymogom
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BHP w miejscu pracy. Odizolowanie pracowników, którzy w dobie pandemii
nie mieli bezpośredniego kontaktu ze sobą sprawiło że wiele zachorowało na
depresje. Według statystyk w czasie lockdownu, wzrosło spożycie alkoholu
i środków antydepresyjnych.
To są następstwa, które można zauważyć już dzisiaj. Nie wiadomo jednak jaki wpływ długotrwały będzie miała praca zdalna na zdrowie psychiczne
i fizyczne pracowników. Na pewno brak możliwości przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście dostosowania stanowiska pracy,
będzie miał negatywne, długofalowe skutki zdrowotne dla pracowników.
PRAWA PRACOWNIKA REALIZUJĄCEGO OBOWIĄZKI
W TRYBIE ZDALNYM
Nadejście pandemii koronawirusa wymusiło na pracodawcach wprowadzenie pracy zdalnej. Jest to praca poza stałym miejscem pracy, najczęściej
w mieszkaniu pracownika. W trybie zdalnym pracownik realizuje swoje obowiązki i podlega umowie łączącej go z pracodawcą, jednak rozmiar zatrudnienia, czas pracy jak i wysokość wynagrodzenia mogą ulec zmianie. Jednak dla
oceny sytuacji prawnej pracownika to warunki tej umowy są kluczowe do wykonywania ich w czasie pracy zdalnej. Główną cechą przodującą w zmianach
jest przeniesienie pracy poza zakład, co wpływa na zakres podporządkowania
pracownika, zmianę narzędzi pracy lub ich przeniesienie, a także zmianę ryzyka pracodawcy i pracownika.
Ogół cech tworzących pracę zdalną można odnieść do wszystkich przypadków zatrudnienia pracowniczego, jednak charakter zdalnej pracy powoduje modyfikację tylko niektórych z nich.
Prawo do wynagrodzenia w razie obniżenia musi być uzasadnione
(42 § 1 k.p. w związku z art. 45 § 1 k.p) i jest możliwe w drodze wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. Samo przeniesienie do pracy zdalnej nie
jest uzasadniające do obniżenia wynagrodzenia.15 Powinno uwzględniać ilość
i jakość świadczonej pracy, więc w przypadku zmiany ilości pracy w porównaniu z formą stacjonarną wynagrodzenie może ulec zmianie. Jednak zgodnie
z zasadą proporcjonalności należy wyważyć interes pracowniczy z interesem
pracodawcy.
Osobisty charakter pracy dotykać może zapewnionego sprzętu do jej wykonywania. Przykładowo wpływ na wynagrodzenie nie może mieć konieczność
15
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współdziałania na sprzęcie komputerowym, dzieląc go z członkami rodziny.
Problem jest szeroki, gdyż pracownik nie ma dostępu do odpowiednich zabezpieczeń dokumentów i informacji poufnych, co może narażać go na odpowiedzialność. Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki, tak aby dla własnego interesu przestrzegać np. zakazu konkurencji, z drugiej
strony, aby pracownik nie był wyłącznie obarczony problemem dostępności
do narzędzi pracy. Podczas pracy zdalnej pracodawca ponosi ryzyko braku
kontroli nad pracownikiem w takim rozmiarze, jak podczas pracy w biurze.
Pracownik pracuje indywidualnie w oderwaniu od zespołu i jest narażony na
obniżenie jakości pracy. Prowadzi takie postępowanie do ryzyka nieosiągnięcia
rezultatu pracy. Ograniczenia kwalifikacji pracowniczych poprzez brak dostępu do odpowiednich szkoleń mogą wpłynąć na proces wydajności pracownika,
który nie będzie czuł presji do sprawnego wykonywania obowiązków poprzez
obawy związane z wykonywaniem swojej pracy z ryzykiem wystąpienia błędów
technicznych rażąco wpływających na efekt końcowy pracy. Na podobieństwo
telepracy to na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za dostarczenie materiałów i narzędzi pracy, jeśli pracownik ich nie posiada. Gwarantuje to wydajną
i kontrolowaną pracę.
Z drugiej strony pojawia się kolejne ryzyko wyrządzenia szkody na mieniu
pracodawcy z powodu czynników nieistniejących w biurze tj. współtowarzysze
mieszkalni, brak odpowiednich miejsc na przechowywanie narzędzi w domu.
Odpowiedzialność ta powinna zostać określona przed podjęciem pracy zdalnej. Dotyczy to także sytuacji, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki na
sprzęcie prywatnym, który może nie być wystarczająco zabezpieczony z natury
z jakiej się z niego korzysta, więc może nie posiadać odpowiednich zabezpieczeń
i z tego powodu narażać siebie na odpowiedzialność względem pracodawcy.
Praca zdalna wpływa także na rozmiar zatrudnienia, który został ustalony między stronami. Ilość zadań zleconych pracownikowi może zostać zmniejszona,
ponieważ nie każdy rodzaj pracy można wykonać w sposób zdalny.16 Wymagać
to będzie korekty umowy o pracę w zakresie wykonywanych obowiązków, tak,
żeby nie obciążać pracownika za efekty pracy, których nie może wykonać na
podstawie stosunku pracy, w warunkach innych niż dotychczasowe.
Czas pracy jest możliwy do zachowania w dotychczasowym kształcie, bowiem pracownik w określonych godzinach wykonywał swoje obowiązki, jednak
rodzaj i warunki pracy mogą wpływać na modyfikację czasu pracy. Przejście
do pracy zdalnej może wprowadzić zadaniowy czas pracy, tak aby brak bieżącej
16

ibidem s. 9.
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kontroli nad pracownikiem zamienić w określenie zadań do wykonania. Jednak tu pojawia się możliwość nadużyć, gdyż pracodawca może wpłynąć na
wynagrodzenie pracownika i prowadzić do wydłużenia czasu potrzebnego
na wykonanie powierzonych zadań. Niedozwoloną praktyką byłaby sytuacja
w której pracownik musiałby poświęcić dodatkowy czas na pracę, ze względu
na brak potrzeby dojazdu do miejsca pracy. Wykorzystywanie oszczędności
na dojazdach nie powinno różnicować czasu pracy zdalnej i stacjonarnej.
Wolniejsze tempo pracy spowodowane przez obowiązki rodzinne, które
nie uwypuklają się w biurze, równoważą brak dojazdów, a czas potrzebny
do opanowania techniki komunikacji elektronicznej może jeszcze wydłużać
czas, który poświęcałby pracownik w biurze podczas stacjonarnego wykonywania obowiązków. Kierownictwo nad pracownikiem jest w pracy zdalnej
utrudnieniem, ponieważ w przypadku powierzenia pracownikowi komputera
lub innego urządzenia, pracodawca może jedynie zainstalować stały program
monitujący, jednak musi zadbać o nienaruszalność prywatności swojego podwładnego. Należy zatem tak skonfigurować sprzęt, żeby jednocześnie kontrolować tylko te obszary, które mieszczą się w zakresie obowiązków podwładnego. Jednak jak pracownik może skontrolować w jakiej mierze jego dane są
wykorzystywane i czy ma realny wpływ na prywatność swoją i swojej rodziny?
Jest to kolejne zagrożenie, które może wpływać na pracę.
PODSUMOWANIE
W powyższej pracy starano się dogłębnie przeanalizować wpływ jaki
niewątpliwie wywarł COVID-19 na szeroko rozumianą pracę zdalną. Świadczy o tym najlepiej wzrost stopnia wykorzystania tej formy organizacji pracy.
Przejawem tego jest rozróżnienie przez ustawodawcę terminu praca zdalna
oraz telepraca. Niewątpliwie przyczyną wyodrębnienia tego drugiego jest aktualna sytuacja.. Przed tego typu wyzwaniem stoi obecnie polski ustawodawca. Tworząc regulacje w tej materii powinien wziąć pod uwagę aspekty tak
prawne jak i społeczne związane z pracą zdalną. Badania jednoznacznie pokazują że home office wywiera negatywny wpływ na obywateli. Skutkiem tego
jest zwiększona konsumpcja alkoholu, oraz antydepresantów, co prowadzi do
zwiększenia statystyk zapadalności na depresje. Podobnie trudne jest rozliczanie pracowników z czasu pracy. Wydatki pracowników na wyposażenie
powierzchni do wykonywania pracy zdalnej oraz nadzór nad prawidłowym
wyposażeniem zgodnym z przepisami BHP również nie jest łatwe. W związku
z powyższym, wprowadzenie pracy zdalnej nie jest korzystnym rozwiązaniem
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dla pracowników oraz dla pracodawców, przy obecnych regulacjach prawnych.
Dzisiaj ustawodawca stoi przed bardzo trudnym zadaniem dostosowania przepisów do obecnej rzeczywistości.
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Legal aspects of remote work

Abstract: The purpose of this article is to analyze the legal provisions relating to one of the issues of labor law, which is remote work.
Attention was paid to the impact of the pandemic on traditional work.
It was noticed that the transition to remote work led to a change in
the interpretation of labor law provisions by employees and employers.
The paper regulates the issues related to the similarities and differences
between remote work and teleworking. In addition, the regulations
important for remote work were examined, contained in the Act on
special solutions related to the prevention, prevention and combating
of COVID-19, other infectious diseases and the crisis situations caused by them. Moreover, attention was drawn to the fact that remote
work was associated with ad hoc legal solutions, caused by the need
to close many workplaces in order to protect the life and health of
citizens. An important aspect of this work is also the systematization
of the issue related to the employer's obligation to provide his employees with appropriate working conditions. The employer must ensure
certain standards for his employees in such a way that they can reliably
and safely perform their job duties.

Key words: labor law, remote work, teleworking
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Charakterystyka i ocena typizacji
przestępstwa wykorzystania
seksualnego małoletniego
w polskim prawie karnym

Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest omówienie typizacji przestępstwa wykorzystania seksualnego małoletniego w polskim prawie
karnym. Przeanalizowano znamiona typizacji tego przestępstwa, których zmiany dokonywano w związku z uchwalaniem nowych wersji
kodeksu karnego. Wskazano charakterystykę określenia czynu nierządnego oraz obyczajności związane z kodeksem karnym z 1932 r. Ponadto
przeanalizowano zmiany w zakresie regulacji dotyczącej przestępstwa
wykorzystania seksualnego małoletniego po wprowadzeniu kodeksu
karnego z 1997 r.
Słowa kluczowe: pedofilia, obyczajność, czyn nierządny

W tzw. kodeksie Makarewicza, czyli kodeksie karnym z 1932 r. wydanym
w formie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r.
przestępstwo pedofilii zostało ujęte w rozdziale XXXII tego kodeksu, który został nazwany „Nierząd”. W literaturze podkreślano, że zasadniczym przedmiotem ochrony przepisów zawartych w tej części ustawy karnej jest z jednej strony szeroko pojętą moralność publiczna, a z drugiej interes osobisty w postaci
wolności w kształtowaniu swojego życia seksualnego (Makowski 1937, s. 593).
Przepis określający znamiona przestępstwa pedofilii sformułowano
następująco:
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„Art. 203. Kto dopuszcza się czynu nierządnego względem osoby poniżej lat 15 albo osoby, zupełnie lub częściowo pozbawionej zdolności do
rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania swym postępowaniem,
podlega karze więzienia do lat 10.”

Ustawodawca wydaje się niefortunnie posługując się pojęciem „czynu
nierządnego” pozostawia kwestię rozumienia jego znaczenia doktrynie i judykaturze, ponieważ nie wyjaśniono w żadnym akcie prawnym znaczenia
tego terminu. Zamiarem ustawodawcy było z pewnością szerokie ujęcie penalizowanego zachowania. W tym jednak przypadku posunięto się dalej niż
w dotychczasowej tradycji kodeksowej. Wcześniej bowiem umieszczano
w odrębnych przepisach doprowadzenie do spółkowania oraz innych czynności seksualnych. Takie nowatorskie podejście ówczesnego prawodawcy
z jednej strony chwalono z uwagi na syntetyczność określenia, a z drugiej
podnoszono problem nieostrości tego pojęcia. Podstawowym problemem
w konkretnych przypadkach stosowania tego przepisu był brak biologicznego elementu, który cechowałby zachowanie przestępne. Przypisanie zatem
winy za popełnione przestępstwo seksualne stawało się jeszcze trudniejsze,
ponieważ wymagało nie tylko udowodnienia stanu faktycznego, ale również
w każdym konkretnym przypadku badania oceny moralnej danego zachowania z uwzględnieniem zwyczajów towarzyskich. W gruncie rzeczy przepis ten
pozostawiał szerokie pole do oceny sędziowskiej, a co za tym idzie również
polemiki z daną interpretacją prawną. Sąd Najwyższy wydaje się, że usiłując
„naprawić” nieostry przepis dokonał jego wykładni poprzez próbę wyjaśnienia
znaczenia określenia czynu nierządnego.
„Czynem nierządnym jest każdy czyn, mający na celu podniesienie
pobudliwości lub zaspokojenia popędu płciowego przez zetknięcie się
z ciałem innej osoby. W razie zachodzącej wątpliwości, czy działanie
sprawcy, polegające na zetknięciu się z ciałem osoby było tylko aktem
nie zabarwionej seksualnie pieszczoty lub poufałości, czy też miało charakter czynu nierządnego w powyższym znaczeniu, rozstrzygnąć ją należy przez ustalenie nastawienia psychicznego sprawcy, a raczej ściślej
mówiąc przez ustalenie zamiaru oskarżonego, podniesienia danym czynem pobudliwości lub zaspokojenia popędu płciowego. Niezasadny
zatem jest pogląd kasacji, iż za czyn nierządny może być uznane tylko
takie zachowanie się sprawcy, którego seksualny charakter występuje
zupełnie wyraźnie na zewnątrz.” (orzeczenie SN z dnia 21.01.1937 r.
I K 936/36)
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Tak ujmowany czyn nierządny był częścią znamion przepisów typizujących zarówno pedofilię, jak i wiele innych przestępstw jak zgwałcenie, prostytucje, nadużycie stosunku zależności, stręczycielstwo, kuplerstwo oraz sutenerstwo. W tym miejscu należy się zastanowić czy sąd nie przekroczył granic
dopuszczalnej wykładni, zastępując niejako ustawodawcę, który nieostro sformułował przepis. Podstawą wydania takiej interpretacji było prawdopodobnie
podobne założenie, które w swoim orzeczeniu podniósł, kilkadziesiąt lat później, Trybunał Konstytucyjny:
„posługiwanie się pojęciami nieostrymi nie zawsze jest uchybieniem legislacyjnym. Często bowiem skonstruowanie określonej normy prawnej
za ich pomocą stanowi jedyne rozsądne wyjście” (wyrok TK z dnia 15
stycznia 2019 r., K 45/07, OTK-A 2009, nr 1, poz. 3.)
„nieostrość i niedookreśloność pojęć prawnych sprzyja uelastycznieniu porządku prawnego i uczynieniu go wrażliwym na zachodzące
w rzeczywistości stany faktyczne, a przez to przyczyniać się powinna
do pełniejszego wyrażenia w trakcie stosowania prawa wartości, które
wynikają z zasady państwa prawnego.” (wyrok TK z dnia 14 lutego
2012 r., P 20/10, OTK-A 2012, nr 2, poz. 15.

Dany przepis wprowadzony w 1932 r. pozostaje rozpatrywać w tle
z ówczesną kulturą i obyczajnością, dlatego dzisiaj tym bardziej trudno rozstrzygnąć czy wrażenie zawarte w przepisie typizującym zachowanie pedofilskie stanowi nieostrość kwalifikowaną (wyrok TK z dnia 13 września 2011 r.,
P 33/09, OTK-A 2011, nr 7, poz. 71), która powinno zostać usunięte z języka
prawnego ze względu na obowiązującą wtedy Konstytucją. Nie podejmując
dalszych rozważań nad tą kwestią należy stwierdzić, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że doszłoby do stwierdzenia niezgodności dawnego art. 203
ustawy karnej z 1932 r. z aktualnie obowiązującą ustawą zasadniczą z 1997 r.
Brak jednolitej wykładni terminu „czyn nierządny” można również zauważyć w piśmiennictwie. W literaturze podnosi się między innymi:
„Przez czyn nierządny należy rozumieć wszelkie działania skierowane na
zaspokojenie popędu płciowego w sposób inny niż ten, którego wymaga społeczeństwo dobrze pod względem czystości obyczajów zorganizowane, a więc przez spółkowanie małżeńskie.” (Makarewicz, 1935,
s. 366)
„W pojęciu czynu nierządnego według kodeksu karnego mieści się zarówno wypadek pozamałżeńskiego aktu spółkowania pomiędzy osobami płci odmiennej, jako też wszelkie surogaty stosunku płciowego
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oraz inne sposoby zadowalania żądzy płciowej, nie wyłączając także
stosunku pomiędzy osobami tej samej płci, a nawet w przypadku działań polegających na samym tylko fizjologicznym podnieceniu żądzy
płciowej.” (Makowski, 1931-1934, s. 543)

Przywołane definicje z pewnością zostały uwarunkowane kulturą panującą w dwudziestoleciu międzywojennym, będącym jeszcze historycznie daleko
od tzw. rewolucji seksualnej, która objawiła się w latach 60-tych i 70-tych
XX wieku. Bez wątpienia powyższa charakterystyka zawarta w piśmiennictwie dotyczącym kodeksu karnego z 1932 r. obejmuje swoim zakresem wszelkie stosunku płciowe jedynie z wyłączeniem spółkowania między mężczyzną
i kobietą będącymi w związku małżeńskim. W świetle ustawy jednak nie każdy nierząd był karalny. Dla zaistnienia przestępstwa konieczne było wystąpienie innych warunków określonych w danej typizacji czynu zabronionego.
W literaturze nie było jednak jednomyślności w kwestii objęcia określeniem
czynu nierządnego innych niż stosunki płciowe kontaktów seksualnych. Prawdopodobnie najszersza definicja uznawała za czyn nierządny takie czynności
jak całowanie, dotykanie w okolicach narządów płciowych oraz okazywanie
treści pornograficznych innej osobie (Popielski, 1956, s. 20). Tak szerokie
ujęcie jest odmienne od przywołanego wcześniej stanowiska Sądu Najwyższego. Trudno zgodzić się z twierdzeniem, że okazywanie pornografii ma pobudzać własny popęd seksualny osoby, która tego dokonuje. Takie zachowanie
jest raczej nastawione na podsycanie pożądania innej osoby.
Na podstawie przywołanych sposobów rozumienia terminu „czyn nierządny” w kodeksie karnym z 1932 r. należy stwierdzić, że trudno jednoznacznie określić jego granice zarówno dzisiaj, jak i w czasie obowiązywania przepisów zawierających to określenie. Z perspektywy językowej możemy wyróżnić
dwa elementy, która decydują o charakterze danego czynu jako „nierządnego”.
Pierwszy z nich możemy określić jako obiektywny, ponieważ chodzi o sferę
fizjologiczną. W przeważających poglądach orzecznictwa i doktryny przywoływany jest warunek wystąpienia przestępstwa będącego czynem nierządnym
w postaci zetknięcia się ciała osób, tj. sprawcy i pokrzywdzonego. Wystąpienie tego czynnika można nazwać obiektywnym ponieważ nie jest tu konieczne ustalenie zamiaru sprawcy, charakteru czynu, uwarunkowań społecznych.
Takiej identyfikacji należy natomiast dokonać przy drugim elemencie, który
możemy z kolei określić jako subiektywny. Czyn w tym aspekcie powinien
podlegać ocenie czy jest sprzeczny z panującą obyczajowością seksualną. W literaturze ten element nazywany jest również ocennym (Filar, 1973). Podnosi
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się przy tej okazji, że jest to kwestia frazeologii, gdyż sprzeczność z obyczajowością seksualną wynikać ma z samego istnienia penalizacji tegoż czynu
w ustawie karnej. Taka teza stoi jednak w sprzeczności w samych założeniach
pojęcia „czynu nierządnego” ujmowanych zarówno w orzecznictwie, jak
i doktrynie. Wynika z nich bowiem, że nie zawsze zachowanie mieszczące się
w tej definicji będzie podlegało karze. Wymagane jest wystąpienie innych
znamion, żeby osoba mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.
W kodeksie karnym z 1932 roku nie ma przepisu, który przewidywałby karę
za samo dokonanie „czynu nierządnego”. W art. 203 dodatkową przesłanką
jest dokonanie takiego czynu na osobie poniżej lat 15 lub osobie zupełnie lub
częściowo pozbawionej zdolności znaczenia czynu lub kierowania swym postępowaniem. Typizacja zgwałcenia przewiduje warunek doprowadzenia innej
osoby do poddaniu się czynowi nierządnemu przy użyciu przemocy, groźby
bezprawnej lub podstępu. Ponadto na podstawie art. 205 sprawca podlega
karze, gdy nadużył stosunku zależności lub wyzyskania krytycznego położenia. W kodeksie karnym zamieszczono także typizacje zakazujące prostytucji,
sutenerstwa, stręczycielstwa i kuplerstwa. W każdym z tych przepisów karalny
jest nie sam czyn nierządny, lecz konieczne jest wypełnienie innych znamion
będących składnikami całego obrazu penalizowanego zachowania. Nie można
zatem zgodzić się z poglądem, że czyn jest „nierządny” tylko z tego powodu,
że znalazł się w ustawie karnej (Skupiński 1960, s. 45-47).
W poszukiwaniu intencji ustawodawcy, który oparł typizacje zawarte
w rozdziale XXXII kodeksu karnego z 1932 roku na pojęciu „czynu nierządnego” należy, posługując się dla celów wykładni systemowej przeanalizować różnice między tym terminem a spółkowaniem zawartym w art. 206. To właśnie
w tej typizacji prawodawca zdecydował się na podkreślenie tylko i wyłącznie
biologicznego elementu struktury przestępstwa. Może to wynikać z kilku różnych motywów. Po pierwsze uznano, że typizacja kazirodztwa powinno zostać
ograniczona do zakazu współżycia w celu ograniczenia możliwości posiadania
potomstwa w takim związku. Następnie ustawodawca mógł uznać, że posłużenie się takim samym pojęciem jak w przypadku pedofilii i zgwałcenia, które
rozumiano bardzo szeroko mogłoby doprowadzić do absurdalnych sytuacji,
w których sprawcą takiego przestępstwa byłby człowiek, która na przykład ucałował osobę sobie najbliższą. Na podstawie użycia przez prawodawcę tak różnych terminów możemy uznać bez wątpienia, że „czyn nierządny” jest znacznie
szerszy i posiada w sobie wiele innych rodzajów zachowań poza spółkowaniem.
Rozdział XXXII rozdziału kodeksu karnego z 1932 roku zatytułowano jako
„nierząd”. W kilku z zawartych tam typizacji nie użyto pełnego sformułowania
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„czyn nierządny”, tylko zastosowano słowo „nierząd”. Znajduje się ono w następujących przepisach: art. 208 ułatwianie cudzego nierządu, art., 209 czerpanie zysków z nierządu, art. 210 nakłanianie do zawodowego oddawania się
nierządowi, art., 211 wywożenie osoby z kraju w celu przeznaczenia jej do
uprawiania nierządu. W poszukiwaniu intencji ustawodawcy możemy dojść
do wniosku, że wymienione typizacje nie zawierają w sobie tożsamą treść z zastosowanym w innym miejscu „czynem nierządnym”. Posługując się wykładnią językową zauważyć należy, że opis penalizowanych zachowań zawartych
w art. 208, art. 209, art. 210, art. 211 nie ma charakteru jedynie jednorazowego działania lub zaniechania. Z drugiej strony dla wypełnienia znamion każdego z tych przepisów wystarczy jednostkowe zdarzenie. Posługując się zatem
określeniem „nierząd” ustawodawca uznał, że wszelkie działania na przykład
związane czerpaniem zysków z nierządu powinny zostać uznane za jeden czyn
zabroniony. Inaczej sprawa ma się w przypadku art. 203-205. Ilekroć bowiem
człowiek dokonuje zgwałcenia, czynu pedofilskiego, tyle razy dopuszcza się
odrębnego przestępstwa.
Odmiennie unormowano przestępstwo pedofilii w kodeksie karnym
z 1969 r. Wprowadzono wtedy przepis zgodnie, z którym „kto dopuszcza
się czynu lubieżnego względem osoby poniżej lat 15”. W literaturze oraz
orzecznictwie uważano, że nowe nowa typizacja przestępstwa polegającego
na seksualnych kontaktach z małoletnim jest szersza od tej wprowadzonej
w 1932 r. Podnoszono, tezę, że kryminalizowane w nowym kodeksie karnym
zachowanie może polegać także na ocieraniu, obnażaniu ciała albo przytulaniu się (Gutekunst, 1971, s. 187). Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy: „Każde więc działanie podjęte w celu podrażnienia lub zaspokojenia popędu
płciowego, skierowane w stosunku do takiej osoby, niezależnie od jej zgody,
powoduje odpowiedzialność za taki czyn.” (wyrok SN z dnia 14.07.1988 r.
I KR 163/88). Różnie autorzy odnosili się do kwestii woli przestępcy. Z jednej
strony niektórzy uważali, że koniecznym jest sam zamiar sprawcy, który dąży
bądź do zaspokojenia swojego popędu lub do podniecenia (Gutekunst, 1971,
s. 188). Z drugiej podnoszono, że każde zachowanie polegające na dopuszczeniu się czynu lubieżnego było karalne i to całkowicie niezależnie od woli
sprawcy albo działania małoletniego (Filar, 2002, s. 5). Wydaje się jednak,
że należy poprzeć interpretację, gdzie postać zamiaru sprawcy nie ma znaczenia dla przestępczości czynu. Konieczne byłoby wtedy jedynie określenie
charakteru podjętej czynności. Może to być jednak utrudnione ze względu na
to, że nastawienie psychiczne małoletniego do podejmowanych wobec niego czynności również nie musi być jasno określony. Ustawodawca poprzez
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wyznaczenie granicy 15 lat uznaje, że wszystkie osoby poniżej tego wieku nie
są w stanie podjąć prawnie relewantnej decyzji, zatem nie może od niej zależeć
odpowiedzialność karna sprawcy.
Przedmiotem ochrony w przeanalizowanych przepisach kodeksu karnego
z 1932 r. i 1969 r. jest obyczajność oraz poprawny rozwój fizyczny i psychiczny człowieka. Przedmiotem wykonawczym może być każda osoba, która
ukończyła 15 lat. (Bogunia, 1973, s. 29-30) Ze względu na użyte wyrażenia
jak „czyn nierządny” oraz „czyn lubieżny” wydaje się, że stopień ochrony jest
rozłożony podobnie na obie wymienione problemy. Niektórzy autorzy łączyli
je określając jako „prawidłowy rozwój fizyczny i moralny” (Filar 1985, s. 89),
„dobro moralne dziecka” (Bafia i in. 1987, s. 151). Obyczajność była interpretowana jako ochrona przed kontaktami, które mogłyby spowodować negatywne uczucia wpływające na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny osoby
(Cieślak, 1995, s. 286). Natomiast rodzajowym przedmiotem ochrony w wymienionych przepisach jest wolność seksualna. Ustawodawca przyjął założenie,
że człowiek póki nie osiągnie pewnego stopnia rozwoju fizycznego, nie będzie
potrafił samodzielnie podjąć decyzji o kontaktach seksualnych.
Przestępstwa z art. 203 i art. 176 kk odpowiednio z ustaw karnych
z 1932 r. i 1969 r. są przestępstwami bezskutkowymi. Nie zależy bowiem
istnienie przestępstwa od zakłócenia rozwoju moralnego lub psychofizycznego
człowieka.
Każdy z analizowanych przepisów tworzy przestępstwo umyślne, które
może zostać popełnione w zamiarze bezpośrednim oraz ewentualnym. W drugiej postaci zamiaru odpowiedzialności karnej będzie podlegała także osoba,
która nie znała dokładnego wieku pokrzywdzonego, ale przewiduje okoliczność nieukończenia przez niego 15 roku życia i godzi się na to.
Szerokim zagadnieniem kwestii reakcji prawnokarnej za przestępstwo
pedofilii jest odpowiedzialność nieletnich. W kodeksie karnym z 1932 r. problem ten uregulowano w rozdziale XI zatytułowanym „postępowanie z nieletnimi”. Najważniejszym z przepisów w tej materii określający granicę wiekową,
która wskazuje kiedy osoba podlega karze jest art. 69:
„Art. 69 § 1 Nie podlega karze:
a)Nieletni, który przed ukończeniem 13 lat popełnił czyn zabroniony
pod groźbą kary;
b)Nieletni, który po ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem
17 lat popełnił czyn taki bez rozeznania, tj. nie osiągnąwszy rozwoju
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umysłowego i moralnego w takim stopniu, by mógł rozpoznać znaczeniu czynu i kierować swem postępowaniem.
§ 2 Do tych nieletnich sąd stosuje tylko środki wychowawcze,
a mianowicie: upomnienie, oddanie pod dozór odpowiedzialny
rodzicom, dotychczasowym opiekunom lub specjalnemu kuratorowi,
albo umieszczenie w zakładzie wychowawczym.”

Podstawą odpowiedzialności karnej nieletniego była zasada, że osoba
przed ukończeniem 13 roku życia nie podlegała karze, natomiast od 13 do
dnia przed ukończeniem 17 roku życia odpowiadała w sytuacji, gdy sąd po
rozpoznaniu wszelkich okoliczności stwierdził, że rozwój umysłowy i moralny
nieletniego jest na takim poziomi, że mógł rozpoznać znaczenie swojego czynu i pokierować samodzielnie swoim postępowaniem. Wyjątkiem od tej reguły był art. 71 zgodnie z którym sąd mógł zastosować środek wychowawczy
wobec nieletniego, pomimo stwierdzenia, że mógł rozpoznać znaczenie czynu,
ale ze względu na okoliczności, charakter nieletniego, warunki życia i otoczenia umieszczenie go w zakładzie poprawczym byłoby niecelowe. Natomiast
w kodeksie karnym z 1969 r. od powyższych zasad ustawodawca wprowadził
wyjątki w określonych sytuacjach obniżając granicę wieku kiedy osoba podlega odpowiedzialności karnej, a w innych ją podwyższając. Złagodzenie reakcji
karnej następowało zgodnie z art. 9 § 3 w przypadku popełnienia występku
przez osobę po ukończeniu 17 lat, a przed 18 rokiem życia. Wtedy w razie
wystąpienia takich okoliczności sprawy, właściwości i warunków osobistych
sprawcy, które przemawiają za zastosowaniem środków wychowawczych lub
poprawczych, to takie są powinien orzec. Podczas gdy zaostrzenie reakcji karnej polegało na obniżeniu wieku do lat 16, od którego osoba podlegała pod
przepisy kodeksu. Istniały dwa zasadnicze warunki takiej odpowiedzialności.
Po pierwsze sprawca musiał popełnić jedno z wymienionych enumeratywnie
przestępstw w art. 9 § 3: „zbrodnię przeciwko życiu, zbrodnię zgwałcenia,
rozboju lub zbrodnię przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu albo powoduje ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia”. Drugą przesłanką
było wystąpienie okoliczności sprawy oraz właściwości i warunków osobistych
sprawcy, które przemawiałyby za zastosowaniem ostrzejszej reakcji karnej.
Za przykład prawodawca podaje sytuację, gdy „uprzednio stosowane środki
wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne”.
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Nowelizacje art. 200 kodeksu karnego z 1997 r.
Z powodu zmian ustrojowych w latach 90-tych w Polsce znowelizowano prawo karne. W 1997 r. parlament uchwalił nowy kodeks karny liczący
363 artykuły. Przepisy o ochronie małoletniego przed zbyt wczesnym podjęciem aktywności seksualnej umieszczono w rozdziale XXV, który zatytułowano „przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. Nadanie
takiej nazwy zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy wynikało
z przekonania, że wartości jak obyczajność i wolność seksualna są przedmiotem ataku łącznie (uzasadnienie rządowego projektu Kodeksu karnego 1997,
s. 196-197).
W celu zrozumienia aktualnego stanu prawnego warto prześledzić zmiany,
który dokonały się od 1997 r. do dnia dzisiejszego. W pierwotnym brzmieniu
art. 200, który penalizował podejmowanie stosunków seksualnych z małoletnim poniżej 15 roku życia brzmiał następująco:
Art. 200 § 1 Kto doprowadza małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo
do wykonania takiej czynności podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10. § 2 Tej samej karze podlega, kto utrwala treści pornograficzne z udziałem takiej osoby.

Zgodnie z definicją słownikową pojęcie „doprowadzić” oznacza „prowadząc kogoś”, „spowodować coś” (słownik języka polskiego PWN dostęp
07.07.2020). Zastosowanie w opisie znamion czynu zabronionego określenia
„kto doprowadza małoletniego” skutkowało tym, że sprawca musiał zainicjować obcowanie płciowe lub inną czynność seksualną. W literaturze podnoszono, że taka zmiana nie miała żadnego oparcia w tradycji legislacyjnej, gdzie
dążono do ochrony małoletnich w ogóle przed zbyt wczesną aktywnością
seksualną bez względy czy sami byli jej inicjatorami (Filar 2006, s. 39-55).
W doktrynie wskazuje się, że był to ewidentny błąd prawodawcy (Warylewski
2006, s. 232). W nowelizacji z 18 marca 2004 roku zmieniono niefortunnie
sformułowany przepis.
„Art. 200 § 1 Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się taki czynnościom albo do ich wykonania podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”
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Kolejną nowelizacją z 2005 roku podwyższono granicę ustawowego zagrożenia karą. W doktrynie podnoszono, że brak logicznego uzasadnienia dla
tak wysokiego wymiaru kary z uwagi na dotychczasową tradycję legislacyjną
w zakresie ochrony małoletniego przed przestępstwami seksualnymi.
Art. 200 § 1 Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza
ją do poddania się taki czynnościom albo do ich wykonania podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 2 Tej samej karze podlega, kto w celu
zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie
czynności seksualnej.
Krytyka opierała się między innymi na porównaniu z innymi przestępstwami, które miały tak samo ustanowioną górną granicę ustawowego zagrożenia, mimo że uznać je należy za bardziej społecznie szkodliwe (Filar 2006,
s. 39-55). Ponadto w ramach tej nowelizacji wprowadzono zupełnie nowy
przepis kodeksu karnego, który penalizował prezentowanie czynności seksualnej małoletniemu w celu zaspokojenia seksualnego. Sprawca tego przestępstwa podlegał takiej samej karze jak osoba, która obcowała płciowo
z dzieckiem. Takie ustanowienie granicy ustawowego zagrożenia należy uznać
za nieadekwatne do stopnie społecznej szkodliwości czynu. Z pewnością
obcowanie płciowe wywiera bardziej negatywny wpływ rozwój psychofizyczny nieletniego niż bierne uczestnictwo w takim sytuacji ograniczające się do
rejestrowania jej za pomocą zmysłu wzroku. Ponadto sformułowanie przepisu poprzez użycia znamienia „w celu zaspokojenia seksualnego” może budzić
wątpliwości w obszarze prawa procesowego, bowiem udowodnienie działania
ukierunkowanego na zaspokojenie seksualne poprzez prezentację innej czynności seksualnej jest bardzo trudne.
Kolejną nowelizację przepisów art. 200 kodeksu karnego wprowadzono
w dniu 26 maja 2014 roku, którą nie zmodyfikowano już § 1 tegoż artykułu,
natomiast uchylono dotychczasowy § 2 i wprowadzono § 3-5.
§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia
seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.
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§ 5. Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu
poniżej lat 15.

W doktrynie przedstawione zmiany nie są jednoznacznie oceniane (Bocheński 2016, s. 18). Z pewnością pozytywnie należy ocenić zróżnicowanie zagrożenia karą z wymienione w tym artykule typy przestępstw. W szczególności
uchylenie przepisu § 2 i wprowadzenie podobnej typizacji w § 3 przy znacznie
obniżonej granicy ustawowego zagrożenia stanowi lepsze rozwiązania z punktu
widzenia proporcjonalności reakcji karnej.
W celu głębokiej analizy przepisów z art. 200 kodeksu karnego najpierw
zostanie dokonana charakterystyka przedmiotu ochrony. Jak przywołano
wcześniej ustawodawca wyszedł z założenia, że małoletni poniżej 15 lat nie
może samodzielnie podejmować decyzji co do swojej aktywności seksualnej.
Przyjęto, że może to spowodować albo powoduje negatywny wpływ na rozwój
dziecka. Uściślając małoletni nie może na gruncie obowiązującego prawa podjąć świadomie i przemyślanie swojej decyzji w tym zakresie. W celu ochrony
dobra dziecka jego wolność została ograniczona. Nie może ono prawnie skutecznie wyrazić swojej woli podjęcia czynności seksualnej, ponieważ zgodnie
z przyjętą fikcją prawną zawsze taka aktywność będzie traktowana jako wbrew
jego woli.
W latach 30-tych podczas prac kodyfikacyjnych nad częścią szczególną
kodeksu karnego jako przedmiot ochrony omawianego przepisu postulowano
moralność płciową. Ostatecznie przestępstwa seksualne w kodeksie karnym
z 1932 r. umieszczono w rozdziale zatytułowanym „nierząd” podkreślając
w ten sposób obyczajność. Później tak ujmowany przedmiot ochrony spotkał się z jeszcze bardziej wyrazistym eksponowaniem, ponieważ w kodeksie
karnym z 1969 r., art. 176 został zlokalizowany w rozdziale zatytułowanym
„przestępstwa przeciwko obyczajności”. W aktualnie obowiązującym kodeksie
karnym art. 200 znajduje się w rozdziale „przestępstwa przeciwko wolności
seksualnej i obyczajności”. Powstała z czasem również inna koncepcja dobra chronionego, które określano jako rozwój psychoseksualny małoletniego.
Już w odniesieniu do kodeksu karnego z 1969 r. podnoszono, że indywidualny
przedmiot ochrony w postaci normalnego rozwoju psychofizycznego dziecka ma duże znaczenie i istnieje potrzeba zapobiegania demoralizacji małoletnich (Andrejew, Świda i Wolter 1973, s. 516). Inaczej w literaturze określano
go jako prawidłowy rozwój moralny i fizyczny (Filar 1985, s. 89).
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W 2013 procedowano nad wprowadzeniem zmiany tytułu rozdziału
XXV kodeksu karnego w celu wprowadzenia jako przedmiotu ochrony rozwoju psychoseksualnego dobra małoletnich. Zdaniem projektodawców określenie wolności seksualnej i obyczajności nie oddawała w pełni wszystkich
dóbr, które w istocie są chronione przepisami zawartymi w tej części kodeksu (uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw, druk 2016 s.5). W trakcie prowadzenia procesu
legislacyjnego odstąpiono ostatecznie od wprowadzenia terminu rozwoju psychoseksualnego małoletnich. Wskazywano na kilka powodów takiego stanu
rzeczy. Po pierwsze podnoszono, że takie określenie pochodzi z nauki psychologii, natomiast nie występowało dotychczas w żadnym akcie prawnym ani
nawet w języku prawniczym. Ponadto w projekcie zabrakło wyjaśnienia tego
terminu w akcie prawnym w sposób jaki to ujęto w uzasadnieniu projektu.
„Zgodnie ze współczesną wiedzą rozwój psychoseksualny dziecka stanowi proces obejmujący wszystkie zjawiska związane z faktem posiadania
płci. Obejmuje on m. in. Dążenie do osiągnięcia integracji całej osobowości, kształtowanie się akceptacji własnej płci, kształtowanie się roli
płciowej oraz rozwój świadomości ewolucji własnego erotyzmu. Nieprawidłowe, społecznie nieakceptowane formy kontaktów z dzieckiem
mogą stanowić istotne zagrożenie jego rozwoju psychoseksualnego.
Dlatego też w projekcie przewidziano szereg zmian wzmacniających
ochronę tego dobra w odniesieniu do wszystkich małoletnich, przy
jednoczesnym zachowaniu szczególnej ochrony małoletnich poniżej
15 lat.”

Określenie przedmiotu ochrony przez ustawodawcę na przykład w tytule
danej części aktu prawnego jest nie tylko zabiegiem, które systematyzuje przepisy, ale ma wpływ na ich wykładnię, co w przekłada się na praktykę orzeczniczą. Sąd ma obowiązek zgodnie z art. 115 § 2 kodeksu karnego brać pod
uwagę przy ocenie społecznej szkodliwości czynu rodzaj i charakter naruszonego dobra. W omawianym przypadku określenie wpływu danego zdarzenia
na rozwój psychoseksualny małoletniego może okazać się problemem nawet
w oparciu o opinię biegłych psychologów lub psychiatrów.
W literaturze podważono również czy wprowadzenie nowego przedmiotu ochrony rzeczywiście zwiększyłoby zakres ochrony małoletnich w przypadku wykorzystywania seksualnego. Mogłoby ono pośrednio spowodować
obalenie lub co najmniej osłabienie domniemania braku zgody małoletniego na kontakty seksualne. Podnosi się, że aktualnie obowiązujące przepisy
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opierając się na obiektywnym przypisaniu samego czynu stanowi szerszą gwarancję ochrony dobra dziecka (Sepioło-Jankowska 2015, s. 5).
Bezpośrednio związana z przedmiotem ochrony jest kwestia współżycia
przez dwoje nastolatków, którzy są w zbliżonym wieku, a co za tym idzie również w rozwoju psychoseksualnym. W literaturze podnosi się między innymi pogląd, że w przypadku podjęcia aktywności seksualnej przez dwie osoby
poniżej 15 lat wyłącza odpowiedzialność karną, ponieważ ratio legis typizacji
z art. 200 kodeksu karnego chroni dzieci przed nadużyciami seksualnymi ze
strony dorosłych (Gardocki 2004, s. 252). Jednakże taki pogląd nie znajduje
odzwierciedlenia w opisie znamion czynu zabronionego. Natomiast wczesna
aktywność seksualna małoletnich powoduje zagrożenie dla ich rozwoju psychoseksualnego bez względu na wiek drugiej osoby (Bocheński 2016, s. 19).
Kontrowersje budzi także pogląd, że w konkretnej sytuacji, w której jedna
osoba ukończyła lat 17 a druga nie ukończyła 15 i podejmują się współżycia,
może to zostać potraktowane jako czyn nie wypełniejący wszystkich znamion
przestępstwa, ponieważ jest znikomej społecznej szkodliwości (Bielski 2017,
s. 662).
Sam fakt pozostawania w zbliżonym wieku przez dwie osoby, z których
jedna nie ukończyła lat 15, nie stanowi przesłanki do przesądzenia o niskiej
społecznej szkodliwości czynu. Jednakże ten fakt może mieć znaczenie dla
ustalenia postaci zamiaru i motywacji sprawcy, które to są elementami składowymi ustawowej definicji oceny społecznej szkodliwości czynu zabronionego.
Jako przedmiot ochrony związany z przepisami z art. 200 § 3 i 5 kk należy
również wskazać obyczajność i rozwój psychoseksualny małoletniego, a także
wolność od kontaktu z treściami pornograficznymi. Ratio legis tego przepisu wynika z powszechnie uznawanego przekonania, że mogą one negatywnie
wpłynąć na psychikę dziecka (Budyn-Kulik 2011, s. 223). Małoletni nie ma
prawa decydować o kontakcie z takimi treściami. Domniemywa się tak samo
jak w przypadku aktywności seksualnej, że dziecko nie potrafi samodzielnie
i odpowiedzialnie decydować w tej materii.
Dobrem chronionym, które zawiera się w art. 200 § 4 kk jest zasadniczo takie, jak w przypadku § 1, czyli rodzajowym przedmiotem ochrony jest
obyczajność i wolność seksualna, natomiast indywidualnym jest prawidłowy
rozwój małoletniego (Królikowski, Zawłocki 2017, s. 6).
Przestępstwa z art. 200 § 1 i § 3-5 kk może dopuścić się każda osoba,
zatem mają one charakter powszechny. Żadne z tych czynów nie mieści się
w art. 10 § 2 kk, więc sprawca musi ukończyć 17 rok życia. Nie wyklucza to
zastosowania przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.
53

MATEUSZ BĄK

W doktrynie wskazuje się, że obecny kształt przepisu typizującego wykorzystanie seksualne małoletniego jest tzw. przestępstwem własnoręcznym.
Wynika z tego, że sprawcą jest osoba, która sama dopuszcza się obcowania
płciowego lub innej czynności seksualnej, a także ten, kto doprowadza do
udziału małoletniego w takich czynnościach z osobą trzecią (Bocheński 2016,
s.20; Kunicka-Michalska, Wojciechowska 2001, s. 110-111).
Kluczowym elementem dla charakterystyki strony przedmiotowej czynu zabronionego stypizowanego w art. 200 § 1 kk jest interpretacja pojęć
„obcowania płciowego” i „innej czynności seksualnej”. Polski ustawodawca
nie zawarł definicji legalnej żadnego z wymienionych określeń, co powoduje
konieczność ustalenia ich znaczenia przez doktrynę i judykaturę.
Doktryna zgodnie określa, że w pojęciu „obcowania płciowego” mieści
się spółkowanie oraz jego surogaty, a zatem wszelkie kontakty seksualne równoważne bądź imitujące spółkowanie (Bielski 2008, s. 580; Filar 1985, s. 42).
Dotyczy to aktów seksualnych polegających na penetracji naturalnych otworów ludzkiego ciała (Warylewski 2001, s. 52). Przeywołani autorzy różnie
definiują surogaty stosunku seksualnego. M. Filar uważa za taki „bezpośredni
kontakt płciowych części ciała jednego z uczestników aktu z częściami ciała drugiego uczestnika, które wprawdzie obiektywnie płciowymi nie są, lecz
które sprawca traktuje jako ekwiwalentne częściom płciowym, wyładowując
za ich pośrednictwem swoje libido” (Filar 1997, s. 20). Z kolei J. Warylewski
uważa, że warunkiem koniecznym dla wystąpienia surogatu spółkowania konieczne jest zaangażowanie narządów płciowych co najmniej jednego człowieka (Warylewski 2004, s. 826). M. Bielski skonstruował następującą definicję:
„obcowanie płciowe to czynność seksualna, w czasie której dochodzi do
penetracyjnego zaangażowania innych naturalnych otworów ciała ofiary, które mogą zostać potraktowane jako surogat żeńskich narządów
płciowych, niezależnie od płci ofiary” (Bielski 2004, s. 596)

Powyższa próba definicji autorstwa M. Bielskiego wynika również
z orzecznictwa sądów powszechnych, które za surogat spółkowania uznały
wkładanie martwych przedmiotów do ciała ofiary poprzez ich użycie jako substytut narządów płciowych (Bielski 2008, s. 221). Zatem za takie zachowanie
należy uznać stosunek płciowy oralny, a także włożenie ręki bądź wibratora
lub innych podobnych przedmiotów do narządów płciowych ofiary (Bocheński 2016, s. 6). W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy:

54

CHARAKTERYSTYKA I OCENA TYPIZACJI PRZESTĘPSTWA ...

„Znamię "obcowanie płciowe" obejmuje swym zakresem znaczeniowym akty spółkowania oraz jego surogaty, które można traktować
jako ekwiwalentne spółkowaniu, gdy czynność sprawcza polega na
bezpośrednim kontakcie płciowym ciała sprawcy z organami płciowymi ofiary lub też z tymi częściami jej ciała, które sprawca traktuje
równoważnie i na których lub za pomocą których wyładowuje swój
popęd seksualny. W szczególności elementem "obcowania płciowego" nie musi być immisio penis. Mogą to być także wszystkie inne
formy stanowiące surogat (czynność zastępczą) stosunku płciowego
z pominięciem organów płciowych. Pojęcie to obejmuje również stosunki homoseksualne, a nawet takie, które odbywane są z kilkuletnimi
dziećmi o nie wykształconych jeszcze narządach płciowych. (…) Przypomnienie, iż pojęcie "obcowania płciowego" jest pojęciem szerszym
od pojęcia "spółkowania" i obejmuje także te kontakty o charakterze
seksualnym, które obiektywnie są zbliżone do poziomu intymności
i zażyłości, który towarzyszy zazwyczaj spółkowaniu - czynione jest
z tej przyczyny, że z kolei zdefiniowanie pojęcia "inna czynność seksualna" dokonywane jest w niniejszej uchwale po części nie od strony
"pozytywnej", lecz od strony "negatywnej", tj. w formie odróżnienia go
właśnie od pojęcia "obcowania płciowego". Nie może bowiem ulegać
wątpliwości to, że wykładnia uwzględniająca założenie racjonalności
ustawodawcy nakazuje przyjąć, iż w pojęciu "innej czynności seksualnej" mieszczą się również zachowania inne niż "obcowanie płciowe".”
(uchwała SN z dn. 19.05.1999 r. I KZP 17/99)

Przywołane orzeczenie częściowo odpowiada również na pytanie co należy rozumieć przez pojęcie „innej czynności seksualnej”. Sąd Najwyższy wraził
pogląd, że mieszczą się inne zachowanie polegające na kontakcie seksualnym
osób, które jednocześnie nie zawiera się w określeniu „obcowanie płciowe”.
Zatem za „inną czynność seksualną” uważa się między innymi stosunki oralne,
onanizowanie przez inną osobę, kontakt z narządami płciowymi lub odbytem oraz dotyk piersi (Bocheński 2016, s. 7; Bielski 2008, s. 227). Trudno
dokonać wyliczenia wszelkich możliwych sytuacji, które będą zawierać się
w tym określeniu. Niewątpliwie koniecznym dla takiej klasyfikacji jest kontakt
sfery seksualnej ludzkiego ciała, które wiążą się z ich intymnym charakterem.
W literaturze wskazuje się, że wykładnia pojęcia „innych czynności seksualnych” powinna być możliwie wąska, żeby nie obejmowała swoim zakresem
wszystkich zachowań, które zawierają się w molestowaniu seksualnym (Rodzynkiewicz 2006, 602). Niektórzy autorzy postulują nawet, aby intelektualne
zaangażowanie pokrzywdzonego mające charakter seksualny miałyby mieścić
się jeszcze w tym zakresie (Warylewski 200, s. 55). Trudno jednak zgodzić
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się z takim poglądem, ponieważ w jak wskazano wcześniej kontakt fizyczny
jest w tym przypadku konieczny.
Pojęcia „obcowania płciowego” oraz „innej czynności seksualnej” są niedookreślone, dlatego mogą budzić wątpliwości co do ich konstytucyjności
na kanwie zasady nullum crimen sine lege certa. Na podstawie powyższych
rozważań należy pozytywnie ocenić zmiany wprowadzone kodeksem karnym
z 1997 r., ponieważ wprowadzenie obecnie ukształtowanych znamion znacząco ogranicza subiektywne oceny wynikające z obowiązujących wcześniej pojęć
„nierząd”, „czyn nierządny”, „czyn lubieżny”. Aktualna regulacja wydaje się
pełniej realizuje dążenie do ochrony dobra chronionego w postaci prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka, która wyraża się także w karalnym
kontakcie seksualnym z małoletnim poniżej 15 roku życia, gdy do doszło do
niego wyłącznie z jego inicjatywy (Budyn-Kulig 2008, s. 139).
Czyn z art. 200 § 1 kk może zostać popełniony jedynie umyślnie w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. Pierwszy z nich polega na tym, że
sprawca mając świadomość, że dana osoba nie ma ukończonych 15 lat życia
dopuszcza się wobec niej lub doprowadza ją do obcowania płciowego lub
innej czynności seksualnej. Zamiar ewentualny będzie miał miejsce w sytuacji, gdy osoba nie ma wiedzy na temat wieku osoby, z którą podejmuje się
określonych powyżej zachowań, ale przewiduje możliwość braku ukończenia
przez nią 15 roku życia. W danych okolicznościach wygląd danego człowieka
może wskazywać na zupełnie inny stopień jego dojrzałości, w szczególności,
gdy osoba ubiera się w sposób podobny do dorosłych. Subiektywnie sprawca przestępstwa może pozostawać w usprawiedliwionym błędzie co do wieku
małoletniego, która stanowi decydującą okoliczność stanowiącą znamię czynu
zabronionego z art.200 kk, zatem na zasadzie art. 28 § 1 kk taki sprawca nie
popełnia przestępstwa. Kwestią sporna pozostaje w sytuacji, gdy dany sprawca
pozostawał w nieusprawiedliwionym przekonaniu o takim fakcie. Brak aktualnie przepisu, który regulowałby nieumyślne kontakty seksualne z małoletnim.
W doktrynie prezentowane są różne poglądy co do skutkowego, bądź
bezskutkowego charakteru czynu zabronionego z art. 200 § 1 kk. Z jednej
strony zgodnie uważa się, że w przypadku obcowanie płciowego lub dopuszczenia się innej czynności seksualnej jest to przestępstwo formalne, natomiast,
gdy sprawca popełnia przestępstwo doporowadzenia małoletniego do obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, to jest przestępstwem skutkowym (Bielski 2017, s. 669). W innych publikacjach podnosi się, że jest to
przestępstwo materialne bez względu na sposób popełnienia czynu zabronionego (Stefański 2020, s.9). W moim przekonaniu należy się zgodzić z drugą
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tezą, ponieważ kwestia znamienia „doprowadzenia” została zastosowana w celu
rozszerzenia odpowiedzialności karnej osoby, która będzie jej podlegała nie
tylko wtedy, gdy sama dopuściła się obcowania płciowego bądź innej czynności seksualnej na małoletnim poniżej 15 roku życia, ale także gdy „tylko”
doprowadziła do takiego zdarzenia. Wystąpienie skutku w obu przypadkach
jest koniecznym znamieniem czynu.
Rozgraniczenie karalnego usiłowania od przygotowania do popełnienia
przestępstwa z art. 200 § 1 kk jest trudne. Sądy niejednokrotnie w swoim
orzecznictwie wskazywały kiedy sprawca zgodnie z art. 13 § 1 kk bezpośrednio
zmierza do dokonania czynu zabronionego.
„Oskarżony wykroczył poza ramy zdefiniowanego w art. 16 § 1 k.k.
przygotowania i przystąpił do realizacji działań "bezpośrednio zmierzających" do dokonania czynu zabronionego określonego w art. 200
§ 1 k.k. Zygmunt J. wykorzystując bowiem nieobecność dorosłego
opiekuna wszedł do pokoju dzieci, obudził 11-letnią Magdalenę M.
"położył rękę na jej kolanie i za bliżej nieokreśloną ilość pieniędzy zaproponował dziewczynce poddanie się pieszczotom". Fakt, że nie przyjęła
ona tej propozycji, a oskarżony nie podjął innych czynności, w tym
takich, które wymienił Sąd Okręgowy, nie ma znaczenia dla oceny zachowania oskarżonego z punktu widzenia wyczerpania znamion przestępstwa doprowadzenia małoletniej do poddania się innej czynności
seksualnej, ani dla rozgraniczenia obu omawianych form stadialnych
popełnienia tego przestępstwa. W świetle powyższych ustaleń nie można podzielić przekonania tego Sądu, jakoby wywołane zachowaniem
oskarżonego zagrożenie dla dobra prawnego małoletniej nie utraciło
abstrakcyjnego charakteru, ani jego poglądu, że ustalone zachowanie
Zygmunta J. pozostało na etapie niekaralnego przygotowania.” (wyrok
SN z dn. 19.02.2009 r. V KK 409/08)

Z kolei w piśmiennictwie bardzo szeroko scharakteryzował usiłowanie
M. Filar, które rozumieć należy jako podjęcie jakichkolwiek działań, które
mogą stworzyć sytuację, w której małoletni wykona czynności płciowe, będące
znamieniem wymienionym w art. 200 § 1 kk (Filar 1997, s. 33). Takie wyjaśnienie należy uznać za zbyt szerokie i niewiele dające dla praktyki orzeczniczej.
Przestępstwo z art. 200 § 3 kk ma charakter formalny. Dopuszcza się go
osoba, która „małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub
udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści
pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie
się z nimi”. Znamię czasownikowe „prezentowania” polega na umożliwieniu
zapoznania się z daną treścią, która może mieć formę pisaną, obrazową lub
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dźwiękową. W literaturze wskazuje się, że istotną kwestią jest ustalenie czy
taki przekaz musi zostać skierowany do indywidualnego odbiorcy. W dobie
Internetu zapoznawanie się z treściami pochodzącymi z różnych źródeł jest
proste i szybie nawet dla małoletniego. Zatem konieczne jest ustalenie czy
osoba umieszczająca dany przekaz w sieci zachowała odpowiednie środki
uniemożliwiające małoletniemu zapoznania się z nim (Królikowski, Zawłocki
2017 s. 8).
Kwestią zasadniczą dla określenia czynności sprawczej jest ponadto ustalenie znaczenia pojęcia „treści pornograficznej”, ponieważ ustawodawca nie
pozostawił definicji legalnej tegoż terminu w kodeksie karnym. W literaturze
istnieje kilka teorii, które w określony sposób wyjaśniają ten problem. Możemy wyróżnić teorię podmiotową, która za treści pornograficzne uznaje takie, których celem jest pobudzenie popędu seksualnego odbiorcy. Zasadniczą
jej cechą jest subiektywizm (Filar 1977, s. 31). Ponadto wymienia się teorię
przedmiotową, które odnosi się do charakterystyki samej treści. Ma ona polegać na autentycznym bądź wyobrażonym wyrazie życia seksualnego w znaczeniu funkcji fizjologicznych (Warylewski 2010, s. 1110).
Ponadto można wyobrazić sobie także zapoznanie małoletniego z takim
nośnikiem w postaci nagrań dźwiękowych, które jednoznacznie mają charakter pornograficzny, czyli są ukierunkowane na zwiększenie pobudzenia seksualnego oraz odtwarzają nagranego aktu seksualnego. Przemawia za tym ratio
legis przepisu, którym jest przede wszystkim prawidłowy rozwój psychofizyczny małoletniego.
Kolejnym trudnym do scharakteryzowania terminem zastosowanym
w art. 200 § 3 kk jest przedmiot o charakterze pornograficznym. W literaturze
wskazuje się, że należy przez to rozumieć filmy, książki, gazety i inne nośniki informacji. Natomiast za takie nie poczytuje się przedmioty, które mają
co prawda charakter erotyczny, ale nie są nośnikami treści pornograficznych
(Warylewski 2010, s. 1114). Z kolei w znamieniu czasownikowym „udostępnianie” zawiera się każde zachowanie, które stwarza możliwość zapoznania się
małoletniego poniżej 15 lat z taką informacją.
Czynność sprawcza w art. 200 § 4 polega na prezentowaniu małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej w celu zaspokojenia swojego bądź osoby trzeciej. Określenie „czynności seksualnej” zawiera w sobie
zarówno obcowanie płciowe, jak i inną czynność seksualną w rozumieniu art.
200 § 1 kk. Przestępstwo to jak wskazuje się w literaturze ma charakter formalny. Określenie „prezentowania” należy odnosić głównie do zmysłu wzroku. Może ono polegać na pokazaniu realnego aktu płciowego, bądź grafiki,
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zdjęć, filmów, na których są prawdziwi ludzie lub postacie animowane (Królikowski, Zawłocki 2017 s. 9).
Przestępstwo z art. 200 § 5 kk polega na prowadzeniu reklamy bądź promocji działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych
w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez małoletniego poniżej
15 roku życia. Słownik języka polskiego definiuje promocję jako „działania
zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia; też: każde z tych działań” (słownik języka polskiego PWN, dostęp
18.06.2020). Ustawodawca w różnych aktach prawnych w odmienny sposób
określa co rozumie przez pojęcie „reklamy”. Wydaje się, że jako najbardziej
odpowiadającą vacatio legis jej zakazu w obszarze pornografii, jest zawarta
w art. 2 ust. 25 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz.
298 ze zm.). Tam przez reklamę rozumie się rozpowszechnianie komunikatów,
wizerunków, marek lub symboli związanych z wyrobami tytoniowymi, rekwizytami, a także pojemnikami zapachowymi i papierosami elektronicznymi,
a ponadto rozpowszechnianie nazw i symboli graficznych, które zajmują się
produkcją wymienionych wcześniej rzeczy. Zasadnicza różnica oczywiście polega na tym, że reklama związana z treściami pornograficznymi jest zakazana
w zakresie, w którym umożliwia zapoznanie się z nią małoletniemu poniżej
lat 15.
Poprzez „rozpowszechnianie” należy rozumieć wszelkie działania, których
istotą jest dotarcie określonej treści do konkretnego odbiorcy lub bliżej nieokreślonej liczby adresatów. Sąd Najwyższy na gruncie poprzednio obowiązującego kodeksu karnego rozumiał to pojęcie następująco:
„Rozpowszechnianie pisma, druku, fotografii lub innego przedmiotu,
mającego charakter pornograficzny w myśl art. 173 § 1 k.k., to takie
zachowanie się sprawcy, które polega na czynieniu ich powszechnie
dostępnymi przez kolportaż, użyczenie, powielanie, kopiowanie i inne
udostępnienie ich treści szerszemu i bliżej nie określonemu kręgowi
osób. Nie stanowi natomiast rozpowszechniania wspomnianych przedmiotów działanie sprawcy polegające na okazywaniu lub wyświetlaniu filmu za pomocą aparatury video z zapewnieniem, że ich treść nie
zostanie przekazana innym osobom, a owe ukazywanie lub udostępnienie przedmiotów mających charakter pornograficzny dotyczy niewielkiego i ściśle określonego kręgu osób.” (wyrok SN z 16.02.1987 r.,
WR 28/87)
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Na podstawie powyższego rozstrzygnięcia można dojść do wniosku, że
przestępne działanie polegające na rozpowszechnianiu treści pornograficznych polega na ich udostępnianiu bliżej nieokreślonej liczbie osób, które nie
pozostają w wąskiej towarzyskiej lub innej znajomości.
W literaturze wskazuje się, że poprzez „prowadzenie reklamy lub promocji” rozumie się wszelkie czynności, które polegają na usługowej działalności
związanej z promocją i reklamą. Mogą być wyrazem zorganizowanej działalności bądź na jednorazowym przedsięwzięciu (Grześkowiak, Wiak 2019, s.6).
Zakończenie
Powyższe rozważania pokazują historyczne kształtowanie się przepisów
karnoprawnych w XX wieku o ochronie małoletniego przed przestępstwami
seksualnymi w Polsce. Ówczesne uregulowania oraz te aktualnie obowiązujące nie odbiegają w swoim nowoczesnym wymiarze od innych europejskich
tradycji prawnych. Dla przykładu w Niemczech seksualne wykorzystanie małoletnich zostało uregulowane w § 176 kodeksu karnego, gdzie wyznaczono
granicę wiekową do 14 roku życia. Zagrożenie karą wynosi od 6 miesięcy do
10 lat pozbawienia wolności. Istotną różnicą w porównaniu do polskich regulacji jest wprowadzenie wypadku mniejszej wagi, który zagrożony jest karą
do 5 lat pozbawienia wolności lub grzywną. Taka sama reakcja karna została
ukształtowana za nakłanianie do wykonania czynności seksualnych. Ponadto
wyróżniono sytuację, gdy sprawca zamierzał wykorzystać utrwalony przebieg
czynu w pornografii za co grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy
niż 2 lata. Najwyżej zakrojona dolna granica ustawowego zagrożenia karą występuje w przypadku nastąpienia śmierci dziecka. Wtedy sprawcy grozi pozbawienie wolności na czas nie krótszy niż 10 lat. Powyższe przykłady świadczą
o bardziej kazuistycznym podejściu do ochrony małoletnich przed przestępstwa seksualnymi. W Norwegii granica wieku jest ukształtowana zasadniczo
podobnie jak w Niemczech, ponieważ wynosi 14 lat. Ponadto odmienność
w porównaniu z polskim kodeksem karnym nie wyłącza winy błąd sprawcy co
do wieku osoby. W norweskiej ustawie karnej wprowadzono także rozwiązanie w postaci nadzwyczajnego złagodzenia kary w sytuacji, gdy wiek sprawcy
jest bliski wieku ofiary. Taki kierunek rozwoju ustawodawstwa należy ocenić pozytywnie, ponieważ stopień społecznej szkodliwości czynu a także naruszenie dobra małoletniego w takiej sytuacji jest z pewnością mniejsze niż
w przypadku dużej znacznej różnicy wieku.
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Characteristics and evaluation
of the typification of the crime
of sexual exploitation
of a minor in Polish criminal law

Abstract: The purpose of this article is to discuss the typification
of the crime of sexual exploitation of a minor in the Polish criminal law.
It has analyzed the elements of typification of this crime, which have
been changed in connection with the enactment of new versions of the
Penal Code. The characteristics of the definition of the act of sexual
misconduct and decency connected with the penal code of 1932 have
been indicated. Moreover, the changes in the regulation of the sexual
exploitation of a minor after the introduction of the penal code of 1997
have been analyzed.
Key words: pedophilia, morality, indecent act.
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Emigracja Polaków
do Wielkiej Brytanii w XXI wieku

Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest omówienie wybranych
aspektów emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii związanych z obecną
sytuacją gospodarczą i społeczną panującą w regionie. Podkreślono widoczne w historii Polski zwroty o charakterze politycznym, które miały
decydujący wpływ na kształt i skalę emigracji. W opracowaniu wskazano na szczególny wpływ warunków demograficznych panujących w Europie i swobodnego przepływu osób między krajami Unii Europejskiej.
Podjęto również rozważania nad aspektami migracji związanymi z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a także wyeksponowano
wagę tej materii w przyszłych relacjach polsko-brytyjskich.
Słowa kluczowe: emigracja, Polska, Wielka Brytania, Unia Europejska

Wstęp
Mobilność terytorialna jest jednym ze stałych elementów rozwoju społeczeństwa w skali globalnej. Wiążę się przy tym z licznymi i zróżnicowanymi aspektami życia człowieka. Aktualnie migracje zagraniczne są najczęściej
związane z sytuacją polityczną i gospodarczą w danym regionie, pozycją ekonomiczno-społeczną, stopniem rozwoju państwa, a także innymi aspektami
pozapolitycznymi i pozaekonomicznymi, które stanowią wypadkową historii
życia konkretnego człowieka.
Procesy migracyjne w XXI w. nasiliły się z uwagi na większą łatwość
przemieszczania się. Przekraczanie granic w wielu miejscach nie jest związane
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z wnikliwymi kontrolami czy koniecznością uzyskania zgody władz państwa
docelowego. Postępująca globalizacja jest zatem jednym z bodźców pobudzających intensywniejsze przemieszczanie się ludności na świecie. Takie zjawiska
są widoczne także w Unii Europejskiej. Z uwagi na bieżącą sytuację geopolityczną, często poruszanym tematem w mediach, polityce i często w codziennym życiu obywateli. Kryzys migracyjny toczący się od 2015 roku jest wciąż
aktualny, a fakt wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej podsyca temat
przekraczania granic zarówno między krajami członkowskimi, jak i poza nimi.
Interesy Polski, będącej w sercu Europy, są ściśle związane z działaniami
podejmowanymi przez organy Unii Europejskiej, które mogą się stać przyczyną wzrostu gospodarczego lub kryzysu wywołującego dalsze konflikty polityczne. Od wielu lat naturalnym kierunkiem napływu polskich emigrantów
były Niemcy. Jednak z powodu ogromnych zmian, które zaszły w państwie
polskim nastąpiła częściowa reorientacja w kierunkach obejmowanych przez
emigrantów.
Aspekty migracji w Unii Europejskiej
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na kształt oraz skalę emigracji
jest sytuacja demograficzna w danym regionie. Może ona działać zarówno
w sposób pobudzający społeczeństwa do zmiany miejsca osiedlenia się, jak
również skutkować negatywnymi nastrojami w stosunku do takich planów.
W Europie od wielu lat sytuacja demograficzna się pogarsza. Można zauważyć wyraźną tendencję spadkową w liczbie narodzonych dzieci w rodzinie
uwzględniając okres od I połowy XX wieku do początków XXI wieku. Jeszcze
przed wybuchem I wojny światowej współczynnik odnawialności w Europie
wynosił ok. 2,1. Następnie systematycznie się zmniejszał, z małymi wahaniami związanymi ze wzrostem liczby urodzeń po roku 1945. Aktualnie poziom współczynnika dzietności wynosi ok. 1,37 (Pacek 2010, s.32). Tak niski
wskaźnik dzietności wpływa między innymi na starzenie się społeczeństwa,
które można wyraźnie zauważyć porównując w skali globalnej przyrost liczby
ludności na poszczególnych kontynentach. Od 1960 do 2014 roku liczba
ludności zwiększyła się w sposób następujący:
•
•
•
•
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•
•

Ameryka Północna - 4,9 %
Australia i Oceania – 0,5 % .

W ogólnej ocenie powyższych danych należy wskazać, że biorąc pod uwagę liczbę ludności w poszczególnych rejonach świata, żaden kontynent nie
miał tak niskiej dynamiki rozwoju ludnościowego. W skali świata przyrost
ludności na kontynencie europejskim wyniósł ostatecznie 3 % (Stańczak i in.
2016, s. 1-6).
Przyczyną tak złej sytuacji demograficznej w Europie jest nie tylko
prawdopodobnie najniższy współczynnik dzietności w historii, ale również
zmniejszona umieralność w stosunku do połowy XX wieku i lat wcześniejszych. Na wszystkich kontynentach systematycznie zmniejsza się liczba osób
umierających w starszym wieku. Najwyraźniej można to zauważyć w Afryce,
gdzie umieralność zmalała w okresie ostatnich 25 lat o ok. 30 % (Baza ONZ).
Ponadto wpływ na starzenie się społeczeństwa mają takie okoliczności jak dominujący model rodziny w danym regionie, aktywność zawodowa rodziców,
opieka społeczna władz, jakość służby zdrowia. Wszystkie te czynniki składają
się na aktualną sytuację demograficzną Europie. Obecnie w regionach o największej liczbie osób emigrujących do innych krajów migracja przyczynia się
do dalszego pogarszania się sytuacji demograficznej.
Kolejny istotny aspekt migracji w Unii Europejskiej jest związany celami,
które zostały ujęte w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej:
„2. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak
również zapobiegania i zwalczania przestępczości. 3. Unia ustanawia
rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego
podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen,
społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom
ochrony i poprawy jakości środowiska .”(EUR-LEX, 2012)

Państwa Unii Europejskiej prowadzą wspólną politykę w licznych
aspektach związanych z gospodarką, które dotyczą bezpośrednio jej obywateli.
Podejmowane działania zapewniające swobodę przepływu osób, w połączeniu
z dążeniem do pełnego zatrudnienia, są ważnymi przesłankami ułatwiającymi
obywatelom poszczególnych krajów podjęcie decyzji o emigracji z kraju pierwotnego przebywania.
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Swoboda przepływu osób, a także towaru, jest aktualnie fundamentalnym założeniem gospodarczym Unii Europejskiej. Obecnie trudno sobie
wyobrazić, aby zostały wprowadzone bardziej rygorystyczne ograniczenia, niż
te konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości usług oraz transportu towarów. Skutkiem stawiania większych barier w tym zakresie byłby niewątpliwie ogromny kryzys gospodarczy, który wpływałby nie tylko na kraje
będące członkami Unii Europejskiej, ale także na te spoza granic jej krajów
członkowskich.
Z kolei polityka gospodarcza polegająca na dążeniu do pełnego zatrudnienia jest związana z kształtowaniem się polityki społecznej jeszcze we
Wspólnocie Europejskiej (Kozielska 2014, s. 38). Ma ona na celu „wyrównywać warunki socjalne najsłabszych ekonomicznie grup ludności stosownie do
przyjętych praw pracobiorców” (Głąbicka 1998, s. 11).
Milowe kroki Polski wpływające na migracje
Współcześnie migracja jest postrzegana szeroko. Nie jest rozumiana tylko jako zmiana przebywania lub opuszczenie wcześniejszego miejsca pobytu w inny sposób niż przez śmierć (Lewis 1982, s. 7). Migracja jest pojmowana jako zmienianie otoczenia społecznego, związana często z czynnikami
o charakterze gospodarczym. Sama emigracja zarobkowa jest oceniana raczej
ujemnie jako kryzys działalności państwa. Tymczasem dobie coraz większej
globalizacji związanej z łatwością i szybkością przemieszczania się migracje
ludności w są zjawiskiem naturalnym.
W Polsce szczególnie widoczne w historii są aspekty polityczne i gospodarcze, które miały decydujący wpływ na kształt i skalę emigracji. Możemy je
uznać za milowe kroki w tym zakresie, ponieważ miały one znaczenie nie tylko na ruchy ludnościowe, ale także na ukształtowanie gospodarki oraz całego
ustroju państwowego.
W latach 1945-1989 rząd komunistyczny poprzez liczne ograniczenia
uniemożliwiał wielu Polakom wyjazd za granicę. Dopiero w latach osiemdziesiątych zezwalano większości obywatelom na opuszczenie kraju. Często prowadziło to do osiedlenia się na stałe poza granicami Rzeczypospolitej. W roku
1989 na skutek gwałtownych zmian ustrojowych nastąpił krok milowy dla
kształtu polskiej migracji. Na początku transformacji miał miejsce czas euforii,
skutkujący nasilonym odpływem osób. Następnie w miarę przeprowadzanych
zmian liczba emigrantów malała. Wtedy ważnym czynnikiem wpływającym
na decyzję o wyjeździe za granicę było bezrobocie, będące na bardzo wysokim
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poziomie sięgającym nawet 16, 9 % w lipcu 1994 roku (GUS 2019, s. 23).
W przypadku wyjazdów krótkoterminowych bardzo ważne były kierunki obierane przez emigrantów, które w większości były takie same, tj. głównie do krajów Europy zachodniej. W miarę upływu czasu głównym motywem wyjazdu
obywateli był poziom zarobków, które w Polsce nie mogły się wtedy równać
zachodnim standardom. Spowodowało to w wielu miejsca utworzenie silnych
społeczności polonijnych.
Kolejnym wydarzeniem mającym wpływ na migrację Polaków była akcesja Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Otwarcie granic związane
ze swobodnym przepływem osób spowodowało nasilenie się zjawiska emigracji, w szczególności zarobkowej. Na podstawie swoich badań CEBOS wykazał, że liczba ta sięgała nawet 2 milionów osób (Dębowska 2007, s. 8). Wraz
z przystąpieniem do Unii Europejskiej można zauważyć stopniowe odchodzenie od typowych wcześniej kierunków wyjazdu jak USA i Niemcy. Wzrosła
natomiast liczba osób emigrujących do Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Irlandii.
Warto nadmienić, że pomimo wyraźnego wzrostu ogólnej liczby osób wyjeżdżających, nie zmieniła się intensywność wyjazdów na stałe (Okólski 2006,
s.12-22). Jednak istnieją pewne problemy związane z przeprowadzanymi badaniami przez CEBOS. W zależności bowiem od przyjętej definicji emigranta
oraz uwzględnienie lub nie krótkoterminowych emigracji zarobkowych, można osiągnąć zupełnie odbiegające od siebie wyniki badań.
Społeczne i ekonomiczne aspekty emigracji
Polaków do Wielkiej Brytanii
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować
wspomnianą zmianę kierunków wyjazdów obywateli za granicę. Wielka Brytania stała się najczęściej wybieranym miejscem przez polskich emigrantów (tab
1). Podczas analizy tych informacji należy brać pod uwagę, że są one jedynie
przybliżone, ponieważ jak podaje Główny Urząd Statystyczny, prowadzenie
rzetelnych i dokładnych statystyk jest utrudnione z uwagi na zróżnicowany
sposób ewidencjonowania imigrantów w poszczególnych państwach.
Zgodnie z zamieszczonymi danymi liczba polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii zwiększyła się ze 150 tys. do 788 tys. przez okres od wejścia Polski
do Unii Europejskiej do 2016 roku. Po pierwszym roku obecności naszego
kraju we wspólnocie na Wyspy udało się o 190 tys. Polaków więcej niż w roku
ubiegłym, tzn. o ponad dwukrotnie więcej. Natomiast przez kolejne 5 lat liczba ta zwiększyła się o kolejne 240 tys. osób.
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Tab. 1. Szacunek emigracji z Polski na pobyt czasowy w latach 2004-2016
Kraj
przebywania

Ogółem
W tym
Europa
Unia
Europejska
(28 krajów)
w tym:
Austria
Belgia
Cypr
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Niemcy
Portugalia
Szwecja
Wielka
Brytania
Włochy
Kraje spoza
Unii
Europejskiej
w tym:
Norwegia

Liczba emigrantów w tys.
2004

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 000 1450

2000 2060 2130 2196 2320

2016

2397

2515

770

1 200 1685 1754 1816 1891 2013 2098

2214

750

1170

1607 1670 1720 1789 1901 1983

2096

15
13
.
.
.
0,4
30
13
26
23
15
385
0,5
11

25
21
.
.
.
0,7
44
17
37
43
76
430
0,6
17

29
45
3
7
19
3
60
16
48
92
133
440
1
33

25
47
3
7
21
2
62
15
40
95
120
470
1
36

28
48
2
8
23
2
63
14
37
97
118
500
1
38

31
49
1
8
25
3
63
12
34
103
115
560
1
40

34
49
1
9
28
3
63
9
32
109
113
614
1
43

36
52
1
9
30
3
64
8
30
112
111
655
1
46

39
54
1
9
32
3
64
8
29
116
112
687
1
49

150
59

34
70

580
92

625
94

637
97

642
96

685
96

720
94

788
93

20

30

78

84

96

102

112

115

118

.

.

50

56

65

71

79

84

85

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludno
sci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042016,2,
10.html (dostęp 2019-04-27)
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Główną przyczyną tak wysokiej liczby wyjazdów Polaków był zamiar
podjęcia pracy. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami przez Główny
Urząd Statystyczny w 2002 roku chęć emigracji z powodu pracy podawało
ok. 44 % respondentów, natomiast już w 2011 roku jako powód takiej decyzji
podawało już 73 % osób (GUS 2019, s.11). Z tego powodu warto prześledzić informację o średnich zarobkach w poszczególnych krajach. W Polsce
w trzecim kwartale 2016 roku przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło
4055,04 zł (GUS 2016, s. 14), co daje ok. 2919 zł netto. Natomiast średnie
wynagrodzenie Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii było na poziomie
6005 zł netto (Chmielewska i in. 2016, s. 24). W tym przypadku perspektywa
polepszenia swojego statusu społeczno-ekonomicznego oraz standardu życia
poprzez wyraźnie wyższe zarobki, stała się decydująca dla większości emigrantów. Taką przesłanką z pewnością nie było natomiast struktura świadczeń socjalnych funkcjonująca w tym kraju. W 2016 roku korzystało z nich zaledwie
37,7 % Polaków (Chmielewska i in. 2016, s. 24), którzy w większości byli
mimo to aktywni zawodowo. Zgodnie z Raportem Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji Polonii i Polaków za granicą badania potwierdzają pozytywny wpływ otwarcia brytyjskiego rynku pracy dnia 1 maja 2004 roku dla
nowych członków Unii Europejskiej ze względu na korzyści dla gospodarki
brytyjskiej. Wiąże się to z wypełnieniem przez emigrantów luk w zatrudnieniu
i redukcją regionalnych niedoborów siły roboczej przy niewielkim obciążeniu
brytyjskiego systemu opieki społecznej (MSZ 2012, s. 268).
Ważną kwestią związaną z adaptacją i trwałym osiedleniem się polskich
emigrantów w Wielkiej Brytanii jest istnienie dużych skupisk, w których zamieszkują i tworzą silną nację. Takie ogniska organizujące pomoc dla nowych
przybyszów pomagają obywatelom polskim w realizowaniu swoich planów.
W Polsce skutki licznych wyjazdów do krajów Unii Europejskiej związane są również z brakiem wykwalifikowanych i dobrze wykształconych
osób na rynku pracy. W 2016 roku ok. 48 % Polaków, którzy podjęli pracę
w Wielkiej Brytanii, wykonywało obowiązki pracownicze związane z funkcją
menadżera, specjalisty lub robotnika wykwalifikowanego (Chmielewska i in.
2016, s. 21). Wpływa to w pewnym zakresie na utrzymywanie się bardzo niskiej stopy bezrobocia w ostatnich latach. Ponadto polskim przedsiębiorcom
coraz trudniej znajdować zarówno wykwalifikowane osoby, jak i takie, które
wykonują proste prace niewymagające specjalistycznych umiejętności.
W związku z wynikiem przeprowadzonego 23 czerwca 2016 roku referendum w Wielkiej Brytanii dotyczącego jej członkostwa w Unii Europejskiej kwestia warunków przebywania Polaków w tym państwie jest aktualnie
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najważniejszym tematem stosunków dwustronnych. Z perspektywy polskich
interesów stanowi to fundament kształtu przyszłych relacji polsko-brytyjskich.
Ponadto wątpliwości pozostają w temacie praw do świadczeń socjalnych, które przez wielu obywateli polskich zostało już nabytych na gruncie prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
przez Work Service 21,6 % (Kubisiak 2017, s. 46) ankietowanych motywuje
swój wyjazd do Wielkiej Brytanii chęcią zdążenia przed dokonaniem „Brexitu”. Zgodnie z oczekiwaniami polskich emigrantów osoby, które wcześniej na
stałe osiedlą się na terenie państwa brytyjskiego zachowają swoje dotychczasowe prawa lub będą one mniej ograniczane niż prawa emigrantów przybyłych
po wyjściu z Unii Europejskiej. Przedmiotowe zagadnienie w związku z faktem dokonania Brexitu, wymaga przeprowadzenia szerokich badań, jednakże
wydaje się, że dotychczasowe doświadczenia przemawiają za tezą, iż wyjście
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie powoduje znacznej zmiany w zjawisku emigracji.
Podsumowanie
Na mobilność terytorialną oddziałuje wiele uwarunkowań politycznych,
społecznych i gospodarczych. W XXI wieku szczególny wpływ na kształt obecnej sytuacji migracyjnej w Unii Europejskiej ma swoboda przepływu osób,
która umożliwia przekraczanie granic i ogólne dążenie do poprawy swojego
bytu w innych krajach przez emigrantów. Ponadto wzrastają na znaczeniu
uwarunkowania demograficzne. Wpływają one z jednej strony do dalszego
pogarszania się sytuacji demograficznej w Europie a z drugiej mogą stanowić
przyczynę liczniejszych przemieszczeń obywateli do innych krajów.
W ciągu ostatnich kilku dekad w historii Polski można wyróżnić dwa
bardzo ważne etapy przeobrażenia się państwa. Najpierw u schyłku działalności partii komunistycznej nastąpiły zmiany zarówno w aspekcie politycznym,
jak i gospodarczym. Następnie kolejny etap transformacji państwa polskiego
stanowiło przystąpienie do Unii Europejskich, które w sposób decydujący
kształtuje sytuację migracyjną w kraju.
Polscy emigranci wraz z upływem czasu od przystąpienia do Unii Europejskiej coraz częściej obierali za kierunek swoich wyjazdów Wielką Brytanię.
Wkrótce wśród Polaków stała się ona najczęściej wybieranym krajem członkowskim jako cel emigracji. Główną przyczyną takiego działania były przede
wszystkim dysproporcje między zarobkami osiąganymi w Polsce, a tymi,
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które mogą zostać uzyskane na Wyspach Brytyjskich oraz fakt, że środowisko
i organizacja Polaków jest tam bardzo duża.
Dominującym obecnie tematem w relacjach polsko-brytyjskich jest
ukształtowanie przyszłej współpracy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej. Aktualnie nie wpływa to decydująco na nastroje emigrantów,
jednakże pozostaje jedną z przesłanek przemawiających dla jednych osób za jak
najszybszym przemieszczeniem się na Wyspy, a dla drugich za rozważeniem
zmiany kierunku migracji.
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Emigration of Poles to Great Britain
in the 21st century

Abstract: The purpose of this article is to discuss selected aspects of Polish emigration to Great Britain related to the current economic, social
and political situation prevailing in the region. Emphasis was made
on political expressions visible in the history of Poland, which had
a decisive influence on the shape and scale of emigration. The study indicates the special impact of demographic conditions prevailing in Europe and the free movement of people between the European Union
member states. Consideration was also given to aspects of migration
related to the exit of Great Britain from the European Union, as well
as the importance of this matter in future Polish-British relations.
Keywords: emigration, Poland, Great Britain, European Union
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Transgraniczna Egzekucja
w sprawach cywilnych

Streszczenie: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusiło
wprowadzenie wielu zmian w zakresie egzekwowania zobowiązań transgranicznych. W ciągu kilkunastu lat weszło w życie kilka kluczwych
rozporządzeń, które przyczyniły się do uproszczenia tej procedury. Dwa
z nich zostaną omówione w niniejszej pracy. Jedno z nich ustanowiło
zasadę, punkt wyjścia do rozważań, że orzeczenie wydane w jednym
państwie członkowskim powinno być uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim, natomiast drugie wprowadziło instytucję Europejskiego nakazu zapłaty. Przedmiotem obu rozporządzeń są
sprawy cywilne i handlowe. W swojej pracy autorka postara się przybliżyć odpowiednie regulacje unijne oraz ich znaczenie dla skutecznej
egzekucji.
Słowa kluczowe: Egzekucja, prawo UE, ENZ

Wprowadzenie
Wejście Polski do Unii Europejskiej w znaczący sposób wpłynęło na
wykonywanie orzeczeń w innych Państwach Członkowskich. Umów transgranicznych zawieranych między obywatelami Polski a obywatelami innych
Państw UE jest z roku na rok coraz więcej, w związku ze swobodą przepływu towarów, usług oraz świadczenia pracy. Niesie to za sobą wiele poważnych zmian nie tylko w zakresie dostosowywania regulacji krajowych, ale
także doprowadziło do uproszczenia egzekwowania zobowiązań na poziomie
Unii Europejskiej. Znalazło to wyraz w dwóch rozporządzeniach, które będą
75

EDYTA SZEKSZTEŁŁO

przedmiotem analizy w tej pracy. Pierwsze z nich dotyczy uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, natomiast
drugie dotyczy utworzenia Europejskiego Nakazu Zapłaty. Dzięki wprowadzeniu odpowiednich regulacji, obywatele zyskali możliwość skuteczniejszego
dochodzenia swoich roszczeń.
W celu doprecyzowania tematu pracy, warto zaznaczyć, że przedmiotem
analizy będą sprawy cywilne i handlowe, a nie publicznoprawne. Co więcej,
przez sprawę transgraniczną rozumie się sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie
członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę.
Nastąpi zatem zbadanie regulacji unijnych, a także krajowych.
Uznawanie i wykonywanie orzeczeń
„Artykuł 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, póz.
483) stanowi, że konstytucja jest najwyższym prawem w RP i jest stosowana
bezpośrednio. Natomiast na podstawie art. 9 Konstytucji powstaje generalne
zobowiązanie dla Polski do przestrzegania wiążącego ją prawa międzynarodowego. W konsekwencji każda norma prawa międzynarodowego wiążąca
Polskę jest objęta ex lege postanowieniem art. 9 Konstytucji, który formułuje
zasadę przychylności prawu międzynarodowemu. Wskutek wyrażenia zgody
na związanie się umową w formie ratyfikacji, umowa międzynarodowa, po jej
ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana” (Marciniak 2016).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012
z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (OJ L 351,
20.12.2012, p. 1–32) (dalej: „Rozporządzenie nr 1215/2012") wprowadziło
zasadę, że orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim powinno być
uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim. Celem przywołanego rozporządzenia jest zatem zapewnienie swobodnego przepływu orzeczeń
w sprawach cywilnych i handlowych. Pojęcie uznania orzeczenia, rozumie
się jako rozszerzenie jego skutków prawnych i skuteczności. Kluczowym elementem tej regulacji jest to, że zrezygnowano z konieczności wszczęcia i przeprowadzenia dodatkowego postępowania, czyli uznanie orzeczenia wydanego
w jednym państwie członkowskim następuje w innych państwach członkowskich automatycznie (ex lege).
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Przechodząc do zakresu stosowania przedmiotowego rozporządzenia, ma
ono zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, niezależnie od rodzaju
sądu. Nie obejmuje ono w szczególności spraw podatkowych, celnych, administracyjnych ani spraw dotyczących odpowiedzialności państwa za działania
lub zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej (art. 1). Natomiast przez
„orzeczenie” rozumie się „orzeczenie” oznacza każde orzeczenie wydane
przez sąd państwa członkowskiego – niezależnie od tego, jak zostanie określone – w tym wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty (art. 2).
Chcąc jak najlepiej omówić tematykę egzekucji, autorka posłuży się
w tym momencie pewnym przykładem, tak aby rozważania nie miały charakteru czysto teoretycznego. Niemcy są największym partnerem handlowym
Polski. Co więcej, często dochodzi do zawierania umów między obywatelami
Polski a obywatelami Niemiec. Z związku z tym, nie trudno wyobrazić sobie
sytuację, w której doszło do wydania prawomocnego wyroku w Niemczech.
Wierzyciel, pochodzący z Polski, w sprawie którego został wydany wyrok
przed sądem niemieckim przeciwko niemieckiemu dłużnikowi, chce wszcząć
egzekucję w Polsce. Na mocy Rozporządzenia nr 1215/2012 jest to możliwe,
ponieważ każda zainteresowana strona powołująca się na uznanie orzeczenia,
może wystąpić do sądu z wnioskiem o uznanie orzeczenia.
W celu wszczęcia egzekucji, powołując się przez stronę w danym państwie członkowskim (w Polsce) na orzeczenie, które zostało wydane w innym
państwie członkowskim (w Niemczech), konieczne jest na samym początku
przedstawienie odpisu orzeczenia oraz zaświadczenia wydanego przez sąd
pochodzenia orzeczenia na specjalnym formularzu (art. 37 Rozporządzenia
nr 1215/2012). Zaświadczenie jest wydawane przez sąd pochodzenia na wniosek każdej zainteresowanej strony. W zaświadczeniu na formularzu należy
określić wszystkie konieczne informacje dotyczące oznaczenia sądu pochodzenia orzeczenia, powoda, pozwanego, orzeczenia sądowego, daty sporządzenia
zaświadczenia, a także należy zawrzeć podpis lub pieczęć sądu pochodzenia
orzeczenia.
Warto w tym miejscu odnotować, że „przepis wyłącza wymóg legalizacji
jak też innych podobnych formalności. Autentyczność dokumentów urzędowych jest poświadczana na gruncie Konwencji znoszącej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze w 1961 r.
Konwencja zniosła wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Stronami Konwencji haskiej są wszystkie państwa członkowskie Unii
Europejskiej. Konwencja haska ma zastosowanie do dokumentów urzędowych,
które zostały sporządzone na terytorium jednego z umawiających się państw
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i które mają być przedłożone na terytorium innego umawiającego się państwa. Jedyną czynnością, która może być wymagana w celu poświadczenia
autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała
dokument, oraz, w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, którym
opatrzony jest dokument, jest dołączenie klauzuli apostille wydawanej przez
właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Klauzula apostille
poświadcza autentyczność podpisu, charakter, w jakim działała osoba, która
podpisała dokument, a także tożsamość pieczęci lub stempla, którym dokument jest opatrzony” (Gołaczyński 2015).
Jeżeli orzeczenie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu
1215/2012 (sprawa cywilna, handlowa, etc.), sąd który je wydał, wydaje na
wniosek zaświadczenie na potrzeby uznania lub wykonania tego orzeczenia
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Natomiast, gdy ugoda
objęta zakresem zastosowania Rozporządzenia, spełnia warunki określone w
tym rozporządzeniu, sąd, przed którym zawarto ugodę albo który ją zatwierdził, wydaje na wniosek zaświadczenie na potrzeby wykonania tej ugody w innym państwie członkowskim UE. Na postanowienie w przedmiocie wydania
zaświadczenia przysługuje zażalenie.
„Przepisy prawa unijnego nie przewidują jednolitej regulacji zawartej
w jednym bądź w różnych aktach prawnych dotyczącej wykonywania orzeczeń objętych systemem automatycznej wykonalności. Wprawdzie podstawowe znaczenie w tym zakresie ma rozporządzenie nr 1215/2012, stosowane
w szeroko rozumianych sprawach cywilnych i handlowych, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w art. 1 ust. 2, nie ma ono jednak charakteru ogólnego w tym znaczeniu, że obejmuje swoim zakresem wszystkie orzeczenia objęte reżimem automatycznej wykonalności, także w innych rozporządzeniach.
Regulacje dotyczące automatycznej wykonalności zawarte w poszczególnych
rozporządzeniach mają charakter autonomiczny i samodzielny, niekiedy różniąc się w istotny sposób między sobą” (Agnieszka Góra-Błaszczykowska
2017).
„Jedną z reguł rządzącą wzajemnym wykonywaniem wykonywaniem
orzeczeń w prawie unijnym jest zasada asymilacji, inaczej – zakaz dyskryminacji. Polega ona na tym, że zagraniczne orzeczenie, objęte reżimem automatycznej wykonalności, powinno być traktowane w kontekście jego wykonania
tak samo jak orzeczenia pochodzące od sądów państwa wykonania (orzeczenia
krajowe). Istota zasady asymilacji sprowadza się do tego, że wykonanie zagranicznego orzeczenia nie może być obwarowane bardziej rygorystycznymi warunkami aniżeli wykonanie orzeczeń krajowych; w szczególności wykluczone
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jest ustanowienie w prawie krajowym dodatkowych, nieprzewidzianych w odniesieniu do orzeczeń krajowych, warunków umożliwiających przeprowadzenie egzekucji, z zastrzeżeniem regulacji mających na celu wdrożenie wymagań
wynikających wprost z przepisów prawa unijnego. Niedopuszczalne byłoby,
przykładowo, wprowadzenie w odniesieniu do
orzeczeń pochodzących od sądu innego państwa unijnego dodatkowych
opłat egzekucyjnych lub ograniczenie dopuszczalnych sposobów egzekucji
w zestawieniu ze sposobami, których stosowanie jest możliwe w postępowaniu
mającym na celu wykonanie orzeczenia wydanego przez sąd krajowy” (Marciniak 2016).
Należy również wspomnieć, że zgodnie z art. 40 Rozporządzenia
1215/2012, wykonalne orzeczenie upoważnia z mocy prawa do zastosowania
wszelkich środków zabezpieczających przewidzianych w prawie wezwanego
państwa członkowskiego. Zgodnie natomiast z art. 747 k.p.c., zabezpieczenie
roszczeń pieniężnych następuje np. przez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia
za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego; obciążenie nieruchomości
obowiązanego hipoteką przymusową; ustanowienie zarządu przymusowego
nad przedsiębiorstwem.
Tytuł wykonawczy
Tak jak to autorka wcześniej podkreśliła, w Unii Europejskiej obowiązuje
system automatycznej wykonalności orzeczeń. Oznacza to, że orzeczenia sądowe wydane w państwie członkowskim pochodzenia podlegają wykonaniu we
wszystkich państwach członkowskich UE, w których zostanie złożony wniosek
o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, bez konieczności stwierdzania wykonalności. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575) (dalej:
„k.p.c.”) (stan prawny z dnia 15 maja 2021 r.), zrezygnowano z konieczności
nadawania orzeczeniom sądowym, ugodom sądowym i dokumentom urzędowym pochodzącym z innych państw członkowskich klauzuli wykonalności.
Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, bowiem upraszcza znacznie cały proces
egzekucji.
„W styczniu 2015 r. ustawodawca zdecydował się na zmianę stanu prawnego odnośnie do europejskich dokumentów, które mogą być podstawą prowadzenia egzekucji w Polsce. Zmiana ta jest dość zasadnicza. Dotychczas bowiem dokumenty te miały charakter tytułów egzekucyjnych, wymagających
dla swej egzekucyjnej skuteczności nadania klauzuli wykonalności przez polski
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sąd. Po 10 stycznia 2015 r. nie jest to już konieczne. Dokumenty te bowiem
stały się tytułami wykonawczymi” (Sikorski 2016).
„U podłoża systemu automatycznej wykonalności leży wzajemne zaufanie poszczególnych państw członkowskich do działalności ich władzy sądowniczej. Jeżeli zatem zakłada się, że standard działania sądów innych państw
członkowskich odpowiada standardowi działania własnego sądownictwa,
to nie wydaje się uzasadnione dokonywanie powtórnej kontroli okoliczności,
które były weryfikowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej”
(Jankowski 2019).
Zgodnie z art. 1153(14) pkt 1 k.p.c., tytułami wykonawczymi w Rzeczypospolitej Polskiej są (1) orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzące z tych państw ugody i dokumenty urzędowe, objęte
zakresem zastosowania rozporządzenia nr 1215/20212, jeżeli nadają się do
wykonania w drodze egzekucji (a także europejskie nakazy zapłaty, o których
będzie mowa później). Jest to wyjątkowe rozwiązanie, ponieważ przytoczony artykuł stanowi o tytułach wykonawczych. Odrywając się na moment od
spraw transgranicznych, art. 776 k.p.c. stanowi, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, a tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony
w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. W omawianych
sprawach transgranicznych, wyrokom pochodzącym z innych Państw Członkowskich, nie nadaje się klauzuli wykonalności, co jest zgodne z systemem
automatycznej wykonalności. "Podstawowy skutek takiego rozwiązania dla
postępowania egzekucyjnego prowadzonego w Polsce jest więc taki, że organ
egzekucyjny, do którego wpływa wniosek egzekucyjny z dołączonym tytułem
europejskim, ma obowiązek zweryfikowania jego treści i formy oraz ustalenia,
czy mieści się on w katalogach dokumentów wymienionych w rozporządzeniach Unii Europejskiej. To organ egzekucyjny musi zdecydować o dopuszczeniu prowadzenia egzekucji na podstawie przedstawionego przez wierzyciela dokumentu” (Sikorski 2016).
Na marginesie warto wspomnieć, że poprzednio obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych
i handlowych, przewidywało procedurę nadawania klauzuli wykonalności.
Rozporządzenie to zostało zastąpione przez Rozporządzenie 1215/2012, które
znacznie ułatwiło procedurę transgranicznej egzekucji.
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Postępowanie egzekucyjne
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 1215/2012 w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego właściwym jest prawo państwa członkowskiego wykonania orzeczenia. Art. 41 Rozporządzenia stanowi, że orzeczenie
wydane w którymkolwiek Państwie Członkowskim (np. w Niemczech) i wykonalne w wezwanym państwie członkowskim (np. w Polsce) jest tam wykonywane na tych samych warunkach, co orzeczenie wydane w tym wezwanym
państwie członkowskim (np. w Polsce). Konsekwentnie, na gruncie k.p.c.
mają zastosowanie przepisy od art. 758 do art. 1071 dotyczące postępowania
egzekucyjnego.
Odwołując się do wcześniej przytoczonego przykładu wyroku wydanego w Niemczech, a który może być z różnych powodów wykonany w Polsce,
autorka wskaże w tym miejscu kilka regulacji z polskiego postępowania egzekucyjnego, które mogą znaleźć zastosowanie w przytoczonej wyżej sprawie.
Mianowicie:
1. Czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów (art. 759 § 1k.p.c.).
2. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień (art. 761 § 1 k.p.c.).
3. Organ egzekucyjny może żądać od: organów podatkowych, banków,
biur informacji gospodarczej – informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika (art. 761(1) k.p.c.).
4. Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której
terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej
żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy (art. 763 § 1 k.p.c.).
5. Komornik poucza strony i uczestników postępowania niezastępowanych przez adwokata o sposobie i terminie zaskarżenia czynności.
Jeżeli osoby te nie są obecne, pouczenie następuje wraz z zawiadomieniem o dokonaniu czynności (art. 763(1) k.p.c.).
6. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego (art.
767 § 1 k.p.c.).
7. Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika,
jeżeli w drodze czynności nie zdołano ustalić majątku pozwalającego
na zaspokojenie dochodzonego świadczenia (art. 801(2) k.p.c.).
8. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804
§ 1 k.p.c.).
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9. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji (art. 805 § 1 k.p.c.).
10. Komornik stwierdza każdą czynność egzekucyjną protokołem
(art. 809 k.p.c.).
Wymogi formalne
dla wszczęcia postępowania egzekucyjnego
Wierzyciel, w sprawie którego toczyło się postępowanie w sądzie innego Państwa Członkowskiego (np. Niemcy), chcąc doprowadzić do wszczęcia
postępowania egzekucyjnego (np. w Polsce), przedstawia organowi egzekucyjnemu dwa dokumenty, które zostały już wcześniej wymienione, czyli odpis orzeczenia oraz zaświadczenie na formularzu potwierdzające wykonalność
orzeczenia. W systemie automatycznej wykonalności orzeczeń sądowych
przedłożenie zaświadczenia na formularzu jest obowiązkowe. Wydanie tego
zaświadczenia przez sąd państwa pochodzenia potwierdza, iż orzeczenie sądowe wydane zostało w sprawie cywilnej i handlowej objętej zakresem zastosowania Rozporządzenia. Z zaświadczenia wynika, iż orzeczenie jest wykonalne w państwie członkowskim pochodzenia bez konieczności spełnienia
dodatkowych warunków. Wynika z niego ponadto, z jakim dniem i w jakim
języku wyrok został doręczony pozwanemu. Podkreślić należy, iż wszystkie
informacje zawarte w zaświadczeniu mają stanowić dla organu egzekucyjnego
wystarczającą podstawę wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
Warto wspomnieć ponadto, że orzeczenie sądowe wydane przez sąd
w państwie członkowskim pochodzenia nie może być przedmiotem kontroli
merytorycznej w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o jego wykonanie (art. 52 Rozporządzenia). Zakaz kontroli merytorycznej dotyczy zarówno prawa materialnego, jak i procesowego. Sąd państwa wezwanego nie
może też badać prawidłowości oceny prawnej ani oceny stanu faktycznego
dokonanych przez sąd państwa pochodzenia.
W związku z tym, że orzeczenia państw Unii Europejskiej mogą przewidywać różne środki lub zarządzenia, kluczową kwestią jest instytucja dostosowania tytułów wykonawczych. Zgodnie z art. 54 Rozporządzenia, jeżeli orzeczenie zawiera środek lub zarządzenie nieznane w prawie wezwanego
państwa członkowskiego, to środek ten lub to zarządzenie powinny zostać
dostosowane tak dalece, jak to możliwe do środka lub zarządzenia znanego
prawu tego państwa członkowskiego, które ma równorzędne skutki i służy
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podobnym celom i interesom. Dostosowania tytułów wykonawczych dokonuje organ egzekucyjny wydając stosowne postanowienie. Natomiast komornik
sądowy w razie potrzeby może się zwrócić do sądu o wydanie postanowienia
w celu dostosowania tytułu wykonawczego. „Potrzebę dostosowania dostrzegano przede wszystkim w odniesieniu do tytułów stwierdzających obowiązek
spełnienia świadczenia niepieniężnego polegającego na dokonaniu lub zaniechaniu określonej czynności, tytułów obejmujących środki tymczasowe i zabezpieczające, a nawet w odniesieniu do tytułów zasądzających świadczenia
pieniężne w części dotyczącej odsetek, określonych za pomocą różnego rodzaju
indeksów lub innych formuł, których konkretyzacja pozostawiona została organowi egzekucyjnemu, na etapie postępowania egzekucyjnego, na podstawie
prawa państwa pochodzenia tytułu” (Grzegorczyk 2014).
„Postępowanie w sprawie dostosowania tytułu nie ma jednak znaczenia
merytorycznego. W jego wyniku nie dochodzi do dopuszczenia do wykonania
tytułu europejskiego w drodze egzekucji. Nie jest również przesłanką warunkującą jej wszczęcie i prowadzenie. Dostosowanie nie polega także na uznaniu
tytułu czy też stwierdzeniu jego wykonalności. Przedmiotem rozstrzygnięcia
jest tu jedynie dostosowanie środka lub zarządzenia zawartego w orzeczeniu,
nieznanym prawu wezwanego państwa członkowskiego, w którym ma być ono
wykonane, do środków lub zarządzeń przewidzianych w przepisach państwa je
wykonującego” (Sikorski 2016).
Wracając do przykładu orzeczenia sądu niemieckiego, które ma być wykonane w Polsce, nie można pominąć faktu, że te orzeczenie nie będzie w języku polskim. Pojawia się zatem problem ewentualnych tłumaczeń, których
w Polsce dokonuje tłumacz przysięgły. Tłumaczenia orzeczenia sądowego może zażądać organ egzekucyjny lub dłużnik. Organ egzekucyjny może
zażądać tłumaczenia orzeczenia sądowego wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest
w stanie prowadzić postępowania egzekucyjnego bez takiego tłumaczenia. Organ egzekucyjny może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia tłumaczenia
treści zaświadczenia na formularzu. Natomiast dłużnik może zażądać tłumaczenia orzeczenia sądowego, gdy orzeczenie nie zostało sporządzone lub nie
dołączono do niego tłumaczenia w języku dla niego zrozumiałym lub języku
urzędowym państwa członkowskiego jego miejsca zamieszkania.
Organ egzekucyjny doręcza dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji, a także zaświadczenie na
formularzu.
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Dłużnik może zażądać tłumaczenia tytułu wykonawczego. Od chwili
złożenia przez dłużnika wniosku o tłumaczenie orzeczenia sądowego do chwili jego doręczenia mogą być stosowane względem dłużnika tylko środki zabezpieczające. W tym czasie nie można w stosunku do dłużnika zastosować
żadnych środków wykonawczych. Dalsze czynności egzekucyjne są dopuszczalne po doręczeniu tłumaczenia dłużnikowi. Jednak przedmiotowe rozwiązanie nie znajdzie zastosowania, gdy orzeczenie sądowe zostało już dłużnikowi
doręczone w języku dla niego zrozumiałym lub języku urzędowym państwa
członkowskiego jego miejsca zamieszkania, lub wraz z tłumaczeniem na jeden
z tych języków.
Odmowa wykonania orzeczenia
W art. 46 Rozporządzenia 1215/2012 została także uregulowana kwestia odmowy wykonania orzeczenia. Ten przepis reguluje sytuacje, w których
osoba przeciwko której wystąpiono o wykonanie orzeczenia może wystąpić
o odmowę jego wykonania. Stanie się tak gdy np. uznanie orzeczenia byłoby oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym wezwanego państwa
członkowskiego, a także wtedy gdy pozwanemu nie doręczono dokumentu
wszczynającego postępowanie lub dokumentu mu równorzędnego w czasie
i w sposób umożliwiający mu przygotowanie obrony.
W związku z tym, że mogą nastąpić problemy w rozumieniu klauzuli porządku publicznego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił, że
1.

powoływanie się na klauzulę porządku publicznego powinno mieć
miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach;
2. powoływanie się na klauzulę porządku publicznego jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy uznanie lub wykonanie orzeczenia
wydanego w innym państwie członkowskim naruszałoby w sposób
niedopuszczalny porządek prawny państwa wezwanego, ponieważ
naruszałoby jedną z zasad podstawowych.

Wniosek o odmowę wykonania orzeczenia rozpoznaje sąd na posiedzeniu niejawnym, orzekając w tej sprawie niezwłocznie. Na postanowienie
w przedmiocie odmowy wykonania przysługuje zażalenie. Złożenie przez
dłużnika wniosku o odmowę wykonania orzeczenia sądowego do sądu wezwanego państwa członkowskiego stanowi podstawę dla sądu tego państwa do
ograniczenia postępowania egzekucyjnego do środków zabezpieczających albo
do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w całości lub w części.
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Europejski Nakaz Zapłaty
Wcześniejsze rozważania dotyczyły jednej z metod wszczęcia transgranicznego postępowania egzekucyjnego. Nie należy się jednak w tym miejscu zatrzymywać i warto wspomnieć także o drugim Rozporządzeniu nr 1896/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającym
postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (OJ L 399, 30.12.2006,
p. 1–32) (dalej: „Rozporządzenie nr 1896/2006”). Celem tego rozporządzenia
jest uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach transgranicznych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych. Omawiając Europejski Nakaz Zapłaty (dalej: „ENZ”) należy podkreślić, że także w tym przypadku została uchylona konieczność przeprowadzenia
w państwie członkowskim wykonania, jakiegokolwiek dodatkowego postępowania pośredniego mającego na celu stwierdzenie jego wykonalności (exequatur), co jest niewątpliwie znacznym uproszczeniem. Zakres zastosowania tego
rozporządzenia jest podobny do tego opisanego wcześniej również w zakresie zastosowania, bowiem ma ono zastosowanie do transgranicznych spraw
cywilnych i handlowych. Nie ma ono zastosowania w szczególności do spraw
skarbowych, celnych lub administracyjnych (art. 2). „Za wprowadzeniem
postępowania w sprawie ENZ jako postępowania alternatywnego przemawia
okoliczność, że w większości państw członkowskich istnieją krajowe postępowania w sprawie nakazów zapłaty. Wprowadzenie takich postępowań udowodniło, że jest ono szczególnie wartościowym narzędziem zapewniającym
szybkie i efektywne ekonomicznie załatwianie spraw” (Harast 2013).
„Postępowanie w sprawie ENZ obejmuje zasadniczo swym zakresem zarówno postępowanie w sprawie wydania ENZ, jak i postępowanie w sprawie
wykonania ENZ, a także postępowanie związane z wykonaniem ENZ” (Harast
2013). "Postępowanie w sprawie wydania jest postępowaniem rozpoznawczym,
które ma na celu ustalenie istnienia albo nieistnienia normy indywidualnokonkretnej. Postępowanie w sprawie wykonania ma zaś na celu przymusowe
urzeczywistnienie tej normy” (Broniewicz 2008).
Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ustanawia się
w celu dochodzenia roszczeń pieniężnych o oznaczonej wysokości, które są wymagalne w chwili wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.
W celu transgranicznego wyegzekwowania zobowiązania, należy wnieść pozew
o wydanie ENZ. Składa się go przy użyciu specjalnego formularza. Zgodnie
z art. 7 Rozporządzenia 1896/2006, pozew taki musi zawierać:
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1. Nazwy lub imiona i nazwiska oraz adresy stron oraz oznaczenie sądu,
do którego kierowany jest pozew;
2. Kwotę dochodzonego roszczenia;
3. Stawkę odsetek oraz okres, za jaki żąda odsetek;
4. Uzasadnienie roszczenia;
5. Odpis dowodów na poparcie roszczenia;
6. Okoliczności uzasadniające właściwość sądu; oraz
7. Uzasadnienie transgranicznego charakteru sprawy.
Po wpłynięciu pozwu o wydanie ENZ do sądu, bada on czy spełnione
są wymogi formalne pozwu i czy jest on uzasadniony. W przypadku niespełnienia wymogów, zgodnie z art. 9 Rozporządzenia nr 1896/2006, sąd umożliwia powodowi uzupełnienie lub poprawienie pozwu, chyba że roszczenie jest
oczywiście nieuzasadnione lub pozew jest niedopuszczalny. W takiej sytuacji,
sąd odrzuca pozew.
„Z uwagi na okoliczność, iż postępowanie w sprawie ENZ ma charakter
fakultatywny oraz jest postępowaniem alternatywnym w stosunku do innych
postępowań cywilnych, należy przyjąć, że na gruncie polskiego prawa możliwe jest zatem dochodzenie roszczeń objętych zakresem omawianego rozporządzenia, także według procedur przewidzianych w kodeksie postępowania
cywilnego w ramach zwykłego postępowania albo w ramach postępowań odrębnych, w szczególności w postępowaniu upominawczym albo w postępowaniu nakazowym” (Harast 2013).
Wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty
Jeżeli spełnione są wszystkie warunki formalne i pozew jest uzasadniony,
sąd, tak szybko jak to możliwe, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu, wydaje europejski nakaz zapłaty przy użyciu formularza. W europejskim
nakazie zapłaty pozwanego informuje się, że:
•
•
•
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nakaz został wydany wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez powoda i niezweryfikowanych przez sąd;
nakaz stanie się wykonalny, chyba że do sądu zostanie wniesiony
sprzeciw;
w przypadku wniesienia sprzeciwu postępowanie będzie kontynuowane przed właściwymi sądami państwa członkowskiego wydania
zgodnie z przepisami regulującymi zwykłe postępowanie cywilne,
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chyba że powód wyraźnie zażądał w takim przypadku zakończenia
postępowania.
Ponadto, zawiera on pouczenie, że pozwany może zapłacić powodowi
kwotę wskazaną w nakazie lub wnieść sprzeciw poprzez jego przesłanie sądowi
wydania w terminie 30 dni od doręczenia mu nakazu (art. 12 Rozporządzenia
nr 1896/2006).
„Warto w tym miejscu zasygnalizować również, że postępowanie w sprawie ENZ jest postępowaniem jednoinstancyjnym, gdyż w myśl art. 11 ust. 2
rozporządzenia od odrzucenia pozwu nie przysługuje odwołanie. Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 3 rozporządzenia, odrzucenie pozwu nie zamyka powodowi możliwości dochodzenia, roszczenia w nowym pozwie o wydanie ENZ lub
przy zastosowaniu dowolnej innej procedury przewidzianej prawem państwa
członkowskiego. Rozwiązanie to łagodzi skutki braku jakichkolwiek środków
zaskarżenia w razie odrzucenia pozwu (por. uwagi do art. 11 rozporządzenia).
Natomiast w razie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego, uprzednie dochodzenie przez powoda roszczenia przy wykorzystaniu postępowania w sprawie
ENZ pozostaje, zgodnie z prawem krajowym, bez uszczerbku dla jego sytuacji
w toku dalszego zwykłego postępowania cywilnego” (Harast 2013).
Sprzeciw od Europejskiego Nakazu Zapłaty
Pozwany ma prawo wnieść sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty.
Wnosi się go wówczas do sądu, który go wydał. Termin do jego wniesienia
wynosi 30 dni od doręczenia nakazu pozwanemu. Warto w tym miejscu odnotować, że w sprzeciwie pozwany wskazuje, że kwestionuje roszczenie, bez
konieczności precyzowania powodów. W przypadku wniesienia sprzeciwu
w terminie, o czym powód jest informowany, dalsze postępowanie odbywa
się przed właściwymi sądami w państwie członkowskim wydania, chyba że
powód wyraźnie zażądał w takim przypadku zakończenia postępowania
(art. 17 Rozporządzenia nr 1896/2006), a dalsze postępowanie odbywa się
zgodnie z zasadami europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń
lub właściwego krajowego postępowania cywilnego. Natomiast w sytuacji niewniesienia sprzeciwu w terminie przez pozwanego, sąd który wydał ENZ, niezwłocznie stwierdza jego wykonalność (art. 18 Rozporządzenia nr 1896/2006).
Gdy ENZ jest wykonalny, zostaje on przesłany powodowi.
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Wykonanie Europejskiego Nakazu Zapłaty
Gdy wierzyciel uzyska ENZ, następnym krokiem w kierunku wyegzekwowania zobowiązania, jest przedstawienie właściwym organom egzekucyjnym odpisu europejskiego nakazu zapłaty oraz, w razie potrzeby, jego tłumaczenia. Co ciekawe, zarówno w przypadku omawianego rozporządzenia, jak
i tego, który był już omówiony wyżej, postępowanie wykonawcze podlega
prawu państwa członkowskiego wykonania. Europejski nakaz zapłaty, gdy
już stanie się wykonalny, jest wykonywany na takich samych warunkach jak
każde wykonalne orzeczenie, co po raz kolejny świadczy o swobodzie przepływu, w tym przypadku nakazów zapłaty. Ponadto, nie wymaga się nadania
mu klauzuli wykonalności, ponieważ w przypadku chęci wyegzekwowania go
w Polsce, stanowi on już tytuł wykonawczy (art. 1153(14) pkt 3 k.p.c.).
Wszelkie zagadnienia proceduralne, które nie są uregulowane w tym rozporządzeniu, podlegają prawu krajowemu, czyli stosujemy uzupełniająco np.
przepisy normujące polskie postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych.
Podsumowanie
Omówione powyżej dwa rozporządzenia są ważnym i potrzebnym rozwiązaniem w kierunku uproszczenia i ujednolicenia transgranicznej egzekucji
świadczeń. Nie ulega jednak wątpliwości, że nie regulują one wszystkich istotnych kwestii, a jedynie zakreślają pewne ramy dochodzenia roszczeń w innych
Państwach Członkowskich. Egzekucja z elementem obcym nadal pozostaje
zagadnieniem trudnym, wielowątkowym i wielopoziomowym. Konsekwentnie, w praktyce często pojawiają się problemy z wyegzekwowaniem roszczeń,
ponieważ trzeba się mierzyć z regulacjami innych krajów UE.
„Na zakończenie warto wspomnieć, że istnienie i szybko postępujący
rozwój europejskiego prawa procesowego cywilnego jest obecnie jednym
z najważniejszych zjawisk i wyzwań zarówno z punktu widzenia nauki prawa,
jak i praktyki wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych w kontekście
transgranicznym. Ustanowienie jednolitych norm prawa postępowania cywilnego na terenie UE może być postrzegane jako proces harmonizacji systemów
prawnych państw członkowskich w sprawach cywilnych i handlowych oraz
jako etap na drodze ukształtowania europejskiego postępowania cywilnego,
które jest ważnym instrumentem dalszej integracji prawnej państw Unii Europejskiej” (Weitz 2005) .
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Cross-border Enforcement in Civil Matters

Summary: Poland's accession to the European Union forced the introduction of many changes in the field of the enforcement of cross-border obligations. Within a dozen or so years, several key regulations
entered into force, contributing to the simplification of this procedure.
Two of them will be discussed in this paper. One of them established
the principle, the starting point for consideration, that a judgment
given in one Member State should be recognized and enforced in
another Member State, while the other introduced the institution of
the European order for payment. Both regulations deal with civil and
commercial matters. In her work, the author will try to present the relevant EU regulations and their significance for effective enforcement.

Key words: Enforcement, UE law, EOP
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Osuwiska jako jedno
z głównych geozagrożeń
w Polsce Południowej
na przykładzie Beskidu Sądeckiego

Streszczenie: Artykuł ma na celu przedstawienie i omówienie problematyki osuwisk, które są istotne nie tylko z punktu widzenia fizyczno-geograficznego, ale także społecznego i gospodarczego. Ponad 95%
osuwisk w Polsce znajduje się w rejonie karpackim. Ich położenie
związane jest z rzeźbą terenu (nachylone stoki górskie), budową geologiczną (podatny na osuwanie flisz karpacki) oraz klimatem (zwiększone
opady atmosferyczne). W artykule zwrócono uwagę przede wszystkim
na zagrożenia wynikające z występowania osuwisk oraz metody zapobiegania im. Jako przykład podano osuwiska w miejscowości Jamnica
oraz Berest. Osuwiska zostały omówione w sposób kompleksowy, zaczynając od samej definicji geozagrożeń i ruchów masowych. Osuwiska
powodują ogromne straty materialne oraz społeczne, w wyniku których
ludzie często tracą dorobek swojego życia, a czasami są również ofiary
śmiertelne. To jasno wskazuje na niebezpieczeństwo, jakie osuwiska ze
sobą niosą, ale również świadczy o fakcie ich częstego bagatelizowania
i zapominania o nich w momencie, kiedy nie są aktywne. Niska świadomość osuwiskowa może skutkować w przyszłości katastrofą, stratami
materialnymi i ogromnym problemem. W pracy starano się zwrócić
uwagę na ten problem w taki sposób, by tą świadomość zwiększać.
Słowa kluczowe: osuwiska, geozagrożenia, Beskid Sądecki, flisz karpacki, zapobieganie zagrożeniom
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Wstęp
Artykuł ma na celu przedstawienie i omówienie procesu, który jest ważny nie tylko z fizyczno-geograficznego, ale także społecznego i gospodarczego
punktu widzenia. Ponad 95% osuwisk w Polsce znajduje się w rejonie karpackim w południowej Polsce. Ich położenie związane jest z rzeźbą terenu
(nachylone stoki górskie), budową geologiczną (flisz karpacki podatny na
osuwanie i mało wytrzymały) oraz klimatem (zwiększone opady atmosferyczne). Karpaty zajmują zaledwie 6% naszego kraju, lecz zarejestrowano w ich
obrębie około 23 000 osuwisk (Grabowski, Rączkowski, 2012). Biorąc pod
uwagę, że powierzchnia polskich Karpat wynosi około 19 500 km2 można
szacować, że na każdy kilometr kwadratowy przypada średnio jedno osuwisko. Uwzględniając długość sieci dróg w Karpatach ocenia się, że na 5 km
drogi jezdnej występuje średnio 1 osuwisko (Grabowski, Rączkowski, 2012).
Koszty poniesione z tytułu strat osuwiskowych w województwie małopolskim
w latach 2000-2001 wyniosły aż 170 mln złotych (Grabowski, Rączkowski,
2012). W artykule skupiono się na osuwiskach monitorowanych i raportowanych przez System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) znajdujących się
w obszarze Beskidu Sądeckiego, ponieważ występuje tam bardzo dużo osuwisk o różnorakiej genezie i różnym stopniu zagrożenia. Analizie poddano
topografię, budowę geologiczną oraz inne czynniki przyrodniczo-środowiskowe, które mają wpływ na powstawanie osuwisk. W powiecie nowosądeckim
w Beskidzie Sądeckim znajduje się kilkaset osuwisk o różnej genezie i różnym
stopniu zagrożenia. Wskaźnik osuwiskości obliczony na podstawie stosunku
powierzchni Beskidu Sądeckiego do powierzchni zajmowanej przez osuwiska
wynosi Op = 3,482%. Dla porównania dla całych Karpat w części Polski wynosi on Op=2,89% (Zabuski i in., 1999). Można zatem stwierdzić, iż Beskid
Sądecki jest jednym z obszarów o największej powierzchni zajmowanej przez
osuwiska w stosunku do powierzchni ogółem.
W większości są to osuwiska z okresową aktywnością, jednak w położeniu
zagrażającym sieci drogowej lub budynkom mieszkalnym. Praca ta ma na
celu zwrócenie uwagi na zagrożenie wynikające z obecności osuwisk na tym
terenie oraz przede zwiększenie świadomości społeczeństwa o występującym
niebezpieczeństwie.
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Definicje
Geozagrożenia to procesy geodynamiczne zachodzące w litosferze, hydrosferze oraz atmosferze, powodujące zagrożenie dla środowiska oraz ludzi.
Tego rodzaju niebezpieczeństwa występujące w określonym czasie i miejscu
powodują straty materialne, czasami również ofiary śmiertelne (Wójcik, Wojciechowski, 2016). Geozagrożenia nazywane są również katastrofami przyrodniczymi i naturalnymi (Mizerski, Graniczny, 2016). Wśród katastrof i zdarzeń
ekstremalnych wyróżnia się endogeniczne (powodem, których są procesy dziejące się wewnątrz ziemi) oraz egzogeniczne (zewnętrzne procesy). Endogeniczne geozagrożenia to m.in. trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, tsunami. Egzogeniczne natomiast to powodzie, huragany, lawiny oraz osuwiska. Osuwiska
zaliczane są do ruchów masowych i są również uznawane za geozagrożenie.
Niemniej jednak, osuwanie się gruntu nie zawsze wiąże się z bezpośrednim
zagrożeniem życia i zdrowia ludzi, a bardziej ze znacznym utrudnieniem życia
lokalnych mieszkańców. Ruchy masowe to proces przemieszczania się zwietrzeliny po nachylonych powierzchniach (stoku) do miejsc położonych poniżej, pod wpływem siły ciężkości. Stokiem nazywa się więc każdą pochyłą
powierzchnię terenu, która rozciąga się między wierzchołkiem wzniesienia,
osią grzbietu lub spłaszczeniem grzbietowym, a płaską powierzchnią poniżej
(Migoń, 2011). Aby mówić o stoku, przyjmuje się minimalne nachylenie tej
powierzchni rzędu 1,5 – 2°C (Migoń, 2011). Oprócz erozji i wietrzenia, także
ruchy masowe przyczyniają się do tzw. denudacji stoku, która oznacza niszczenie powierzchni stoku poprzez jego obniżanie, wyrównywanie i w efekcie
– niemal spłaszczenie. Ruchy masowe mogą być zarówno powolne i niekiedy
niezauważalne, jak również gwałtowne i szybkie (Malarz, Więckowski, 2012).
Najbardziej znanym i powszechnie występującym rodzajem ruchów masowych oraz przedmiotem tej pracy jest osuwanie oraz powstające w wyniku
tych procesów osuwiska. Proces ten polega na gwałtownym zsunięciu przypowierzchniowej warstwy gruntu lub luźnych skał w dół stoku. W miejscu,
z którego osuwa się materiał powstaje tzw. nisza osuwiskowa, zaś złożony
u podnóża stoku materiał skalny tworzy jęzor osuwiskowy.
Czynniki odpowiedzialne za powstawanie osuwisk
Czynniki, które prowadzą do powstawania osuwisk są różnorodne. Jednak należy wydzielić przede wszystkim czynniki pochodzenia naturalnego
i antropogeniczne. Tych pierwszych jest znacznie więcej, ponieważ osuwiska
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są procesem naturalnym, który człowiek może jedynie w pewien sposób
przyspieszyć lub ułatwić ich rozpoczęcie. Najogólniej, naturalne czynniki powstawania osuwisk można podzielić na bierne i aktywne (Mizerski, 2017).
Te pierwsze – czynniki bierne to przede wszystkim budowa geologiczna oraz
morfologia terenu. Osuwiska zachodzą na skałach o odpowiednio niskiej
wytrzymałości oraz zwięzłości. Wystąpienie tego typu ruchu masowego uzależnione jest od rodzaju skał budujących dany stok, ich zwięzłość, porowatość, spoistość, uwarstwienia, uławicenia a także szeregu innych czynników,
m.in. spękań, nasunięć, fałdów. (Mizerski, 2017). Dlatego też, flisz karpacki,
z którego zbudowany jest Beskid Sądecki jest terenem najbardziej podatnym
na osuwiska w Polsce. Skały osadowe tworzące ławice fliszu nie są skałami
odpornymi na ruchy masowe. Flisz karpacki, w dużym uproszczeniu, zbudowany jest z naprzemianlegle ułożonych warstw piaskowców, łupków ilastych
i marglistych, a także mułowców, iłowców, zlepieńców, wapieni i margli (Cała,
Stopkowicz, 2004). Uwarstwienie we fliszu karpackim charakteryzuje się nagromadzeniem grubego materiału u spągu warstwy skalnej i stopniowym jego
przechodzeniem do materiału drobnoziarnistego u stropu. Taka charakterystyka i ułożenie skał powoduje zmniejszenie ich odporności na ruchy masowe (Zabuski i in., 1999). Uwarunkowania morfologiczne danego obszaru to
przede wszystkim rzeźba terenu: nachylenie stoków oraz ich kształt. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia osuwisk mają stoki o nachyleniu od 30°
do 50° (Lyu i in., 2018). Obok warunków geologicznych i morfologicznych,
można wyróżnić także warunki hydrogeologiczne. Głębokość wód gruntowych oraz innych warstw wodonośnych ma także wpływ na powstawanie osuwisk, np. poprzez powstawanie wypływów i wysięków następuje zmiękczanie
gruntu co może doprowadzić do zsuwania się materiału wzdłuż stoku. Ważną
rolę odgrywają także słabo przepuszczalne łupki ilaste, które stanowią często
doskonałą powierzchnię do poślizgu materiału.
Aktywne czynniki powstawania osuwisk są związane z uwarunkowaniami meteorologicznymi oraz klimatycznymi oraz procesami egzogenicznymi
(wstrząsy sejsmiczne, trzęsienie ziemi, wybuchy wulkanów; Mizerski, 2017).
Wśród czynników meteorologicznych i klimatycznych, najważniejszymi są
opady atmosferyczne oraz topnienie śniegu, krótko mówiąc – działalność
wody, która jest najważniejszym czynnikiem doprowadzającym do powstawania osuwiska. Woda jest bezpośrednim mechanizmem spustowym do powstania zsuwu materiału, a także bierze udział w przygotowaniu warunków
umożliwiających przemieszczanie oraz w samym transporcie materiału wzdłuż
stoku (Mizerski, 2017). Gdy woda nadmiernie przesiąknie materiał budujący
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stok zostaje uruchomione osuwisko. Ponadto woda odgrywa także ważną rolę
w procesie wietrzenia skał, które decyduje poniekąd o ich wytrzymałości. Skały
przesiąknięte wodą, głównie te luźne, tracą swoją spoistość (Mizerski, 2017).
Opady atmosferyczne, woda z topniejących śniegów oraz wody podziemne
i powierzchniowe są zatem, najważniejszymi, zaraz obok budowy geologicznej, czynnikami powstawania osuwisk. Czynniki antropogeniczne uważane są
za rzadziej prowadzące do rozwoju osuwisk. Takie osuwiska mogą powstać
przez bezpośredni lub pośredni wpływ człowieka poprzez m.in.: podcinanie
lub przeciążenie zbocza nasypami lub obiektami budowlanymi; wylesianie,
zmiana stosunków wodnych czy zmiana sposobu użytkowania gruntu (Bardel,
2012).
Obszar badań
Beskid Sądecki rozciąga się na powierzchni 670 km2 pomiędzy doliną
Dunajca na zachodzie a dolinami Kamienicy, Mochnaczki i Przełęczą Tylicką.
Graniczy z Kotliną Sądecką na północy, z Małymi Pieninami na południu.
Beskid Sądecki nazywany jest w ten sposób od czasów dwudziestolecia międzywojennego (Mościcki, 2002), jednak niektórzy pisarze i przewodnicy nazywali
go Beskidem Nadpapradzkim. Charakterystyczne dla Beskidu Sądeckiego jest
występowanie dwóch równoległych pasm górskich Radziejowej i Jaworzyny
Krynickiej rozdzielonych doliną Popradu.
Beskid Sądecki obejmujący część powiatu nowosądeckiego znajduje się
w Karpatach Zewnętrznych (fliszowych).
Charakterystyka wybranych osuwisk w Beskidzie
Sądeckim
Dwa wybrane do dalszej charakterystyki osuwiska (Berest i Jamnica) stanowią charakterystyczne formy w Beskidzie Sądeckim, ponieważ znajdują się
w miejscach zagrażających m.in. budownictwu, infrastrukturze drogowej lub
bezpieczeństwu mieszkańców.
Berest
Osuwisko znajdujące się w miejscowości Berest, w gminie Krynica Zdrój,
powiecie nowosądeckim zlokalizowane jest przy drodze wojewódzkiej nr. 981
łącząca Krynicę- Zdrój z Grabowem, na lewym brzegu potoku Biała. Górna krawędź skarpy głównej znajduje się na 753,7 m n.p.m., natomiast dolna
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krawędź jęzora osuwiska znajduje się w korycie potoku na 700 m n.p.m
(ryc.3). Długość osuwiska wynosi 170 m, szerokość 90 m, a powierzchnia
2 ha (Nescieruk i in., 2014). Osuwisko zostało sklasyfikowane jako forma aktywna i posiada swoją kartę rejestracyjną z 2010 roku zgodnie z wytycznymi
SOPO (Nescieruk i in., 2014).
Ryc.1 Lokalizacja osuwiska Berest na tle mapy topograficznej w skali 1:25 000

Opracowanie własne w programie Qgis Desktop 3.18
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Osuwisko złożone jest z różnych stref aktywności i procesów, takich jak
zsuwy i obrywy, szczególnie w dolnej części osuwiska. Ważną kwestią jest to,
iż przez teren osuwiska przebiega jeden z ważniejszych węzłów komunikacyjnych tego regionu (droga wojewódzka nr 981 łącząca Zborowice z Krynicą
Zdrój). Jest to przykład na to, iż osuwiska muszą być ciągle monitorowane
i zabezpieczane, inaczej mogą wywołać straty materialne i pieniężne związane ze zniszczeniem infrastruktury drogowej. Obszar ruchów masowych
w Bereście jest zabezpieczony, prowadzone są prace monitoringowe oraz prewencja, mająca na celu ustalić aktywność stoku. Górna część skarpy głównej
osuwiska ma zamontowany system drenaży i rowów, które mają na celu
odprowadzanie wód roztopowych oraz opadowych (Nescieruk i in., 2014).
Prowadzone badania i analizy tego obszaru pozwoliły na ustalenie genezy
osuwiska oraz jego historii. Osuwisko ma charakter konsekwentny (zgodny
z uwarstwieniem skał), zbudowane jest z fliszu karpackiego znajdującego się
w obrębie płaszczowiny magurskiej. Głównie są to piaskowce paleogeńskie
grubo- i średnioławicowe, przeławicone marglami i łupkami marglistymi
(Nescieruk i in., 2014). Osuwisko to, klasyfikuje się jako formę starą, której
początki wiąże się ze schyłkiem zlodowacenia Wisły (15- 12 tys. lat temu;
Nescieruk, i in., 2014). Mogło się ono również kilkukrotnie uaktywniać,
prawdopodobnie w okresie wczesnego holocenu. W budowie wewnętrznej
osuwiska wyróżnić można kilka płaszczyzn poślizgu. Po wykonanych pracach
zabezpieczających oraz corocznym monitorowaniu i raportowaniu osuwiska
metodami powierzchniowymi i wgłębnymi, można uznać jego znaczną część
za nieaktywną. Metody wgłębne polegają na pomiarach w specjalnie odwierconych otworach wiertniczych np. sondą inklinometryczną. Rodzajem wgłębnego monitoringu jest także monitoring hydrologiczny, który odbywa się na
podobnej zasadzie działania. Pomiary zwierciadła wody prowadzone są również w specjalnie przygotowanych otworach piezometrycznych. Ma to na celu
monitoring zmian zachodzących wewnątrz osuwiska, a także pomiaru ciśnienia wody. Za okresowo aktywne części osuwiska przyjmuje się dolną część
jeziora osuwiskowego sąsiadującego z potokiem Krzyżówka (Nescieruk i in.,
2014). Monitoring osuwisk, zwłaszcza tych okresowo aktywnych, jest bardzo
ważny przy zapobieganiu stratom materialnym. Położenie osuwiska przy drodze wojewódzkiej sprawia, iż jest to szczególnie ważny obszar. Jednak dzięki
prowadzonemu tutaj monitoringowi można skutecznie zapobiegać szkodom,
do jakich osuwisko mogłoby się przyczynić.
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Jamnica
Omawiane osuwisko znajduje się w dolnej części stoku, po prawej stronie brzegu rzeki Kamionka, w rejonie miejscowości Jamnica (ryc.2).
Ryc. 2 Lokalizacja osuwiska Jamnica na tle mapy topograficznej w skali 1:25 000

Opracowanie własne w programie QGIS Desktop 3.18

Górna część skarpy głównej osuwiska znajduje się na 410 m n.p.m.
natomiast dolna część jęzora osuwiskowego na 352 m n.p.m. Opisywany
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teren, według wcześniej przeprowadzonych badań należy traktować kompleksowo jako jeden duży obszar osuwiskowy bez wyraźnie zaznaczonych granic,
w którym zachodzą ruchy masowe z różnymi strefami aktywności (Nescieruk
i in., 2014). Cały teren osuwiskowy jest bowiem połączony systemem kilku
skarp głównych, granice między strefami aktywności nie są wyraźne, dlatego
osuwisko w Jamnicy traktuje się jako całość. Powierzchnia osuwiska wynosi
3,12 ha. Uważa się je za osuwisko stare, ponieważ do 2007 roku uważane
było za nieaktywne (Nescieruk i in., 2014). Aktualnie, aktywna jest jego dolna
część tworząca stromą skarpę. Na całym obszarze osuwiska znajduje się skąpa
roślinność w postaci krzewów i pojedynczych drzew. Należy pamiętać, iż roślinność o głębokich i długich korzeniach może być także czynnikiem zapobiegającym osuwiskom. Osuwisko jest zajęte zabudową wiejską – przez jego
środek przechodzi droga gminna. Jest to przykład na to, że osuwiska mogą
stanowić zagrożenie dla infrastruktury drogowej i domostw zlokalizowanych
w pobliżu. Biorąc pod uwagę charakterystykę osuwiska w Jamnicy, ustalono
iż jest to osuwisko złożone (przejściowe). Posiada bowiem elementy osuwisk
konsekwentnych i insekwentnych. Osuwisko zbudowane jest z kompleksów
piaskowcowo-łupkowych warstw magurskich (Nescieruk i in., 2014), w obrębie płaszczowiny magurskiej. Jak wcześniej wspomniano, osuwisko ma kilka skarp głównych oraz powierzchni poślizgu, które trudno rozróżnić w terenie. Ponadto, wg przeprowadzonych badań metodą wgłębną odnotowano,
iż miąższość aktywnych warstw skalnych wynosi aż 12 m.
Osuwisko, podobnie jak pozostałe pod stałym nadzorem SOPO, jest rokrocznie monitorowane i raportowane. Ma to na celu zmniejszenie strat, gdyby
osuwisko zaczęło się gwałtownie uaktywniać. Prowadzone są również prace
zabezpieczające. Biorąc pod uwagę wielkość osuwiska, głębokość „uruchomionych” warstw skalnych oraz jego położenie prowadzące przez drogę gminną,
a także budynki mieszkalne stanowi ono realne zagrożenie. Nagłe zsunięcie się
materiału mogłoby doprowadzić do znaczących strat.
Zagrożenia związane z osuwiskami
Osuwiska powodują degradację terenu pod względem funkcjonalnym
i strukturalnym – oprócz terenu, który ulega zniszczeniu, roślinności oraz warstwy gleby razem z całym materiałem skalno-błotnym przemieszczeniu ulegają
wszystkie postanowione na nim struktury – budynki mieszkalne, słupy wysokiego napięcia, sieć drogowa, linie telekomunikacyjne (ryc.5, Rączkowski,
2007).
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Ryc.3 Droga dotknięta oddziaływaniem osuwiska w Szczepanowicach Dużych
(prawy brzeg Dunajca, powiat tarnowski)

Źródło: Rączkowski, 2007

Wiele osuwisk oddziałuje bezpośrednio lub pośrednio na drogi (ryc.3).
Oprócz zagrożeń związanych z siecią drogową, zniszczenia dotyczą także
linii kolejowych, które w podobny sposób jak drogi mogą zostać zasypane
przez materiał osuwiskowy lub mogą ulec zniszczeniu, różnego rodzaju spękaniom itp. Podobnie jest z mostami, cmentarzami. Problem geozagrożeń,
jakimi są osuwiska tkwi w swego rodzaju „amnezji osuwiskowej” (Wójcik,
Wojciechowski, 2012). Osuwiska, które istnieją, ale nie są aktywne przez bardzo długi czas (są zatem uznane za nieaktywne) są zwyczajnie zapominane.
W miejscu występowania osuwisk buduje się mosty, cmentarze, domy
i inne obiekty infrastruktury. Pod wpływem gwałtownych i wysokich opadów deszczu stare osuwiska uaktywniają się i może dojść wtedy do skutków
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katastrofalnych. Oprócz budynków, dróg i linii kolejowych narażone są także
zapory wodne i zbiorniki hydrotechniczne, które w wyniku wystąpienia osuwiska mogą zagrozić stateczności zapory i spowodować przelanie się przez nią
wody, co może doprowadzić do powodzi (Nescieruk i in.,2012).
Podsumowanie
Osuwiska są często związane z ogromnymi stratami różnego rodzaju.
Straty materialne można wycenić, jednak te z moralno-społecznego punktu
widzenia nie są możliwe do wyceny. Osuwiska stanowią ogromne zagrożenie
dla budynków mieszkalnych. O ile śmiertelność w takich przypadkach jest
niewielka, o tyle z społecznego punktu widzenia straty są ogromne. Niektóre ofiary dotknięte osuwiskami tracą cały dorobek swojego życia. Problemem
ruchów masowych jest brak ich aktywności przez długi okres. Ponadto, dynamika zmian stoków w procesach denudacjo-erozyjnych, pokrycie roślinnością
oraz zwyczajnie upływ czasu może skutecznie zamaskować dawne znaki jęzora
osuwiskowego czy skarpy głównej. Człowiek jest częścią przyrody i zachodzących w niej procesów. Niektórych zmian nie da się zatrzymać, jednak dzięki
większej znajomości terenu oraz występujących tam zagrożeń, człowiek może
zmniejszyć ilość strat spowodowanych przez osuwiska, a także nie przyczyniać
się do ich powstawania bądź uaktywniania. Ważne jest również, aby przekazywano z pokolenia na pokolenie, iż teren niegdyś był zagrożony osuwiskiem lub
takie osuwisko tam wystąpiło. Wspólne działania pozwolą uniknąć w przyszłości strat materialnych i pieniężnych, a przede wszystkim uchronią życie ludzkie.
Bibliografia
Bardel T., 2012, O antropogenicznych przyczynach powstania osuwiska
na zboczu byłej kopali iłów „Kantoria” w Tarnowie, Górnictwo i Geologia,
Tarnów, str. 36 – 43
Cała M., Stopkowicz A., 2012, Analiza stateczności zboczy zlokalizowanych
we fliszu karpackim z zastosowaniem metod numerycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, str. 1 – 13
Grabowski D., Rączkowski W., 2012, Geozagrożenia w Polsce – osuwiska,
KGFIKS, str. 1 – 6

101

JOANNA MARTEWICZ

Lyu H., Shen J., S., Arulrajah A., 2018, Assessment of Geohazards and Preventative Countermeasures Using AHP Incorporated with GIS in Lanzhou,
China, str. 1 – 10
Malarz R., Więckowski M., 2012, Oblicza geografii 1, Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum, Nowa Era, Warszawa, ss. 7
Migoń P., 2011, Geomorfologia, PWN, Warszawa, ss. 5
Mizerski W., Graniczny M., 2016,Geozagrożenia, PWN, ss. 20
Mizerski W., 2017, Geologia historyczna, PWN, Warszawa, ss.35
Mościcki B., 2019 Przewodnik: Beskid Sądecki i Małe Pieniny, Oficyna Wydawcza „Rewasz”, Pruszków, ss. 3
Nescieruk P., Wojciechowski T., Michalski A., Rączkowski W., Warmuz B.,
Dacka J., 2014, Dokumentacja geologiczna z prac monitoringowych wykonanych na osuwisku w m. Jamnica dla tematu: "System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Etap II - Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów
zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach", Kraków, str. 3–29
Rączkowski W., 2007, Zagrożenia osuwiskowe w polskich Karpatach, Przegląd Geologiczny, vol.55, nr.8, Warszawa
Wójcik A., Wojciechowski T., 2016, Osuwiska jako jeden z ważniejszych elementów zagrożeń geologicznych w Polsce, Przegląd Geologiczny, vol.64, nr 9,
Warszawa, str. 701-709
Zabuski L., Thiel K. & Bober L., 1999, Osuwiska we fliszu Karpat polskich.
Geologia, modelowanie, obliczenia stateczności. Wyd. IBW PAN, Gdańsk,
ss. 7
Sopo.pgi.gov.pl
Geograf.pl

102

OSUWISKA JAKO JEDNO Z GŁÓWNYCH GEOZAGROŻEŃ W POLSCE POŁUDNIOWEJ ...

Landslides as one of the main geohazards
in southern Poland
on the example of Beskid Sądecki

Summary: The article aims to present and discuss the landslides
a process which are important not only from the physical- geographical
point of view, but also from the social and economic perspective. Over
95% of landslides in Poland are located in the Carpathian region. Their location is connected with the relief (mountain slopes), geological
structure (the Carpathian Flysch is prone to the landslides and not very
resistant) and climate (increased precipitation). The Carpathian Mountains occupy only 6% of our country however about 23,000 landslides
have been recorded in there. Attention was paid to all of the threats
resulting from the occurrence of this type of mass movements and methods of their prevention. Landslides were discussed in a comprehensive manner, starting from the very definition of geohazards and mass
movements both, at a national and a global scales. Landslides cause
huge material and social losses, as a result of which people often lose
their lives and sometimes there are also fatalities. This clearly indicates
the danger that landslides bring with them, but also proves the fact
that they are often underestimated and forgotten, specially when the
landslide activity stops for a while. Low awareness of landslides can
result in disasters, material losses and a huge problems. In this work,
attention hazard prevention been paid to this problem in such a way
as to increase this awareness.
Keywords: lanslides, geohazards, Carphatian Flysch, Beskid Sądecki,
prevent threats
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Marsze równości w Polsce
z perspektywy maszynizmu
Deleuze’a i Guattariego: przykład
Marszu Równości w Lublinie

Streszczenie: W niniejszym rozdziale autor, przy pomocy pojęć wprowadzonych przez Gillesa Deleuza i Félixa Guattariego, przedstawia
historię marszów równości oraz całego ruchu LGBTQIA+. Używając
maszynizmu Deleuziańskiego, stara się on pokazać, jak zarówno w skali
makro, jak i w skali mikro oddolne działania mające na celu osiągnięcie
pełnej emancypacji grupy mniejszościowej zostają wpisane w orbitę systemu kapitalistycznego oraz ramy wyznaczone przez państwa oparte na
demokracji liberalnej. Autor wykorzystuje przykład Marszu Równości
w Lublinie do szczegółowego zilustrowania tego procesu. Ostatecznie
konkluduje on, że tylko zmiana strategii działania, a wcześniej myślenia, może doprowadzić do skutecznej, odnosząc się do pojęć Deleuze’a,
deterytorializacji, po której nie zostanie natychmiastowo przywrócone
terytorium w procesie reterytorializacji.
Słowa kluczowe: marsz równości, ruch LGBTQIA+, Deleuze, Guattari

WSTĘP
Działania na rzecz mniejszości seksualnych oraz tożsamościowych
w większości krajów tzw. Zachodu kojarzone są przede wszystkim ze sponsorowanymi przez wielkie korporacje paradami, wysokobudżetowymi produkcjami Netflixa, a także politykami i polityczkami głównego nurtu postulującymi
wprowadzenie równości małżeńskiej. Początek historii znanego nam dzisiaj
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ruchu LGBTQIA+ zarówno w Polsce, jak i na świecie związany jest jednak
z operacjami oddolnymi, pozostającymi poza ramami prawa czy dużego kapitału. Nie rozpoczął się bowiem od prorównościowych stowarzyszeń i organizacji wspierających rozszerzenie praw obywatelskich, lecz od ulicznych
walk z policją oraz zamieszek. Nie rozpoczęli go również lewicowi politycy
i lewicowe polityczki, pozostający ze swoją narracją w środku okna Overtona1,
lecz osoby, które wówczas uznawane były za nieakceptowalnych społecznie
ekstremistów, radykałów szkodzących opinii „dobrych” gejów.
Wpisanie wspomnianych, oddolnych działań mających na celu osiągnięcie pełnej emancypacji grupy mniejszościowej w orbitę systemu kapitalistycznego oraz ramy wyznaczone przez państwa oparte na demokracji liberalnej
stanowi proces, który prześledzić można nie tylko globalnie, odnosząc się do
skali makro, ale również na przykładzie pojedynczych ruchów i drobnych kolektywów działających w konkretnych miejscach. Celem zweryfikowania tej
hipotezy przeanalizuję drogę marszu równości odbywającego się w Lublinie
(od 2018 roku), która stosunkowo szybko zaprowadziła oddolną inicjatywę
– a posługując się słownikiem lub raczej maszynizmem Deleuziańskim – zdekodowany strumień afektu w stronę skanalizowanej za sprawą rynkowej aksjomatyki oraz innych form usidlenia działalności „prorównościowej”.
KRÓTKA HISTORIA EMANCYPACJI OSÓB LGBTQIA+
Na samym początku należałoby jednak nieco bardziej – w stosunku do
zarysu poczynionego we wstępie – nakreślić historię emancypacyjnej walki
mniejszości seksualnych i tożsamościowych. Tradycyjnie przyjmuje się, że
w USA ruch gejowski – ponieważ początkowo trudno było mówić o ruchu
LGBT+ czy choćby LG2 – skonsolidował się wraz z zamieszkami wywołanymi
wtargnięciem policji do nowojorskiego pubu Stonewall Inn w nocy z 27 na 28
czerwca 1969 roku3. Wówczas przy próbie zatrzymania kilku przebywających
Inaczej: okno dyskursu. Mam tu na myśli koncepcję autorstwa Josepha P. Overtona, która
opisuje spektrum poglądów uznawanych powszechnie za dopuszczalne oraz tych – pozostających poza oknem – niecieszących się społeczną akceptacją. Odsyłam jednak do innego źródła.
Zob. N. J. Russell., An Introduction to the Overton Window of Political Possibilities, Mackinac
Center for Public Policy, mackinac.org/7504 [dostęp: 13 III 2021].
2
Ruchy działające na rzecz praw osób nieheteronormatywnych początkowo zawłaszczone były
przez homoseksualnych mężczyzn. Postulaty nie-mężczyzn pozostawały przemilczane.
3
Lokal ten, podobnie jak wiele progejowskich miejsc w USA w tamtym okresie, był własnością Mafii – w tym przypadku Rodziny Genovese. Jest zatem możliwe, że nagłe wtargnięcie
policji było związane z niespełnieniem przez właścicieli lokalu korupcyjnych warunków stawianych przez policję. Zob. D. Carter, Stonewall: The Riots that Sparked the Gay Revolution, St.
Martin's Press, Nowy Jork 2004.
1
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w gejowskim lokalu osób doszło do przepychanek, które przerodziły się
w uliczną potyczkę. Funkcjonariusze zostali obrzuceni kamieniami i butelkami
po piwie, w efekcie czego zabarykadowali się w środku budynku, oczekując na
przybycie posiłków. Agresja policjantów oraz groźby użycia broni rozjuszyły jednak tłum, który znacząco utrudniał uwolnienie przedstawicieli aparatu
przemocy.
Ostatecznie aresztowanych zostało trzynaście uczestników oraz uczestniczek spontanicznej demonstracji. Bynajmniej nie oznaczało to końca protestów wymierzonych przeciwko nadużywaniu policyjnych uprawnień oraz
nadmiernemu kontrolowaniu gejowskich przestrzeni. Kolejnego dnia bowiem
na ulicy pojawiło się więcej osób, do których wysłano jeszcze więcej funkcjonariuszy – tym razem lepiej przygotowanych4. Wydarzenia te przyczyniły się do
powstania Gay Liberation Front, którego działania długofalowo zaowocowały
korzystnymi dla osób LGBTQIA+ przemianami społecznymi i prawnymi5.
W związku z wydarzeniami z 1969 roku czerwiec uznawany jest za miesiąc
dumy gejowskiej (ang. Gay Pride), podczas którego co roku – nie tylko w miastach USA – organizowane są parady. W Polsce również mają one miejsce, jednakże tutaj ich historia jest znacznie krótsza w stosunku do tych odbywających
się w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym polskim tego typu wydarzeniem był
bowiem Dzień Dumy Gejowskiej zorganizowany nielegalnie 17 czerwca 1995
roku przez działającą jeszcze nieformalnie Lambdę Warszawa, czyli późniejsze
stowarzyszenie dążące do zwiększenia praw osób LGBTQIA+, oraz wydawnictwo erotyczne Pink Press6. Nieco później, bo w 2001 roku, odbyła się pierwsza,
niewielka jeszcze, Parada Równości w Warszawie. Zgodnie z tym, co podają jej
obecni kontynuatorzy i kontynuatorki, głównym założeniem wydarzenia było
wtedy: „aby nie stanowiła ona wyłącznie imprezy dla gejów i lesbijek, ale stała
się ogólnopolskim manifestem wszystkich, dla których bliskie są idee wolności,
równości i tolerancji”7.
Zainteresowanie Paradą wzrosło jednak dopiero w 2004 roku, kiedy to
Prezydent Miasta Lech Kaczyński zakazał zgromadzenia. Choć przemarsz się
nie odbył, zamiast niego zorganizowano stacjonarną demonstrację, w którą

Zob. D. Carter, Stonewall: The Riots..., dz. cyt.
Gay Liberation Front, [w:] glbtq Encyclopedia Project, http://www.glbtqarchive.com/ssh/
gay_liberation_front_S.pdf [dostęp: 13 III 2021].
6
Porozumienie Lesbijek (LBT), Kalendarium "LESteśmy w Polsce", http://www.porozumienie.
lesbijek.org/KalendariumLestesmyPolska.htm [dostęp: 13 III 2021].
7
Parada Równości, Historia Parady Równości, http://www.paradarownosci.eu/pl/historia-para
dy-rownosci/ [dostęp: 13 III 2021].
4

5
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zaangażowanych zostało 21 podmiotów8. Rok później Lech Kaczyński po raz
kolejny wydał zakaz, jednak tym razem Parada Równości pomimo tego przeszła ulicami Warszawy. Była wówczas największym nielegalnym zgromadzeniem w Polsce po 1989 roku. Od tamtego czasu Parada Równości odbywa się
w Warszawie corocznie bez większych problemów z władzami miasta9. Jest
obecnie wspierana przez media głównego nurtu, takie jak „Gazeta Wyborcza”
czy bardziej lewicowe „OKO.press”, a wraz z uczestniczkami i uczestnikami maszerują w niej przedstawiciele finansujących ją korporacji – także tych
wprost oskarżanych o skrajnie nieetyczne działania10. To ostatnie nie odstaje
od sposobu funkcjonowania tego typu wydarzeń w krajach tzw. Zachodu.
MARSZE RÓWNOŚCI JAKO USIDLONE STRUMIENIE
Podobnie jak Gay Pride w USA Parada Równości stanowi zatem przykład zdekodowanego strumienia usidlonego przez wspomnianą aksjomatykę
rynkową, która –zgodnie z przywoływaną już myślą Deleuze’a – jest czymś
charakterystycznym dla maszyny kapitalistycznej11. Ta ostatnia właśnie powoduje, że „wsparcie” korporacji dla Parady Równości jest rodzajem połączenia
tej inicjatywy ze strumieniem kapitału. Podstawowa funkcja owej maszyny
polega bowiem na „organizowaniu powiązań między zdekodowanymi strumieniami jako takimi”12. W efekcie Parada staje się wydarzeniem „prokapitalistycznym”, tzn. takim, które nie może wymknąć się tej idealnie działającej
maszynie. Organizatorki i organizatorzy Parady są zatem całkowicie zależni od
firm, a ich zgromadzenie nie może przez to na przykład promować postulatów
propracowniczych, stojących w sprzeczności z polityką wielkich koncernów.
Również w mniejszych ośrodkach – a zwłaszcza po wyborach parlamentarnych w 2015 roku, kiedy to samodzielną większość parlamentarną uzyskało konserwatywne Prawo i Sprawiedliwość – organizowane są marsze równości, których liczba rośnie z każdym rokiem13. Podobnie jak w przypadku
wspomnianych deklaracji Parady zakładają one dążenie do emancypacji osób
Wiec Równości 2004, profil „Parada Równości”, YouTube, 25 III 2014, https://www.youtu
be.com/watch?v=tIFW0_ZpGgs [dostęp: 13 III 2021].
9
Parada Równości, Historia Parady Równości, dz. cyt.
10
Zob. profil „Transgrysy”, Facebook, wpis z 28 V 2019, https://www.facebook.com/trans
grysy/photos/a.171378703517693/357238634931698/ [dostęp: 13 III 2021].
11
M. Herer, Gilles Deleuze: struktury – maszyny – kreacje, Universitas, Kraków 2006, s. 145.
12
G. Deleuze, F. Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie II, Les Editions de
Minuit, Paris 1980, s. 563, cyt. za: M. Herer, dz. cyt., s. 142.
13
M. Pokrzywa, Map of Polish gay parades (Marsz równości) with dates in each city, where it
took place, Wikimedia Commons, 7 XI 2019, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL
SKA_marsze.png [dostęp: 13 III 2021].
8
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LGBTQIA+ i wprowadzenia prorównościowych zmian w polskim prawie. Zaskakuje jednak fakt, że w odróżnieniu od warszawskiego wydarzenia częściej
rozszerzają one swoje postulaty o kwestie takie jak: prawa pracownicze, prawa
zwierząt czy antykapitalizm(!)14.
ANALIZA: MARSZ RÓWNOŚCI W LUBLINIE
W niniejszym tekście interesować będzie mnie przede wszystkim
Marsz Równości w Lublinie, który po raz pierwszy zorganizowany został
w 2018 roku. Nie odbyło się to jednak bez problemów – zarówno tych formalnych, technicznych, jak i związanych z postawami mieszkańców oraz mieszkanek miasta. Można tutaj powiedzieć, że wynikały one z uprzedzeń, jednak
nie wystarczy to do opisania specyfiki Lublina jako miejsca organizacji marszu równości. Przede wszystkim bowiem było to pierwsze takie wydarzenie
w tym mieście, tj. mieście znajdującym się we wschodniej części Polski, która – zgodnie ze wskaźnikami – jest znacznie mniej uprzywilejowana ekonomicznie od regionów położonych na zachód. Wśród pięciu regionów, które
GUS wskazuje jako mające największe udziały w tworzeniu polskiego PKB
w 2018 roku nie ma żadnego znajdującego się we wschodniej Polsce. Udział
regionu lubelskiego wynosi 3,7%, podczas gdy na przykład małopolskiego
8,1%, a śląskiego 12,3%15. Przekłada się to nie tylko na niższe zarobki, ale także na gorszy dostęp do opieki zdrowotnej czy słabiej wyposażone szkoły. Nie
oznaczało to jednak, że uczestniczki i uczestnicy marszu równości nie mieliby
odpowiedniej nawierzchni na drodze, po której mogliby sprawnie maszerować.
Problemy przybrały bowiem inny charakter.
Zgłoszone przez organizatorów i organizatorki zgromadzenie publiczne
zostało –za sprawą decyzji Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka – zakazane. Jednocześnie taką samą decyzję wydano w sprawie kontrmanifestacji zaplanowanej przez środowiska nacjonalistyczne lub, biorąc pod uwagę różnorodność
oponentów marszu, skrajnie prawicowe. Oficjalnym powodem był problem
bezpieczeństwa mieszkańców i mieszkanek, któremu – zdaniem prezydenta wywodzącego się z centroprawicowej Platformy Obywatelskiej – zagrażać
Odsyłam do mojego badania przeprowadzonego wśród organizatorek i organizatorów takich marszów. Jego wyniki umieściłem w tekście Motywacje do organizowania marszów równości
w Polsce w 2018 roku: aktywiści i ich strategie oporu wobec trzech lat rządów prawicy, który wkrótce ukaże się w druku.
15
GUS, Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto 30.09.2020 r. w przekroju regionów1
w 2018 r., 30 IX 2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachun
ki-regionalne/produkt-krajowy-brutto-i-wartosc-dodana-brutto-w-przekroju-regionoww-2018-r-,7,3.html [dostęp: 13 III 2021].
14
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miały oba zgromadzenia16. Podstawę wydania wskazanej decyzji zaczęto jednak podważać w świetle „Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach”. Prezydent urzędujący w Lublinie miał – zdaniem wielu – nadinterpretować art. 14 wskazanego dokumentu17.
Wsparcie mediów pozostających w środku okna dyskursu, centralnych
postaci życia publicznego, a wreszcie polityków i polityczek pozostałych
krajów Unii Europejskiej bardzo szybko przyczyniły się do przedstawienia
Krzysztofa Żuka jako homofoba, którego motorem działania nie była chęć
dbania o bezpieczeństwo, a właśnie uprzedzenia. To jednak nie wystarczyło,
ponieważ zakaz wciąż był w mocy. Nie uchylił go Sąd Okręgowy, do którego
odwołano się w pierwszej kolejności. Pismo zaskarżające decyzję złożono zatem do Sądu Apelacyjnego, co ostatecznie poskutkowało uchyleniem decyzji
włodarza. Sędzia argumentowała: „wolność zgromadzeń pełni doniosłą rolę(sic!)18 w demokratycznym państwie prawnym i jest warunkiem istnienia społeczeństwa demokratycznego”19. Odwołano się jednocześnie do obowiązków
służb porządkowych, które zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem mają
za zadanie zadbać o bezpieczeństwo wszystkich osób demonstrujących.
W międzyczasie swoje wsparcie zadeklarowali przedstawiciele i przedstawicielki spółki Ben & Jerry’s, której grupę docelową (tzw. target) stanowią
stosunkowo uprzywilejowani konsumenci oraz konsumentki. Z przekazywanych opinii publicznej informacji wynika, że nie poproszono ani o żadną
rekompensatę, ani nawet reklamę marki ze strony organizatorek i organizatorów Marszu. O to ostatnie firma zadbała samodzielnie poprzez banery czy
transparenty, które prezentowały logo wegańskich lodów w tęczy LGBTQIA+.
Maszerowały z nimi osoby związane ze spółką, co dość jednoznacznie przedstawiło Ben & Jerry’s jako sojusznika, którego lody „etycznie” jest kupować.
Nie wszyscy jednak deklarowali pomoc. Wspomniałem, że zdaniem
Sądu Apelacyjnego o bezpieczeństwo uczestniczek i uczestników marszu
powinna zadbać policja. Skuteczność wypełnienia tego obowiązku wzbudza
16
Oświadczenie w sprawie Marszu Równości i kontrmarszu, profil „Krzysztof Żuk”, Facebook,
9 IX 2018, https://www.facebook.com/Krzysztof.Zuk/videos/538245716650262/ [dostęp: 13
III 2021].
17
Warto przeczytać na przykład: A. Ambroziak, Prezydent Lublina zakazał Marszu Równości.
„PO boi się, że Marsz im zaszkodzi w wyborach”, „OKO.press”, 09 X 2018, https://oko.press/
prezydent-lublina-zakazal-marszu-rownosci-po-boi-sie-ze-zaszkodzi-im-w-wyborach/ [dostęp:
13 III 2021].
18
Poprawna forma: „pełni doniosłą funkcję” lub „odgrywa doniosłą rolę”.
19
Wypowiedź sędzi cyt. za: P. Malinowski, Marsz Równości przejdzie przez Lublin. Sąd
uchylił decyzję prezydenta, „Rzeczpospolita”, 12 X 2018, https://www.rp.pl/Sadownictwo/
181019750-Marsz-Rownosci-przejdzie-przez-Lublin-Sad-uchylil-decyzje-prezydenta.html
[dostęp: 13 III 2021].
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jednakowoż znaczne wątpliwości w zestawieniu z obrazem, który urzeczywistnił się podczas samego zgromadzenia. Osoby maszerujące były atakowane,
rzucano w nie przedmiotami, a stający im naprzeciw kontrmanifestanci nieustannie próbowali zablokować pochód. Choć policja udrożniała przejścia na
niektórych odcinkach trasy, to na innych z kolei zmuszona była pokierować
Marsz Równości w inne rejony miasta. Kilkukrotnie użyto gazu pieprzowego oraz innych tzw. środków przymusu bezpośredniego. Ostatecznie parada
przeszła przez miasto, a organizatorki i organizatorzy ogłosili sukces. Podziękowano przy tym aparatowi przemocy państwowej za „skuteczną” ochronę
i odprowadzenie uczestniczek i uczestników zgromadzenia do punktu docelowego. Większość opisywanych tutaj zachowań czy mikrowydarzeń odnaleźć
można na materiale wideo, do którego odsyłam20.
Wydaje się zatem niemożliwym, aby wskazać jeden punkt, w którym zdekodowany – bo przecież niedający się łatwo uchwycić – strumień afektu związany z pomysłodawcami i pomysłodawczyniami Marszu Równości w Lublinie
zmienił swoje ukierunkowanie z „w pełni wyswobodzonego” do „w pełni usidlonego”. Początkowo inicjatywa zorganizowania prorównościowego zgromadzenia w – pod wieloma względami – antyprogresywnym mieście spotkała
się bowiem z problemami, stanowiąc coś w rodzaju wbijającego się gwoździa
w wydrążone wcześniej tunele. Ostatecznie jednak stała się idealnie wpisanym
w zasady późnokapitalistycznego świata (a zarazem też i miasta Lublin) wydarzeniem, które nie może wydostać się poza dane mu – za sprawą wyroku Sądy
Apelacyjnego, wsparcia Ben & Jerry’s, a także policji – ramy.
W efekcie Marsz Równości w Lublinie służyć zaczął interesom płynnego
kapitalizmu: „prawdziwa aksjomatyka to aksjomatyka samej maszyny społecznej (...) organizująca wszystkie zdekodowane strumienie (...) z korzyścią dla
systemu kapitalistycznego i w służbie jego celom”21, a przez to niemożliwe
stało się osiągnięcie postulowanej i – jakby się wydawało – stojącej u jego
podstaw Równości.
Na uwagę zasługuje fakt, że proces „wpisywania” – zwłaszcza ten bardzo
obrazowy, bo dokonany przy pomocy policyjnych pałek i gazu – napotkał
szczególny opór. Opór ten jednak również został „schwytany” (często nawet
dosłownie, bo kilku kontrmanifestantów aresztowano), lecz stanowił przy tym

Zob. Marsz Równości w Lublinie. Zamieszki wywołane przez przeciwników marszu, profil
„Dziennik Wschodni”, YouTube, 13 X 2018, https://www.youtube.com/watch?v=SLDARf
KaKNA [dostęp: 13 III 2021].
21
G. Deleuze, F. Guattari, L'Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie I, Les Editions de Minuit, Paris 1972, s. 277, cyt. za: M. Herer, dz. cyt., s. 147.
20
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zagrożenie (przewidziane i chwilowe) dla maszyny kapitalistycznej. Tutaj
również zadziałały aparaty usidlające, które za wszelką cenę dosięgnąć musiały
linii ujścia, jaką mogłaby być albo była blokada tak szybko zaabsorbowanego
Marszu Równości w Lublinie.
PODSUMOWANIE
Powtórzyć można zatem, że współczesne wydarzenia skupione wokół
społeczności LGBTQIA+ mają niewiele wspólnego z wydarzeniami, z których
– przynajmniej deklaratywnie – czerpią. Spontaniczne protesty pod Stonewall
Inn oraz nielegalna Parada Równości związane były ściśle z podważaniem
zastanego systemu i próbą uwolnienia się spod jego panowania. Następnie,
w sposób podobny do drogi Marszu Równości, włączone zostały w reguły,
które wcześniej kwestionowały.
Winą za ten stan rzeczy obarczyć można zły sposób samoorganizacji
aktywistycznej, reprodukowanie hierarchii już na podstawowych etapach
formułowania inicjatywy, szukanie wsparcia u poddanych systemowi instytucji oraz korporacji, a wreszcie posługiwanie się tym samym językiem, którym posługują się te podmioty. Jak pisze Félix Guattari, pułapką dla nas,
tj. osób dążących do szeroko rozumianej emancypacji, jest to, że nie jesteśmy
w stanie nawet wyartykułować czegoś, co wychodziłoby poza ramy obecnego
systemu22.
Maszynizm jednak nie pozostawia nas bez nadziei na wyrwanie się z sideł
kapitalizmu. Myśl Gillesa Deleuze’a i Félixa Guttariego – jako filozofia oparta
w dużej mierze na tworzeniu pojęć – proponuje bowiem pozbycie się schematów (początkowo tych w naszym myśleniu), zasad oraz zastanego języka. Uczynić można to tak jak Bartleby – a przynajmniej ten w odczytaniu Deleuze’a
– który nie pozwala swemu pracodawcy wpisać się w skonstruowaną wcześniej
hierarchię, a przy tym odmawia odtwarzania społecznych ról. Według
francuskiego filozofa czyni to za sprawą formuły „wolałbym nie”, która „jest
miażdżąca i pustosząca, nie oszczędza niczego, co spotyka na swej drodze”23.
Choć skuteczność działań Bartleby’ego wzbudza wątpliwości, to przykład ten
na pewno pozwala dostrzec ogromną rolę, jaką odgrywa podważanie funkcjonujących dookoła reguł, których na co dzień nawet nie zauważamy.
22
F. Guattari, Machine and Structure [w:] Molecular Revolution: Psychiatry and Politics, Penguin, Harmondsworth 1984, s. 118.
23
G. Deleuze, Bartleby albo formuła, przeł. G. Jankowicz. [w:] H. Melville, Kopista Bartleby.
Historia z Wall Street, Sic!, Warszawa 2009, s. 68.
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Przenosząc to na pole marszów równości, rozważyć warto przedefiniowanie
„równości” albo właśnie podważenie tego pojęcia i zmianę na takie, które pozwoli
ukierunkować nasze działania w stronę faktycznego zniesienia uprzedzeń,
a nie ukrytej reprodukcji hierarchicznych relacji tak charakterystycznych
dla systemu kapitalistycznego. Tylko zmiana strategii działania, a wcześniej
myślenia, może bowiem doprowadzić do skutecznej deterytorializacji Deleuziańskiej, po której nie zostanie natychmiastowo przywrócone terytorium
w procesie reterytorializacji. Odpowiedź na to wyzwanie stanowić może strategia queerowa, która odrzuca proasymilacyjne dążenia znane z postulatów
przedstawicieli i przedstawicielek ruchu LGBTQIA+. Zrywa ona jednocześnie
z utartymi szlakami, nie dążąc do wpisania osób należących do mniejszości
seksualnych i tożsamościowych w znane, szersze kategorie normatywne24.
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Equality Marches in Poland
from the Perspective of Deleuze
and Guattari's Machinology:
the Example of the Lublin Equality March

Summary: In this chapter, using concepts introduced by Gilles Deleuze
and Félix Guattari, the author presents the history of the equality
marches and the LGBTQIA+ movement. Applying Deleuzian theory,
he tries to show how, both on a macro- and microscale, grass-roots actions aimed at achieving full emancipation of a minority group become
inscribed into the orbit of the capitalist system and the framework set
by states based on liberal democracy. The author uses the example of
the Equality March in Lublin to illustrate this process in detail. Eventually, he concludes that only a change in the strategy of action, and,
earlier, the strategy of thinking, can lead to an effective – referring to
Deleuze's terms – deterritorialisation, after which the territory will not
be immediately restored in the process of reterritorialisation.
Keywords: equality march, LGBTQIA+ movement, Deleuze, Guattari
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СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА
О СТАЛИНЕ И О РОССИИ

Аннотация: В статье рассказывается о непростых отношениях
Светланы Аллилуевой с отцом - Иосифом Сталиным, об
их любви и ненависти. Семейные отношения представлены
на фоне трагической истории Советского Союза. В статье мы
видим теплые отношения дочери и отца в детстве, воспоминания
о матери, а со временем - охлаждение отношений Светланы
с отцом, его властный характер. На заднем плане появляются
темные фигуры из истории СССР, в т.ч. Берия, трагическая
судьба советских граждан во время репрессий, коснувшаяся
и семьи Светланы. Затем, полная любви и доверия к своему
отцу, Светлана, его «принцесса», обвиняет в репрессиях
ненавистного Берию. В конце жизни она понимает, кто стоял
за преступлениями, и ее любовь превращается в ненависть
к жизни отца, отказываясь от его имени. В статье также
описаны сложные отношения Светланы с мужьями, ее побег из
Советского Союза и ее судьба в изгнании, а также ее возвращение
в СССР и очередной отъезд с родины. Текст обогащен цитатами,
которые раскрывают характер статьи и ее отношения с отцом
и собственными детьми, а также личный опыт Светланы.
С точки зрения дочери, Иосиф Сталин был представлен сначала
как заботливый отец, затем как тиран, разрушающий любовь
и жизнь членов семьи.
Ключевые слова: Россия, русская литература, СССР,
Советский Союз, Светлана Аллилуева, Сталин, дочь, жизнь,
история, биография, побег, семья, отец.
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Светлана Аллилуева - это любимая дочь Сталина. Родилась
28 февраля 1926 года. Отец часто называл ее «хозяйкой Кремля»,
«кремлевской принцессой». Когда Светлана о чем-то просила, он говорил: «Ну что ты просишь? Прикажи только, и мы все тотчас все
исполним»1 Игра в приказы длилась долго. Когда родители уезжали
на отдых в Сочи, а дети оставались в Зубалово, они писали друг другу
письма.
У Светланы от отца сохранились два письма: от 1930 и 1932
годов:
Светанке - хозяйке. Ты наверное забыла папку. Потому-то и не
пишешь ему. Как твое здоровье? Не хвораешь-ли? Как проводишь время? Лельку не встречала? Куклы живы? Я думал, что
скоро пришлешь приказ, а приказа нет как нет. Нехорошо. Ты
обижаешь папку. Ну целую. Жду твоего письма. Папка2.

Свои письма дочери Сталин всегда заканчивал — «целую». Они
были написаны старательно, крупными печатными буквами. Первые
шесть с половиной лет жизни (до смерти матери в 1932 году) отразились в памяти Светланы как время полное солнца. Отец любил ее,
ласкал, баловал, носил на руках, любил ее сочно целовать, называя
ласковыми словами «воробушка», «мушка»3. А мать не ласкала Светлану. Когда девочка порезала новую скатерть, она ее больно отшлепала по рукам, и Светлана горько плакала. Пришел Сталин, поносил
ее на руках, утешил, поцеловал и успокоил. Он не переносил детского
плача, крика.
Когда Светлане исполнилось шесть лет, устроили праздник
в Кремле, в котором Сталин тоже принял участие. Он был пассивным
зрителем, однако, изредка, ради развлечения любил послушать детский «гвалт». Сталин детей не стеснял, но к сыну Василию относился
строго и требовательно. С дочерью любил играть - она была для него
развлечением и отдыхом. Мать больше любила Василия, а к Светлане
относилась строго.
Надежда Аллилуева - мать Светланы — в возрасте восемнадцати
лет вышла замуж за Сталина. Он был старше ее на двадцать два года.
Он вернулся из ссылки с тяжелой жизнью революционера за плечами.
1
2
3

S. Alliłujewa, Córka Stalina, o Stalinie, Rosji i sobie, Warszawa 2013, с. 15-16/296.
Там же, с. 15-16, 63-64.
С. Алелуева, Двадцать писем к другу, Москва 1968, с. 165-316.
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Даже его товарищам было трудно идти с ним рядом. Надя пошла
с ним, как маленькая лодочка, привязанная к огромному пароходу.
Он был зрелым сорокалетним человеком, рассудочным, с холодным
расчетом; это было важно для политики. С матерью Светланы все чувствовали себя хорошо. В доме отца, в ее родном доме, она была хозяйкой, а отец в нем только „присутствовал”. Он был целиком погружен
в заседания, споры, борьбу, разногласия. Для Нади Сталин оказался
целой жизнью, она отдавала ему все свое свободное время.
Летом 1931 года родители Светланы отдыхали в Сочи. На этот
раз взяли дочь с собой. Недалеко от Мацесты была маленькая дача,
в которой они остановились. Отец принимал ванны от ревматизма.
Вместе с родителями отдыхали их товарищи. Все весело проводили
время, на машинах ездили в лес на пикники. Для развлечения Сталин стрелял с двустволки в коршунов или ночью по зайцам, которые
попадали в свет фар. Любимыми и доступными видами спорта были:
бильярд, кегельбан, городки. Плавать Сталин не умел, не выносил сидеть на солнце, предпочитал прогулки по лесу. Однако и это его быстро утомляло; он любил полежать на лежанке с книгой, с деловыми
бумагами или газетами.
Первые годы жизни Светланы были прекрасны. Она нередко их
вспоминала как «солнечный дом моего детства»4. Усадьбу отец превратил в изобильное поместье с садами и огородами. Дом перестроили, старую мебель убрали. Летом на даче Светлана постоянно носила фрукты отцу, которые посылала няня, а в ответ всегда получала
горячие, пахнущие табаком поцелуи отца. В доме у них всегда было
людно. Сталин приглашал своих соратников: Бухарина, Орджоникидзе, Кирова, часто приезжали С. Буденный с гармошкой и К. Ворошилов. Буденный и Ворошилов хорошо пели. Отец Светланы тоже пел,
у него был высокий, чистый голос (говорил он глуховатым, низким
тембром), и слух у него был тоже отличный. Пели украинские и русские песни. Сталин часами мог проводить время с гостями за столом.
Они над тарелками спорили, обсуждали и решали дела. В то время
часто приезжал к ним Берия из Грузии. Но не любили его те, кто был
близок к дому Сталина, а Раденс и Сванидзе, которые работали с ним
вместе в ЧК Грузии, ненавидели его. Все единодушно чувствовали
к нему отвращение и смутный страх. Мать Светланы ссорилась из-за
4
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него с мужем, «устраивала сцены, требуя, чтобы ноги этого человека
не было (...) в доме»5. Сталин рассказал это Светлане, когда та была
уже взрослой. В последствии она написала, что грузинское у них
в доме не воспринималось, и что отец совершенно «обрусел».
Когда приезжали товарищи из Грузии, Сталин раздражался. Они
привозили с собой щедрые дары: вино, виноград, фрукты, которые
присылали ему домой. Под его «проклятия» это угощение отсылалось
обратно. Но остальные члены семьи Светланы очень любили Грузию.
Ее считали своей родиной, краем полным солнца и изобилия, воспетым поэтами6. Это была родина Сталина, но он мало ею восхищался, он любил Россию, Сибирь - с ее суровой красотой, с молчаливыми грубыми людьми, любил ее язык. Любовь к России сохранилась
у него навсегда. Он вспоминал о годах ссылки в России как «хорошую прогулку по тайге».
В доме на Ближней, еще при жизни Надежды, собиралась вся
родня с детьми, было очень весело и шумно, что сам вождь очень это
любил. «У меня было прекрасное детство, все меня любили, баловали»7 — вспоминала дочь. Светлана воспитывалась в Кремле. Роскоши там не было; отец строго соблюдал, чтобы жизнь во дворце была
скромной, согласно строгой дисциплине. После смерти матери, дом
их развалился. Сталин ездил в Зубалово, обедал там, но для него эти
визиты были слишком болезненным напоминанием о прошлом. Приезжал мрачный, недовольный, часто ссорился с детьми. К родителям
жены относился почтительно, называя их по имени и отчеству.
После смерти Нади ее родственники не отвернулись от Сталина,
но старались его отвлечь от грустных мыслей. Он тоже был вежлив
со всеми. Родители жены с детьми жили в Зубалово. Летом все собирались у отца на даче, в Кунцево, ездили в Сочи. Для отца построили
чудесных три дома: один в Сочи, другой вблизи Гагры, на холодной
речке, третий за Адлером — возле речки Мюссера. После поездки
Сталина на юг в 1946 году, стали там строить новые дачи, которые
уже назывались госдачами. Формально, там должны отдыхать все
члены Политбюро, но, в действительности, кроме Сталина, Жданова
и Молотова, никто ими не пользовался. Дачи построили под Сухуми, около Нового Афона, целый дачный комплекс на Рице, и дачу на
5
6
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Валдае. Резиденций у отца становилось все больше; не считая Зубалова и Кунцева, были еще Липки, Семеновское (новый дом). Оборудованы, обставлены дачи были так же, как и в Зубалово. Сталин бывал там
редко, но штат людей там постоянно работал8.
С 7 до 17 лет главными в жизни Светланы были школа и университет. Сталин старался быть хорошим воспитателем, что, но при
его образе жизни, было очень трудным9. Иногда он проверял ее тетради. Как родитель, он желал, чтобы его дети хорошо учились, бывали
долго на свежем воздухе, чтобы не было никакой роскоши, никакого
баловства.
Когда очередной раз они отдыхали в Сочи, Светлане было десять лет, Сталин посмотрел на нее и сказал: «ты что это, голая ходишь?» Дочь не поняла, а он указал на ее платье. Платье было выше
колен. «Черт знает что! »10 - сердился отец. Потом пошел в комнату,
принес две свои нижние батистовые рубашки, позвал няню и велел,
чтобы она сшила ей шаровары, закрывающие колени; «платье должно
быть ниже колен». Светлана сказала, что сейчас так никто не одевается, но он не обратил на это внимания. Ей сшили длинные шаровары
и длинное платье. Сталин ругал ее, что летом носит носки, а не чулки.
Даже взрослой, идя к отцу, она думала, не слишком ли она ярко одета.
Она стала его раздражать, может быть потому, что стала «неуклюжим
подростком», а может и потому, что не была похожа на мать. Вскоре и ее характер стал его раздражать. После войны они встречались
очень редко. Но в те годы Светлана нежно любила отца, и он любил ее.
С ним любила смотреть кино. Сталин считал, что Светлане полезнее
посмотреть фильмы, чем сидеть дома. Кроме того, он хотел быть рядом с дочерью. Она его развлекала, отвлекала и утешала. Иногда он
забирал ее к себе на дачу, хотел, чтобы она была близко. Но ей с ним
было тяжело, «он завтракал часа в два дня, обедал часов в восемь вечера и поздно засиживался за столом ночью»11. Это было непосильно для девочки. Бывало, что она гуляла с ним по лесу. Однажды они
поссорились; няня посоветовала Светлане попросить у отца прощения, и отец помирился. «Уехала! Оставила меня, старика! Скучно ей!
»12 - ворчал он обиженно, но поцеловал ее и простил.
8
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В 1932-1943 годах Светлана училась в 25 образцовой школе
г. Москвы и окончила ее с отличием. В сентябре 1941 года были эвакуированы семьи из Кремля в Куйбышев. Там открыли школу. Светлана
в октябре приехала в Москву - повидать отца. Рассказала ему про
школу. Отец посмотрел на дочь; она заметила, что он пришел в ярость.
«Ох вы, каста проклятая! Ишь, правительство, москвичи приехали,
школу им отдельную подавай!... »13. И он был прав.
Осенью 1942 года в Москву приезжал Черчиль. Светлане позвонили, чтобы она приехала домой. У них будет обедать Черчиль, отец
велел ей быть с ним. Гости прошли в столовую. Сталин был чрезвычайно радушен, в гостеприимном и любезном расположении духа,
которое очаровывало всех14. «Это моя дочь!»15 - сказал он и потрепал
ее по голове. «Рыжая!» Ему, просто, хотелось показать свою дочь.
Потом поцеловал ее и сказал, что может уже уйти заниматься своими
делами. Черчиль заулыбался и сказал, что он в молодости тоже был
рыжим.
После школы Светлана поступила на филологический факультет МГУ, проучилась год, но заболела. Потом вернулась на первый курс, но уже исторического факультета. Это была воля ее отца.
Повиновение отцу было обязательно, отказа не могло быть, задавать вопросы тоже нельзя было. Исторический факультет окончила
в 1949 году. Она сказала: «Счастливая я была и в университете,
у меня было много друзей»16. Аспирантуру в Академии общественных наук при ЦК КПСС окончила два года после смерти отца. Кандидатскую диссертацию Развитие передовых традиций русского реализма в советском романе17 защитила в 1954 году. Она - кандидат
филологических наук. Работала переводчиком с английского языка,
а также литературным редактором.
Когда Светлане было 14 лет, ей нравился Серго - сын Берии. Она
бывала часто у них дома, любила мать Серго, но его отца ненавидела.
Свою тайну она скрывала от всех, но от Сталина ее скрыть было невозможно. Однажды, когда немцы бомбили Москву, Светлана была
в доме Берии. Они все спрятались в подвале. В это время дочери позвонил Сталин и спросил, где она. Светлана ответила. Сталин велел,
13
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чтобы она немедленно ехала домой, намекнув, он Берии не доверяет.
Хотя, как говорит Светлана, он сам посылал ее в эту семью. После
этого случая Светлана ни разу не была в доме Берии.
Лаврентий Берия во время гражданской войны на Кавказе был
провокатором, работал и на красных, и на дашнаков, в зависимости
от того, к кому переходила власть. Однажды он был арестован как
предатель. Киров в то время командовал операциями в Закавказье.
Он послал телеграмму: «предателя расстрелять»18. Однако военные
действия усилились и Берию не успели расстрелять; он знал про
эту телеграмму. Прошли годы. Киров в 1934 году был зверски убит,
а Берия стал быстро продвигаться. Он уничтожал всех, кто знал об
его «темных делишках». В своих книгах и мемуарах Светлана никогда не вспоминала плохо имя Серго, но об его отце говорила с ненавистью - «этот ужасающий палач по призванию, злодей»19. Твердо
была убеждена в том, что миллионы людей казнил не Сталин, а Берия,
и пронесла это через всю свою жизнь. Она не верила в реабилитацию
Берии. Когда в Грузии допрашивали людей из высших кругов, Берия
надевал парик и смотрел, как их мучают. Один композитор, услышав
его голос, узнал его, назвал по имени, и сказал, что у него музыкальный слух. Тогда Берия распорядился проткнуть ему уши.
Смерть жены и Кирова опустошила и ожесточила Сталина.
Он был разбит духовно, перестал верить людям. В то время ловко к нему «подъехал» Берия, вошел в его доверие и скоро «пролез»,
с поддержкой Сталина, в первые секретари ЦК Грузии. Орджоникидзе
знал Берию и был против его назначения, однако Сталин настоял на
своем. В 1938 году Берия появился уже в Москве. Ежедневно бывал
у Сталина, был хитрым, вероломным, коварным, наглым, целеустремленным и твердым — сильнее Сталина. Если Сталину представляли человека как врага, противника, показывали материалы на него,
он в это не вникал. Это было дело НКВД, палачей - Берии, Ежова
и других. Быть может, в душе он сомневался и страдал, но был подвластен железной, догматической логике. Если даже человек был
честным и не виновным, вернуться назад было для Сталина психологически невозможно. Прошлое для Сталина не существовало;
он становился жестоким и неумолимым. Многолетняя дружба, старые
товарищи по работе, старые друзья, совместная борьба за одно дело,
18
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родственные связи - все это он перечеркивал одним железным жестом, и - человек был уже обречен. Он тогда был уже глух к людям,
а был только злобный интерес, какой-то страшный дьявол брал его
в свои руки. Берия имел большое влияние на Сталина, знал его слабые стороны, льстил ему и сладословил. Они стали духовно неразрывными. При жизни, его боялась и ненавидела жена Сталина. Берия
сыграл роковую роль в семье вождя. Светлана не раз повторяла, что
он и ее отец повинны вместе. Перекладывать вину со Сталина на Берию нет смысла.
Сталин очень любил свою дочь и многое ей прощал20. В школе
дети давали ей письма для Сталина с просьбой освободить их родителей из тюрьмы. Однако отец ей сказал, чтобы она писем не носила,
что она не почтальон. Отношение Сталина к дочери очень изменилось,
когда ей исполнилось 17 лет21. В ноябре 1942 года семнадцатилетняя Светлана была на вечеринке, которую устроил ее брат Василий.
Там была компания знаменитых кинорежиссеров. Она познакомилась
с невысоким полноватым человеком - Алексеем Каплером - сценаристом и кинорежисером. Часто с ним встречалась. Домой приехал
ее отец. Быстрым шагом прошел в комнату Светланы. Она никогда
не видела его таким — он задыхался от гнева, едва мог говорить22.
Потребовал письма от Каплера. Потом сказал, что Каплер - английский шпион, и он арестован. Светлана, обретя дар речи, произнесла:
«А я люблю его». «Любишь»23 - выкрикнул отец со злостью, и она
получила две пощечины - первые в жизни. Потом он еще говорил грубые «мужицкие» слова, не мог успокоится. В конце произнес: «Ты бы
посмотрела на себя, - кому ты нужна?! У него кругом бабы, дура!»24
С этого момента они стали чужими, прежних отношений уже не было.
Каплер в 1943 году был репрессирован, приговорен к пяти годам ссылки. Это случилось после того, как она сказала Сталину, что
любит его. Для Светланы это была любовь с первого взгляда. Но для
Сталина это было как предательство; он считал, что все его предают:
родители, жена, дочь. Поэтому Каплера наказали. В приговоре было
сказано, что он обвиняется в связях с иностранцами. Его лишили
всех наград и отправили на пять лет в ссылку. Светлана в первый раз
20
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очень испугалась. Одной подписью Сталин убрал из ее жизни первую
любовь, а ее предупредил, что если попытается тому помочь, тоже
ее посадит. Она теперь увидела, вместо любящего отца, жестокого человека, против воли которого никто не смел идти. С того времени поселились в ней страх и подозрительность. Отец отвернулся
от дочери, когда та влюбилась в Каплера. Он был ревнивым родителем
и почувствовал предательство со стороны дочери. Каплеру было запрещено покидать место ссылки, однако, после войны, он решил тайком приехать в Москву. Но на Ярославском вокзале его сразу задержадо НКВД и отправило на пять лет в лагеря. Освободили Каплера
после смерти Сталина. Этот человек произвел на Светлану огромное
влияние, он как бы направил ее в сторону искусства — художества,
кино, литературы и живописи.
Светлана первый раз вышла замуж в 1944 году за студента Института международных отношений Григория Морозова. Он был
высоким, обаятельным темноволосым мужчиной. Аллилуева очень
боялась сообщить об этом отцу. В мае 1944 года решилась сказать.
«Значит замуж хочешь?» - сказал он, и добавил «Черт с тобой, делай, что хочешь»25. Муж был евреем, отец настоял на том, чтобы он
никогда не появлялся у него в доме. И ни разу с ним не встретился.
Осенью Светлана сказала отцу, что ждет ребенка. Сталин тогда смягчился, разрешил ей ездить с мужем в Зубалово, так как ей нужен был
свежий воздух. После свадьбы Аллилуева была счастлива и спокойна.
В интервью сказала, что мужа она не любила, просто «хотела от всего
и всех скрыться». В 1945 году родила сына Иосифа Аллилуева. Его
назвала в честь Сталина, но это его не растрогало. Он видел внука
только один раз. Григория он ненавидел.
После свадьбы они получили четырехкомнатную квартиру на набережной. Григорий был хорошим мужем. Однако, в 1947 году, отец
разрушил семейную жизнь Светланы. По его распоряжению брат Василий сделал им чистые паспорта, без штампа о регистрации брака,
и Григория «выставили» из квартиры. Был мужем Светланы
с 1944 по 1947 год. После развода они больше не встречались. Григорий был специалистом по международному праву, доктором юридических наук. Умер в 2001 году.

25
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В ноябре 1948 года Светлана поехала на юг, хотела увидеться
с отцом. Туда к нему приезжали высокопоставленные особы с докладами о жизни и развитии сельского хозяйства на Украине26. Навезли ему
фруктов, овощей, винограда, арбузов и восхваляли богатую Украину.
Однако шофер одного из этих чиновников рассказал прислуге, что на
Украине голод, в деревнях ничего нет, а женщины землю пашут коровами. Сталин был раздражен, за столом при всех назвал Светлану
«дармоедкой», и сказал, что из нее «все еще не вышло ничего путного»27. Все молчали, было очень неприятно. Он постарел, порою сам
не знал, чего ему хочется. Ему хотелось покоя. В Москву возвращались вместе. На остановках поезда выходили погулять на перроны28.
Платформы были пустыми, закрытыми, пассажиров не было, ибо поезд был «специальным». Было все в этой системе кем-то продумано.
В ней Сталин сам был узником, задыхался от безлюдья, от одиночества и пустоты.
Сын Светланы, Иосиф, стал кардиологом, доктором медицинских наук29. Умер в 2008 году. В это время шла уже кампания против евреев, ученых, политиков, их расстреливали, сажали, ссылали.
Сталин не хотел иметь в семье еврея - Григория Морозова. Сам стал
выбирать мужа для дочери. Выбор пал на сына Жданова, Юрия, который родился в 1919 году в семье революционеров. Отец, Андрей
Жданов, был соратником Сталина. Отец очень любил А. Жданова,
уважал его сына, хотел, чтобы их семьи породнились. В 1948 году
Аллилуева вышла замуж за Юрия Жданова. У них в 1950 году родилась дочь Екатерина. Они развелись в 1951 году, но остались друзьями. После ухода на пенсию, Юрий жил в Ростове-на-Дону. Сталина
этот брак устраивал; после развода он разрешил Светлане жить в городе, а не в Кремле. Но запретил ей пользоваться казенной машиной
и казенной дачей. Дал ей денег, чтобы купила себе машину. «Дачи,
казенные квартиры, машины - все это тебе не принадлежит, не считай
это своим»30 — часто повторял он.
Все, чем пользовался Сталин, оплачивалось государством.
Существовало специальное управление, в котором была своя бухгалтерия. Неизвестно было, сколько они тратили. Однажды Сталин
26
27
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хотел провести «ревизию своего хозяйства», но ему подсунули какие-то «липовые цифры». Он пришел в ярость, но так ничего и не узнал.
Был всевластным, но, одновременно, бессильным, беспомощным против ужасной системы. Вождь в это время был уже болен, всех вокруг
ненавидел и подозревал. С осени 1951 года Сталин из Москвы уже не
выезжал. Рядом с большим домом в Кунцеве выстроили малый дом,
где он, в комнате с камином, проводил время. Дорогие подарки он
получал со всех концов земли, не знал, что с ними делать, отдавал все
в музей. Предпоследний раз видела Светлана отца за четыре месяца
до его смерти — восьмого ноября 1952 года — в двадцатилетие смерти матери. Она посетила его со своими детьми. Сталин был доволен
визитом дочери. Стол был накрыт, стояли на нем вкусные фрукты,
овощи, орехи и вино, которое должно было быть в большом выборе.
Он мало пил и мало ел, но стол, по обычаю, должен быть заставлен
едой. Отец был доволен, любил, когда другие едят, любил смотреть,
как дети лакомятся фруктами. Сталин из восьми своих внуков знал
и видел только троих. Детей Светланы и дочь Яши. Он любил Гулю.
Она в нем вызывала неподдельную нежность31. Первый раз Сталин
увидел сына Светланы, когда тому было три года: он «растаял», полюбил его, хотя мальчик был наполовину евреем. Поиграл с ним полчаса,
походил вокруг дачи и уехал. Внука видел еще два раза. Последний
раз видел Оську за четыре месяца до своей смерти. О внуке говорил:
«Сынок у тебя - хороший. Глаза хорошие у него. Какие вдумчивые
глаза. Умный мальчик»32. За два месяца до болезни и смерти отца,
Светлана снова проведала его. Она была неприятно поражена. На всех
стенах комнат и зала были развешаны увеличенные фотографии детей
из журналов. Много рисунков, изображавших советских писателей:
Горького, Шолохова и др. Там же висела, в рамке под стеклом, репродукция репинского Ответа запорожцев султану33. Сталин обожал
эту вещь. Выше висел портрет Ленина. Это было для Светланы необычно и странно, так как отец никогда не любил картин и фотографий.
Аллилуева писала, что было прекрасное мартовское утро второго марта 1953 года, светило солнце, птицы пели, она была на лекции французского в Академии Наук. Вызвали ее с лекции и сказали, что Маленков просит прибыть на Близкую - это дача отца в Кунцеве. Она
31
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беспокоилась, так как отец всегда звонил сам. Когда приехала домой,
ее встретили Н. Хрущев и Н. Булганин, которые сообщили ей, что
у отца было кровоизлияние ночью и что нашли его около трех часов
утра 2 марта 1953 года на полу без сознания. Она чувствовала, что
«умирает и все вокруг умирает на ее глазах». В гостиной, где лежал
Сталин, было много людей: незнакомые врачи, лаборантки, аппаратура для искусственного дыхания, а с ней — молодые специалисты.
Все старались быть молчаливыми, чувствовали, что должно произойти что-то значительное, важное. Только Берия вел себя вызывающе, как бы на лице у него было написано: «власть, власть, власть».
Он был возбужден, лицо его, и без того отвратительное, искажалось
от страстей. Был хитрым, жестоким, пристально вглядывался в лицо
больного, желал и тут быть самым верным, самым преданным. Берия был образцовым, современным типом лукавого царедворца, воплощением зла, лести, лицемерия, который «опутал» отца Светланы,
хотя Сталина обмануть было очень трудно. Все «наверху» это видели
и понимали. Но все Берии боялись, знали, что после смерти Сталина
«в руках у этого ужасного человека будут власть и сила». Многое, что
творила эта «гидра», пало теперь пятном на Сталина. Вдруг он увидел
Светлану, приказал ее вывести. Но никто даже не пошевелился. Сталин лежал без памяти; когда он приходил в себя, все вокруг бросались
к нему, чтобы услышать его желание, но он уже, казалось, не понимал ничего. Парализована была уже правая сторона тела, разговаривать уже не мог. Дочь держала его за руку, он смотрел на нее, но,
казалось, что уже ее не видит. Вдруг послышались пьяные выкрики
— это приехал ее брат Василий.
Отцу сделали какой-то укол. Он сильно вздрогнул. Потом наступила агония. На глазах у всех он стал задыхаться. Неожиданно открыл
глаза и поочередно обвел всех взглядом; взгляд этот был страшным,
может быть, гневным и полным страха перед смертью. Потом он поднес левую руку и — то ли на что-то указывал вверху, то ли грозил
всем. Отец умирал страшно и трудно. Когда успокоился на смертном
одре, лицо его стало ясным и красивым. Все его сослуживцы сразу
разъехались. Перед смертью Сталин исповедовался и причастился.
Очередь на прощание пришла на всех его дачных работников. Они
тихо входили, подходили к постели. Молча стояли и плакали, многие
плакали навзрыд. Только они его не предали и чистосердечно о нем
жалели. Все, кто у него работал, любили его. В отношениях с ними
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он был прост, приветлив и добродушен. Прислуга не могла жаловаться на его капризы или жестокость. Наоборот, если кто-либо из них
о чем-то попросил, он никогда им не отказывал. Прислуга, окружавшая его, пребывала с ним постоянно, знала о нем почти все, видела
больше, чем Светлана, которая жила далеко и отчужденно. До последних своих дней они будут убеждены, что не было человека лучшего,
чем ее отец. И нельзя их будет переубедить никогда и ничем.
Никто здесь не считал его ни богом, ни сверхчеловеком, ни гением, ни злодеем, - его любили и уважали за самые обыкновенные человеческие качества, о которых прислуга судит всегда
безошибочно34.

Пришла проститься Валечка, экономка. На этой даче она проработала около восемнадцати лет. Опустилась около дивана на колени, упала головой на грудь Сталину и плакала в голос. Никто ей не
мешал. Как и вся прислуга, Валечка была убеждена, что не было на
свете человека лучше, чем отец Светланы35. Здесь, в этом зале, все
знали Светлану, и то, что она была «плохой дочерью», и то, что ее
отец - был «плохим отцом». Но он, все-таки любил ее, и она любила
отца. На смертном одре осталось тело, которое должно было лежать
еще несколько часов. Светлана сидела у противоположной стены.
Теперь Сталин был далек уже от Светланы, детей, от всех близких.
В доме остались лишь Н. Булганин и А. Микоян, все остальные ушли.
Старая сиделка прибирала на огромном столе, который стоял в середине зала. За этим столом решались все важные вопросы. Вдоль стен
стояли кресла и диваны. На стенах комнаты появились фотографии
детей; пятерых из восьми внуков он вовсе не видел. Но дети его любили. В углу был камин, который очень любил Сталин разжигать зимой. В другом углу стояла радиола с пластинками. У Сталина была
хорошая коллекция народных песен: русских, грузинских, украинских. Другую музыки он не признавал. В этой комнате прожил Сталин почти двадцать лет. Потом приехали забрать тело на вскрытие
и бальзамирование. Светлана тогда услышала боль в сердце, как бы
ее ранили ножом... и поняла, что значит «кровь с крови»36. Она жила
в доме как чужой человек, ничем не помогала этой одинокой душе,
34
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этому старому, больному, всеми отринутому и одинокому на своем
«Олимпе» человеку, который все-таки был ее отцом, любящим ее так,
как умел и как мог. «Человек, который дал мне жизнь, покинул меня
навсегда»37. Тело забрали, и все, сняв шапки, вышли. Кто-то обнял
Светлану за плечи. Это был Булганин. Она прижалась к его груди
и расплакалась.
На следующий день Светлана узнала, что по распоряжению
Берии все вещи должны быть собраны и вывезены с дачи, а служба, которая работала в ней долгие годы — покинуть ее. Она уволена!
Из интервью академика Сергея Добова, которому поручили вскрытие
и бальзамирование тела Сталина, все узнали, что тело Сталина уже
в лаборатории. Специалисты некоторое время не решались приступить к работе, ведь хоть и мертвый, это же вождь, а еще вокруг
не считанное количество охраны. Однако — пора была начинать.
Следов отравления не нашли. Но было обширное мозговое кровоизлияние. Помощь к нему пришла слишком поздно. Удивили их сросшиеся третий и четвертый пальцы на левой ноге и совсем стертая кожа на
подошвах ног; он все время ходил в сапогах. После бальзамирования
надо было вождя одеть. Послали за одеждой и привезли поношенный
его мундир и старые стоптанные ботинки. Академик спросил — почему старые? Ему ответили, что он в них постоянно ходил, и что других
у него нет. Покойного обули, одели в то, что было. Когда готовились
к похоронам, приближенные попросили генерала из личной охраны
Сталина заменить ботинки. Ботинки были старые, да еще со стоптанными каблуками. «Нет у него других»38 - ответил генерал и заплакал. Великий вождь, перед которым поклонялся мир, кроме шинели,
мундира, валенок, подшитых собственноручно, ничего после себя
не оставил. Это был выработанный годами стиль его жизни. Сталин
не любил вещей, жил бытом пуританским, «не выражал себя в вещах»,
так же, как оставшиеся дома и квартиры не выражают его. Единственный смысл жизни Сталина заключался в служении трудовому народу.
Сталин говорил, что прошлое принадлежит Богу. Закончилась земная жизнь вождя русского народа. Прозвучал голос Левитана, голос,
который сообщал всегда что-то важное. И все заплакали - мужчины,
женщины, все... Свою скорбь и верность никто не демонстрировал,
все было неподдельно и искренне.
37
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Похороны Сталина превратились в дни всенародной скорби.
Отовсюду в Москву приезжали люди проститься с вождем. Трудящиеся столицы шли в Колонный зал для великого прощания с «гениальным вождем и учителем трудящихся». Как накат морских волн не
прекращается ни днем ни ночью, так не прекращалось движение на
улицах, примыкающих к дому Советов. Тело Сталина положено было
в Мавзолей, позже было перенесено в могилу у Кремлевской стены.
Смерть отца Светлана очень глубоко пережила. В дни перед похоронами стояла около него и разные противоречивые мысли приходили ей в голову. Она как бы слышала одновременно боль и облегчение, проклинала себя, что являлась плохой дочерью. Размышляла,
что было бы, если бы она была дочерью простого грузинского сапожника, стало бы ей легче вместе с другими ненавидеть этого далекого
тирана, его партию, его действия и слова. Но она была его дочерью,
и в детстве он ее любил. Когда пришла минута прощания, все обратили на нее внимание. Она не смогла поцеловать его в лоб, настолько
была потрясена. Вспомнила похороны матери, ей было тогда шесть
лет; тогда тоже была испугана и растеряна. В последствии она ни разу
не была у отца в Мавзолее, ни у его могилы у Кремлевской стены.
«Кремлевской принцессы» больше уже не было39.
Прошло десять лет со смерти Сталина. Дом на Ближней, где жил
Сталин, стоит неузнаваемый. Много раз его перестраивали по его
плану. Видимо, Сталин не находил себе покоя после смерти жены.
Когда уезжал отдыхать на юг, дом должны были перестраивать.
То ему не хватало солнца, то нужна была тенистая терраса; если был
один этаж - пристраивали второй, если было два - то один сносили.
Теперь там было два этажа. Сталин жил в доме один - внизу, в одной
комнате. Эта комната служила ему всем: на диване он спал, на столике
стояли телефоны необходимые для работы, большой стол был завален
книгами, бумагами, газетами. Если у него никого не было, то здесь
же, на краешке стола, ему накрывали есть. Стоял буфет с посудой
и медикаментами. Лекарства отец Светланы выбирал себе сам. Академик В. Виноградов два раза в году осматривал его; был для Сталины
авторитетом в медицине. В комнате с атрибутами «роскоши» были
большой ковер и камин, которые отец любил. Остальные комнаты
были преобразованы по такому же плану. Иногда Сталин переходил
39
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в другую комнату и переносил туда свой «привычный быт». В послевоенные годы, почти каждый день, съезжалось к нему обедать почти все Политбюро. Соратников он приглашал на трапезу - заседание.
То, что он ввел в политике в последние годы и месяцы своей жизни,
было непостижимо даже для его ближайшего окружения. При встречах любил заводить патефон, чтобы слушать музыку. Здесь, в зале,
принимал и приезжих гостей, руководителей «братских компартий»,
- англичан, американцев, французов, итальянцев.
В 1946 году Светлана видела в этом зале Иосипа Броз-Тито.
Со всех сторон дома были террасы, был и «чудный сад». Сталин очень
любил эти террасы, особенно - западную, где видны были последние
лучи заходящего солнца. Эта терраса выходила в сад — прямо в цветущие вишни. Самое любимое развлечение Сталина - сад, цветы и лес.
Он сам никогда не копал землю, иногда брал в руки садовые ножницы и подстригал сухие ветки - это была его единственна работа в саду.
Он любил порядок, чтобы все было убрано, все пышно цвело, чтобы
отовсюду выглядывали спелые, красивые плоды - вишни, яблоки, помидоры. Везде, как в саду, так и в лесу, было все выкошено, прибрано.
Стояли там разные беседки с крышами и без крыш, настилы на земле,
а на них столики, кресла, лежанки. Сталин бродил по саду, и казалось,
что он искал себе тихого, спокойного места, но так и не находил40. Летом целыми днями перемещался по парку; туда несли ему газеты, бумаги, чай. Его любовь к природе, земле - в этом проявлялся для него
истинный смысл жизни. В последние годы ему хотелось здоровья,
хотелось дольше жить. Сталин носил летом послевоенный костюм
из коломянки, а зимой - шерстяной; пальто носил тоже лет пятнадцать,
а странную куцую шубу, крытую оленьим мехом, на беличьей подкладке, должно быть справил41 себе сразу же после революции,
и, вместе с ушанкой, носил зимой до последних своих дней.
В 1957 году Светлана Сталина сменила фамилию на Светлану
Аллилуеву. Она еще раньше говорила отцу об изменении фамилии,
утверждая, что «Сталин» - это его псевдоним, но заметила, что отец
обиделся. Потом молчала. К 30 годам Светлана все больше походила
на отца. Когда разговор касался ее личной жизни, становилась осторожной, малоразговорчивой, однако застенчивой отнюдь не была.
Если кто-то ей нравился, она утверждала, что это - любовь, и что этот
40
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мужчина уже ее, и «жестко брала его в руки». В 1957 году Аллилуева
вышла замуж за Ивана Сванидзе. Однако и этот брак спустя два года
распался. С бывшим мужем она больше не встречалась. С 1956 года
по 1967 работала в Институте мировой литературы. В 1962 году крестилась в Москве, крестила и своих детей.
Очередную любовь Светлана Аллилуева встретила в 1963 году.
Ей было уже 37 лет. Суженым ее был выпускник Лондонского института — индиец Раджа Бридж Сингх. Он являлся наследником богатого рода раджей. Был участником коммунистического движения
в Индии и отказался от наследства. В 1962 году приехал на лечение
в СССР. Но регистрацию официального брака лично запретил
Н. Хрущев, потому жили в гражданском. Бридж Сингх был нежным, любящим мужем, она рассказывала ему все о своих близких
и о себе, читала свои стихи, а он умел слушать. Светлана была счастлива.
Однако счастье длилось всего пять лет. Болезнь прогрессировала. Летом 1966 года Сингх умер у Светланы на руках на неизлечимую болезнь легких. Аллилуева, исполняя его волю, 20 декабря 1966 года
сопровождала в Индию его прах. При жизни Сингх обещал забрать
Светлану в свой чудесный край, показать ей родные места, но судьба
распорядилась по-другому. Она была дочерью Сталина, значит, считали ее собственностью государства42- поэтому не могла быть спутницей Сингха при жизни; когда умер, ей выдали визу, чтобы отвезла прах мужа в Индию. 20 декабря самолет приземлился в аэропорту
в Дели. Ее встречали секретарь Суров с двумя сотрудниками советского посольства. Забрали ее очень быстро, и индийская пресса не
успела с ней поговорить. Светлану привезли в советское посольство
и поселили в доме для гостей. Еще в аэропорту забрали у нее паспорт,
визу и билет на самолет. В ее комнате была только кровать и стол, все
остальное вынесли, даже телефон. Звонить она могла только из посольства в присутствии его сотрудника, разговоры контролировались.
Прах своего мужа хотела отвезти сама в Калаканкару. В то время руководитель посольства был в отлучке, за Светланой присматривал
Николай Смирнов. Утром накрыли стол, выпили за помин души Сингха. В Индии ситуация была напряжена, дело было перед выборами.
Выезд Светланы был отменен. За прахом Браеша должен был приехать его племянник. Однако Аллилуева протестовала. После долгого
42
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разговора со Смирновым решили, что она может поехать в Калаканкару с Кассировой - сотрудницей Министерства Иностранных дел,
которая прилетела со Светланой, чтобы присматривать за ней. Также
секретом должен остаться ее выезд к родственникам Браеша. Светлана времени не теряла, ежедневно выходила и гуляла по Дели. Видела
жизнь бедных и богатых, нищих, просящих о милостыне у богатых
домов. Посетила она и дом посла, у которого была ее рукопись, однако ее не забрала. Она была уверена, что ее комнату в советской гостинице ежедневно обыскивают. При прогулках, однажды, несколько
сот метров от советского посольства она заметила американское посольство, однако никакой замысел у ней не родился, и прошла мимо.
25 декабря Светлана, в сопровождении дочери, племянника Браеша
и Кассировой вылетела самолетом в Луцкнов — древнюю местность
над водами Гангеса. Там, в Гангесе, и был рассыпан прах Браеша.
Этой церемонией занимаются только мужчины, и только они должны
нести урну. Светлана и женщины могли только наблюдать за обрядом. Потом поехали в дом Браеша. После похорон на душе у Светланы стало легче. В его доме она почувствовала покой43.
4 января Светлана должна была ехать обратно в СССР. Но виза
у нее была месячная, и она решила остаться до 20 января. О своих планах в Калаканкаре написала послу Бенедиктову и Смирнову.
Отдала письмо Кассировой и попросила отвезти его. Так она хотела «увильнуть» на некоторое время от надзирательницы. Кассирова
была очень встревожена. Сама же Светлана думала, как можно ей
остаться в Индии. Вопрос был трудный. Она вспомнила о рукописи
и подумала, что если продаст ее, наверно кто-нибудь заинтересуется
жизнью семьи вождя СССР. Прошло несколько дней, за ней второй
раз уже приехал Суров, хотел ее забрать в Дели, но она отказалась.
Однажды прочитала в газете, что сын племянника Браеша работает
в Америке. Подумала — а почему же она не может поехать в США?
Но такие мысли были очень опасными. Индийский министр иностранных дел по ее просьбе продлил ей визу в Индии до 15 марта.
Территорию Индии она должна была покинуть 8 марта.
Светлана хотела начать новую жизнь за границей, но очень этого
боялась. Предполагала, что рукопись даст ей возможность дальнейшего существования, думала о детях. Она знала, что если покинет
43
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СССР, возврата ей уже не будет. А чтобы дети могли ее навестить, это
бы уже граничило с чудом. Она вспомнила последнее письмо сына:
Любимая мама, здравствуй! (.....) У нас все хорошо. Благодаря
документам, которые Ты нам прислала, можем теперь получать купоны на готовые обеды. Катя страшно за Тобой тоскует.
Я тоже. Хочется Тебя уже увидеть44.

Суров в очередной раз приехал за ней, и, в конце концов,

она согласилась вернуться с ним в Дели. Племяннику своего любимого она сказала, что придет день, когда она сюда вернется. Только он
не знал, что такое обещание может исполниться, когда она откажется
от возврата на родину и к своим детям. Вернулись в Дели в Гостиный дом пятого марта; вечер она провела в доме посла Рауля. Раньше
он передал ей рукописи (по ее просьбе), а 5 марта, когда она была
у них, спросил, где она. Светлана ответила, что выслала ее в Париж.
Она боялась, что посольство может ее отнять. Светлана, недолго думая, тихо вышла с вечернего приема. 6 марта 1967 года попросила
русского посла Бенедиктова о разрешении остаться в Индии. Однако — получила отказ. Он требовал, чтобы она вернулась в Россию.
Предупредил ее, что больше ей не разрешат выезжать за границу.
6 марта она обедала у Бенедиктова, у них завязался разговор. Хотя
все ей тут не нравилось, должна была молчать. Хотела попросить
его о возвращении паспорта. К ее большому удивлению, Бенедиктов
приказал принести документы, а это было вопреки закону. Паспорт
должны были отдать только при посадке в самолет. Видно было, что
он очень хотел ее отправить. Окружающие ее люди в посольстве, как
и племянник любимого, тихо желали, чтобы она, наконец, выехала из
Индии. Светлана вернулась в Дом для гостей, размышляла о том, как
она утром уйдет. Но потом изменила решение — для чего она должна
ждать утра, ведь под покровом ночи ей будет легче убежать. Когда
стемнело, позвонила из будки и вызвала такси. Собранные уже вещи
разбросала на кровати. С собой взяла лишь маленький чемодан с личными вещами и рукопись.
В советском посольстве в это время уже начался банкет. Такси отвезло ее в американское посольство. Подъехав, Светлана быстро вошла в его здание. Роберт Рауль получил указание немедленно
44
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отправить Светлану из Индии, пока советское посольство обнаружит
ее отсутствие. Аллилуева попросила политическое убежище в США.
Чтобы не пострадали политические отношения стран, и для ее блага,
убедили ее о первоначальном убежище в другой стране. В то время
судьбу Светланы решали: американское посольство в Индии, американское посольство в СССР, президент США. Светлана для всех
стран могла быть в то время «оружием» в холодной войне. Аллилуева
улетела в Рим.
Из-за запланированного приезда А. Косыгина в США, который
тогда был Генеральным секретарем Совета Министров, приезд Светланы мог очень навредить США. Аллилуеву надо было задержать
в Европе. Однако Италия отказалась ее принять, Австрия и Новая
Зеландия тоже от этого отказались, ЮАР согласилась ее принять,
но она туда лететь не захотела. В конце концов, Швейцария согласилась принять ее и Рауля - второго секретаря американского посольства в Индии, который ее сопровождал, но только на короткое время.
В эти трудные дни Светлана написала письмо детям. Приведем
его:
9 марта 1967 года.
Мои самые дорогие дети! Катя, Елена (невестка Светланы), Иосиф! Боюсь, что в ближайшие дни и недели услышите много
вранья в мою сторону. Может быть скажут, что я заболела психически, что меня украли или что уже не живу. Ни в одно из этих
донесений не верьте. Хотела Вам объяснить, почему решила
не возвращаться в СССР. Когда уезжала в декабре, не ожидала, что так дела повернутся. Даже фотографий Ваших не взяла
с собой. (.....) Могла бы я и дальше жить в России, как и многие
другие, дальше жить жизнью гипокритки, которая прячет то,
о чем в действительности думает. Минимум, половина нашего общества функционирует этим методом. Нам нельзя ничего критиковать, нет свободной прессы, нет свободы гражданской, они боятся поднять какие-нибудь ответственные меры.
(.....) Смерть моего мужа изменила меня. Знаю, что не могу
сидеть тихо и переносить все без малейшего сопротивления.
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(....) Мои любимые, (.....) пусть сердца Ваши будут спокойны.
Делаю только то,
что подсказывает мне совесть.
Ваша мать45.

Когда Светлана попросила американцев отправить это письмо детям, ей сказали, что смысл письма сугубо политический. Это
письмо дети никогда не получили. Из Италии Светлана, с большими
трудностями, 11 марта вылетела в Швейцарию. «Официально» в Италии она никогда не была. В Швейцарии место проживания изменяли
ей несколько раз. Искали ее репортеры, искало ее и русское КГБ.
22 марта бывший американский посол в СССР, Георг Кеннан (в Москве работал 9 лет — до 1952 года), прилетел в Швейцарию к Аллилуевой. В разговоре с ней предложил выезд в США и публикацию ее
рукописи.
Светлана писала:
Не хотела думать о том, что будет в последующие дни. Не хотела лoмать над тем себе голову. Не планировала вперед, видела
только неясные черты будущего. (....) Иногда снились мне улицы Москвы, комнаты в моей квартире. С этих кошмарных снов
пробуждалась вся мокрая от пота46.

Мысль о возвращении и память о прошлых событиях в Москве
должны были быть для Светланы действительно ужасающими. Швейцарию она покинула 21 апреля 1967 года. Новую свою жизнь начала
в США. В КГБ сложилось мнение, что дочь Сталина долго и умело
готовила побег на Запад. Чекистам казались коварными уловками
ее рассказы об имуществе мужа, любовных похождениях, равнодушии к политике. В КГБ издали особые директивы по Светлане. Спецслужбы США опасались за жизнь Аллилуевой. Она была постоянно
под наблюдением ЦРУ. Часто ей рассказывали, как устраивает КГБ
«несчастные происшествия»: о внезапных инфарктах и о ядах, которые создаются в советских лабораториях, предназначенных для изменников родины. Светлана сама все это хорошо знала, но мучили
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ее сомнения и страх. В директивах КГБ говорилось, чтобы найти место ее проживания, поймать и привезти в Москву.
После приезда Светланы в США была напечатана ее рукопись
Двадцать писем к другу, где она вспоминала о своем отце и о кремлевской жизни. «У меня были родители, отец и мать. Но сейчас больше всего думаю о маме и мои книги посвящу ей. Я часто вспоминаю
о маме, о своем доме»47. Эта публикация вызвала мировую сенсацию, принося ей большой доход. В 1970 году Светлана вышла замуж
за американского архитектора Уильяма Питерса. Развелась с ним
в 1972 году, оставив себе его фамилию. Стала Ланой Питерс. Сам Питерс женился на Светлане, так как имел крупные долги. Она покрыла
их и, вскоре, он развелся с ней. Светлана рассказывала, что с 1972 по
1982 год осталась одна с маленьким ребенком; ей было очень грустно
и очень плохо. Все эти десять лет она совершенно была не способна
писать, творческие силы ее покинули. Стала третий раз матерью, когда ей было далеко за сорок.
В 1982 году Светлана переехала из США в Великобританию.
Тут отдала дочь в квакерскую школу-интернат. Сама же отправилась в путешествие по миру. В последний год Оля, дочь Аллилуевой,
не окончила школы и пошла работать. Деньги, которые имела Светлана, кончились; все ушло на оплаты квартиры и школы. Вскоре Светлана почувствовала себя одинокой. В 1984 году попросила разрешения
вернуться на родину. В заявлении на имя Генерального секретаря ЦК
КПСС Черненко написала, что бегство ее на Запад являлось ошибкой.
Вернуться ей разрешили. В 1984 году, с дочерью, приехала в Москву.
Однако найти общий язык с сыном и дочкой Катей, которых она бросила в 1967 году, она не смогла. Правительство встретило ее хорошо,
ей восстановили гражданство.
Но отношения ее с правительством ухудшились. Они с Олей
уехали в Грузию. Там получили квартиру, специальное обеспечение, денежное содержание и право вызова автомобиля. Дочь, Ольга,
ходила в школу, занималась конным спортом, а на дому преподаватели учили ее русскому и грузинскому языкам. Но и в Грузии Светлана имела столкновение с властями. Как написала: «Генеральный
секретарь ЦК КПСС Грузии, Шеварнадзе, носит маску, когда ее сбросит, неизвестно»48. В Грузии они прожили неполных два года. После
47
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S. Alliłujewa, Córka Stalina, o Stalinie, Rosji i sobie..., с. 107-113, 95-101.
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разговора с Шеварнадзе, страх снова ее преследовал, она боялась, что
ее могут выдворить, устроить «происшествие» или просто — убить.
Ей стало плохо, она попала в больницу. Вечером неизвестный врач
принес ей таблетку, она выпила, у нее появились судороги. Решила,
что ее хотят отравить, как отравили ее отца. Забрав Олю, она поспешно уехала в Москву.
При повторном выезде из СССР в 1984 году Светлана просила
у Горбачева, который в это время уже был руководителем страны, разрешения на выезд. Но он не ответил. И, как пишет Светлана:
Опять, как восемнадцать лет назад, пришлось отвоевать право
быть собой, и самостоятельно распоряжаться собственной жизнью и жизнью дочери. Господи, сколько же за это время сменилось советских властелинов, но неизменными остались не людские методы управления. И они посмели забрасывать грязью
моего отца, хотя сами были худшим вариантом в продолжении
его дела. Суть руководства была такая же - изменились только
лица49.

Перед выездом в Индию наставлял Светлану Алексей Косыгин,
а теперь — Игорь Лихачев. И так же, как тогда Косыгин, он сказал
ей: «Только прошу вести себя хорошо!»50 В его словах она услышала
еще большую угрозу. Они требовали, чтобы она молчала, не писала
книг, не давала интервью, просто — исчезла из жизни. Тут она удивилась — они все еще меня боятся. Обратилась еще раз к ЦК КПСС
за разрешением на выезд за границу. В этот раз Генеральный секретарь Горбачев дал согласие. Но успокоилась только тогда, когда была
уже в самолете. 16 апреля 1986 года прибыла в США. От гражданства
СССР отказалась.
В США Светлана поселилась в штате Висконси. Но уже в сентябре 1992 года корреспонденты нашли ее в Великобритании в доме
для престарелых. Потом видели ее в монастыре св. Иоанна в Швейцарии. А в декабре 1992 года в Лондоне. В 2005 году она дала интервью
телеканалу Россия для фильма Светлана Аллилуева и ее мужчины.
Ольга Питерс, дочь Светланы, также проживает в США, но изменила
имя и фамилию на Крис Эванс. В США Светлану знали как Лану Питерс. Последние свои годы она провела в пансионе Ричланд, где вела
49
50

Там же, с. 361.
Там же, с. 361.

139

KATARZYNA HARPULA

замкнутый образ жизни и почти не давала интервью. Утверждала, что
за все годы эмиграции никогда не смогла приспособиться к местному
образу жизни, даже чековую книжку вести не научилась. В 2010 году
корреспондент Давид Джонес задал вопрос Светлане — простила ли
она отца. Этот вопрос возбудил у Светланы ее «легендарный гнев».
Никому не прощу! Никогда! Если он убил столько людей,
включая мои дяди, тети, не могу простить. Нет разговора! (.....)
Испортил мою жизнь. Пусть это будет ясно: отец испортил
мою жизнь!51

Как потом оказалось, это было ее последнее интервью. Светлана
несколько лет болела раком кишечника. Умерла 22 ноября 2011 года.
В ее книгах бросается в глаза, что Сталин показан только с хорошей
стороны, что подчеркнута его огромная трудоспособность, скромность, любовь к обществу, ненависть к высокомерию и пренебрежение к высшему классу. В 30-е годы, когда все «сотряслось», перевернулось, а люди исчезали как тени, Светлана была школьницей, росла
«под замком», поэтому она воспринимала все по-другому. Видела
только уничтожение всего, что создала ее мать.
Сталин был плохим, невнимательным сыном, как и плохим отцом и мужем. Он целиком посвятился политике, борьбе, чужие люди
были ему важнее, чем близкие. Зло, причиненное народу, массовое
убийство людей, она приписывала Берии и существующей системе,
которой даже Сталин был бессилен противостоять. Светлана написала, что вокруг ее отца как будто был начерчен круг, все, кто оказался
за этим кругом погибал, подлежал уничтожению, исчезал из жизни52.
Прошло десять лет со дня смерти Сталина, тысячи, десятки тысяч людей вернулись домой из тюрем, концлагерей и ссылок, вернулись все
те, кто остался в живых. Возвратились домой и родственники Светланы: ее тетки: Евгения - вдова по дяде Павлуше, Анна - сестра мамы,
вдова по Реденсе, из казахстанской ссылки вернулся сын Шванидзе.
С этого времени жизнь Светланы стала как будто нормальной. Раньше она без разрешения не могла выходить, встречаться с людьми —
с кем хотела и где хотела.

51
52

R. Sullivan, Córka Stalina…, с. 548.
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Могли бы раньше мои дети жить так свободно, без надзирательства, как живут сейчас? Все свободно вздохнули, как будто
отодвинули тяжелую каменную плиту, которая давила людей.
Однако, много осталось без изменений. Россия есть безвластная
и традиционная, ее обычаи, которые создавались столетиями,
очень сильны53.
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Svetlana Alliluyeva about
Stalin and Russia

Abstract: The article tells about the difficult relationship of Svetlana Alliluyeva with her father - Joseph Stalin - about their love and hatred. Family relations are presented against the background of the tragic history
of the Soviet Union. In the article, we can see the warm relationship of
the daughter and father in childhood, the memories of the mother, and
over time - the cooling of Svetlana's relationship with her father, his
imperious character. Dark figures from the history of the USSR appear
in the background, incl. Beria, the tragic fate of the Soviet citizens in
the time of repression, which also affected Svetlana's family. Then, full
of love and trust in her father, Svetlana, his "princess", blames the repression on the hated Beria. At the end of her life, she understands who
was behind the crimes and her love turns into hatred for her father's
life, renouncing his name. The article also describes the complicated
relations between Svetlana and her husbands, her escape from the Soviet Union and her fate in exile, as well as her return to the USSR and
another departure from her homeland. The text is enriched with quotes
that introduce the character of the article and her relationship with her
father and her own children, as well as Svetlana's personal experiences.
From the point of view of his daughter, Joseph Stalin was presented
first as a caring father, then as a tyrant, destroying the love and life of
family members.
Keywords: USSR, Svetlana Alliluyeva, Stalin, daughter.
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Dostępność sieci tramwajowej
w lewobrzeżnej Warszawie

Streszczenie: Warszawa jest stolicą Polski i najludniejszym miastem
kraju. Miasto to dzieli rzeka Wisła na dwie części – na Warszawę prawobrzeżną i lewobrzeżną. Na lewym brzegu Warszawy leżą dzielnice:
Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Wilanów, Bemowo, Wola,
Ochota, Usynów, Włochy oraz Ursus. Większość dzielnić centralnych
leży na lewym brzegu, w tym centralna dzielnica miasta – Śródmieście.
Ze względu na swoją wielkość, Warszawa ma złożoną sieć transportową.
Żeby umożliwić funkcjonowanie dużego miasta, buduje się specjalna
struktura komunikacji miejskiej: metro, sieć autobusowa, pociągi miejskie oraz sieć tramwajowa. W niniejszym artykule autorzy podjęli probę
analizy warszawskiej sieci tramwajowej. Praca ma charakter badawczy
i opera się na otwarte dane statystyczne z oficjalnego portalu Zarządu
Transporu Miejskiego Warszawy.
Słowa kluczowe: Warszawa, transport publiczny, tramwaj, lewy brzeg
Warszawy

Wstęp
System transportowy miasta budowany jest w zależności od potrzeb transportowych. W przypadku przewozu osób chodzi głównie o poziom zapotrzebowania na przewozy obligatoryjne, codzienne, mające charakter wahadłowy
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(dojazdy do pracy, do szkoły). Właściwe funkcjonowanie transportu
zbiorowego wymaga dostosowania sieci obsługi do rozmieszczenia ludności.
Najgęściej zaludnionymi dzielnicami Warszawy lewobrzeżnej są dzielnice
centralne: Ochota, Śródmieście oraz Wola. Gęstość ludności zamieszkującej
w tych dzielnicach wynosi 6500-8516 osób na km kwadratowy1. Kolejnych
5 dzielnic to Żoliborz, Mokotów oraz Ursus. Gęstość ludności zamieszkującej te dzielnice wynosi 5000-6500 osób na km2. Średnią gęstością spośród
dzielnic na lewym brzegu Warszawy charakteryzują się dzielnice: Bemowo,
Bielany oraz Ursynów. Wskaźnik gęstości wynosi tam od 1500 do 5000.
Najmniejszą gęstością spośród lewobrzeżnych dzielnic charakteryzują się
dzielnice: Wilanów oraz Włochy gęstość ludności zamieszkująca te dzielnice
wynosi 969-1500 osób na km2 (rys. 1). Niska gęstość zaludnienia tych
dzielnic wiąże się między innymi z obecnością Portu Lotniczego Fryderyka
Chopina w dzielnicy Włochy.
Ryc. 1. Liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia w dzielnicach Warszawy w latach
2000-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Jednocześnie warto zaznaczyć że centralne dzielnice wyludniają się: Śródmieście, Ochota, Bielany oraz Mokotów. Potwierdza to poniekąd teorie że
1
Urząd Statystyczny w Warszawie, Przegląd Statystyczny Warszawy I kwartał 2018, Warszawa
2018, s. 10

144

DOSTĘPNOŚĆ SIECI TRAMWAJOWEJ W LEWOBRZEŻNEJ WARSZAWIE

Warszawa jest w fazie suburbanizacji. Jednak na przykład liczba ludności Woli
oraz Żoliborza spadła w 2010 roku kosztem 2000 r. jednak w 2020 roku ponownie wzrosła.
Warszawa przechodzi różne fazy: centralne dzielnice, takie jak Śródmieście, Ochota, Bielany oraz Mokotów wyludniają się, co może świadzczyć
o tym, że miasto jest w fazie suburbanizacji. Na przykład liczba ludności Woli
oraz Żoliborza spadła w 2010 roku kosztem 2000 r. jednak w 2020 roku
ponownie wzrosła. Może to świadczyć o rozpoczęciu się w Warszawie fazy
reurbanizacji. Bardzo dużo nowych inwestycji powstanie na Woli, Ochocie,
Mokotowie, Żoliborzu.2 Bliskość miejsc pracy przyciąga ludność do centrum
miasta. Jednak wysokie ceny w przeliczeniu na m2 w centrum hamują wzrost
liczby ludności. Ceny w najbardziej atrakcyjnych częściach miasta wahają się
od 15-30 tysięcy zł za m2 . Z tego też powodu większość nowo powstałych
budynków przeznaczana jest na powierzchnie biurowe. Analizy na dalsze lata
wskazują na dalszy rozwój przedmieść, a co za tym idzie wzrost ich liczby ludności oraz na niewielki wzrost ludności w dzielnicach centralnych: na Siekierkach na Mokotowie, Odolanach na Woli, Sadach Żoliborskich na Żoliborzu,
Pelcowiźnie na Nowej Pradze i wielu innych lokalizacjach.
Żeby umożliwić funkcjonowanie intensywnie rozwijającego miasta,
rozwój transportu miejskiego musi podążać za potrzebami miasta. Zmiany
muszą nastąpić przede wszystkim w dzielnicach pereferyjnych, żeby umożliwić
lepsze połączenie komunikacyjne z centrum miasta.
Dostępność sieci tramwajowej
Warszawa ma największą sieć tramwajową w Polsce, jej infrastruktura jest
bardzo podobna do stanu przedwojennego.3 Część lewobrzeżna, jeśli chodzi
o komunikację, jest dużo bardziej rozwinięta niż część prawobrzeżna. Linie
tramwajowe łączą się w centralnych częściach Warszawy. W kilku miejscach
Warszawy, na przykład na ulicy Obozowej czy Nowowiejskiej, tramwaje poruszają się po tych samych ciągach co samochody. Projekty planistyczne zakładają dalszą intensywną rozbudowę sieci tramwajowej.

Rynek Pierwotny, z: https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-warszawa/ [12.05.2021]
A. Brzeziński, Komunikacja tramwajowa w Warszawie – dzień dzisiejszu i plany na przyszłość,
z: http://www.transeko.pl/publik/RK_2003_3.pdf [12.05.2021]

2
3
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Ryc. 2. Punkty węzłowe sieci tramwajowej w Warszawie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego
w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 25.04.2020).

Na terenie Warszawy znajduję się 65 węzłów tramwajowych. 49 znajduję
się na terenie lewobrzeżnej części Warszawy, 16 znajduję się na terenie prawobrzeżnej części Warszawy. Odległości pomiędzy węzłami zwiększają się wraz
z oddalaniem się od centrum. Najwięcej węzłów tramwajowych znajduję się
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w centralnych dzielnicach Warszawy im dzielnica jest dalej od centrum, tym
węzłów jest mniej. W centrum odległość czasowa pomiędzy poszczególnymi
węzłami jest najmniejsza, rośnie ona wraz z oddalaniem się od centrum. Liczba
linii tramwajowych które poruszają się po torowiskach rośnie wraz z przybliżaniem się do centrum miasta. W ścisłym centrum nieznacznie spada.
Dostępność sieci tramwajowej na Bemowie
Ryc. 3. Dostępność sieci tramwajowej na Bemowie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Bemowo posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć tramwajową (ryc. 3.).
Przez środek dzielnicy z północy na południe wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich przebiega linia tramwajowa. Komunikuje ona ze sobą najgęściej zaludnione części dzielnicy. Linia następnie biegnie w kierunku Bielan. Na węźle
tramwajowym al. Reymonta rozdziela się ona: część linii podąża w kierunku
metra Młociny, część w kierunku ronda Radosława i Centrum. Bemowo jest
również połączone z dzielnicą Wola oraz docelowo Centrum tzw. południową
odnogą. Biegnie ona wzdłuż ulicy Połczyńskiej. Dowozi ona pasażerów do
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następujących węzłów przesiadkowych: Okopowa, Kino-Femina, Ratusz-Arsenał. Od linii biegnącej wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich odbiega linia na
zachód w kierunku osiedla Górczewska (obecnie jest ona wyłączona z użytkowania ze względu na budowę metra). W północnej części Bemowa znajduję
się pętla tramwajowa (Nowe Bemowo). Wzdłuż ulicy Obozowej natomiast
przebiega linia dowożąca do centrum przez Wolę (Koło, Młynów) oraz węzeł
Zajezdnia Wola. W okolicach północnej obwodnicy Warszawy linia rozdziela się na dwie części: pierwsza część prowadzi wzdłuż ulicy Radiowej, druga
wzdłuż południowej obwodnicy Warszawy a następnie w kierunku Wojskowej Akademii Technicznej oraz osiedla Boernerowo.
Dostępność sieci tramwajowej na Bielanach
Ryc. 4. Dostępność sieci tramwajowej na Bielanach

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Bielany posiadają dobrze rozbudową infrastrukturę tramwajową. Przez
środek dzielnicy przebiega metro a tramwaje łączą się z nim w dwóch miejscach: metro Młociny oraz Żeromskiego. Linie tramwajowe ulokowane są we
wschodniej część dzielnicy. Dzielnica Bielany posiada połączenie z Białołęką
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przez most Marii Curie-Skłodowskiej. W kierunku południowego zachodu,
w węźle Reymonta, odchodzą linie w kierunku Bemowa. W kierunku centrum biegną dwie linie, jedna wzdłuż ulicy Wólczyńskiej oraz Broniewskiego
a drugą wzdłuż ulicy Marymonckiej. Są one połączone linią biegnącą wzdłuż
ulicy Nocznickiego oraz alei Generała Marii Witek. Na terenie dzielnicy Bielany znajduję się zajezdnia Żoliborz. Prócz tego znajdują się 3 pętle tramwajowe: Twardowska, Metro Młociny oraz Piaski. Linie tramwajowe znajduję się
w najgęściej zaludnionej części dzielnicy. W najbliższej perspektywie czasowej
nie ma planów rozbudowania linii tramwajowych.
Dostępność sieci tramwajowej na Mokotowie
Ryc. 5. Dostępność sieci tramwajowej na Mokotowie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
(https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Dzielnica Mokotów posiada zróżnicowaną dostępność do infrastruktury
tramwajowej. Na zachodzie dzielnicy znajdują się dwie linie prowadzące z Mokotowa do centrum. Jedna linia rozpoczyna się na Służewcu, na tak zwanym
„Mordorze”, czyli w zagłębiu biurowców powstałym w ciągu ostatnich 20-30
lat na terenie Mokotowa. Linia biegnie wzdłuż ulic: Marynarskiej, Wołoskiej,
Rakowieckiej oraz Niepodległości w kierunku dworca centralnego. Druga
linia rozpoczyna się w rejonie Wyścigów i biegnie wzdłuż ulicy Puławskiej
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a później Marszałkowskiej w kierunku centrum. Pomiędzy tymi liniami
powstało połączenie wzdłuż ulicy Wołoskiej. Na terenie dzielnicy znajduję
się zajezdnia tramwajowa na ulicy Woronicza. Ważnymi węzłami są pętle
tramwajowe: Kielecka, Woronicza, Służewiec, Wyścigi oraz Wilanowska.
Obszar wschodniego Mokotowa jest wykluczony z komunikacji tramwajowej.
Trwają obecnie prace planistyczne nad budową linii wzdłuż ulic Sobieskiego
oraz Gagarina. Linia zostanie wybudowana w ciągu 4 lat; ma ona docelowo
biegnąć do Wilanowa z odnogą poprowadzoną ulicą Św. Bonifacego.
Dostępność sieci tramwajowej na Ochocie
Ryc. 6. Dostępność sieci tramwajowej na Ochocie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Dzielnica Ochota posiada zróżnicowaną dostępność do transportu tramwajowego. Zachodnie części dzielnicy są wykluczone komunikacyjnie. Infrastruktura tramwajowa skupiona jest w centralnej oraz wschodniej części dzielnicy. Główna linia tramwajowa biegnie przez środek dzielnicy, wzdłuż ulicy
Grójeckiej. Na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r. odchodzi linia w kierunku ulicy Banacha. Na granicy Ochoty i Śródmieścia oraz
Woli i Ochoty również poprowadzona jest linia tramwajowa. Linia tramwajowa, która przebiega przez środek dzielnicy prowadzi z centrum do dzielnicy
Włochy. W rejonie placu Narutowicza linia rozdziela się na część prowadzącą w kierunku północno wschodnim (w kierunku placu Zawiszy) oraz część
wschodnią prowadzącą w kierunku placu Zbawiciela (Metro Politechniki).
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Na terenie dzielnicy znajdują się dwie pętle tramwajowe: na placu Narutowicza oraz przy ulicy Banacha.
Dostępność sieci tramwajowej w Śródmieściu
Na terenie dzielnicy Śródmieście dostępność transportu tramwajowego
jest bardzo zróżnicowana. Zachód dzielnicy jest dużo lepiej skomunikowany
niż wschód. Przez środkowy zachód dzielnicy przebiega linia tramwajowa
wzdłuż ulic Marszałkowskiej oraz Andersa. Biegnie ona z Mokotowa (Wyścigi) w kierunku Żoliborza (Plac Wilsona). Równolegle do niej przebiega linia
znajdująca się na granicy Śródmieście/Woli oraz Śródmieścia/Ochoty; linia
prowadzi z Żoliborza (plac Grunwaldzki) w kierunku Mokotowa (PKP Służewiec). Prostopadle do tych linii znajduję się 5 linii tramwajowych. Linia
najbardziej wysunięta na północ prowadzi z ronda Radosława ( Śródmieście/
Wola) ulicą Słomińskiego, w kierunku Pragi Północ (rondo Starzyńskiego).
Na węźle Rondo Radosława krzyżują się linia tramwajowa biegnąca z Ochoty
(placu Zawiszy) w kierunku Pragi Północ (Ronda Żaba) oraz linia biegnąca
z Żoliborza (plac Grunwaldzki) w kierunku Mokotowa (PKP Służewiec).
Zbieg ulic Mickiewicz oraz Słomińskiego nie posiada rozwidlenia tramwajowego. W celu komunikacji pomiędzy liniami tramwajowymi powstała trakcja tramwajowa wzdłuż ulicy Międzyparkowej. Komunikuje ona ze sobą obie
linie tramwajowe. Około 500 m dalej w kierunku południowym znajduje się
linia poprowadzona wzdłuż ulicy Stawki; odchodzi ona od ulicy Jana Pawła
II na wysokości ulicy Stawki, kończy się natomiast w okolicach ulicy Andersa
(przystanek Muranowska). Dalej na południe trakcja tramwajowa poprowadzona jest wzdłuż alei Solidarności.
Przebiega tędy linia prowadząca z Woli (Zajezdnia Wola) w kierunku
Pragi-Północ (Dworca Wileńskiego). Krzyżuje się ona w węźle Kino Femina
z linią z Żoliborza (plac Grunwaldzki) w kierunku Mokotowa (Kieleckiej)
oraz w węźle Metro Ratusz-Arsenał z linią z Żoliborza (plac Wilsona) w kierunku Mokotowa(Wyścigi). Następna w kolejności jest linia tramwajowa
ciągnąca się wzdłuż alei Jerozolimskich, prowadząca z Ochoty (plac Zawiszy)
w kierunku Pragi-Południe (ronda Waszyngtona). Krzyżuje się ona z linią
prowadzącą z Żoliborza (plac Grunwaldzki) w kierunku Mokotowa (Służewiec) na wysokości Dworca Centralnego. Natomiast w obrębie węzła centrum
krzyżuję z linią prowadzącą z Żoliborza (plac Wilsona) w kierunku Mokotowa (Wyścigi). Ostatnią linią przebiegającą na terenie Śródmieścia jest linia
prowadząca z Ochoty (placu Narutowicza) w kierunku Śródmieścia (plac
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Zbawiciela). W węźle Nowowiejska przecina ją linia prowadząca z Żoliborza
(plac Grunwaldzki) w kierunku Mokotowa (PKP Służewiec). Natomiast na
placu Zbawiciela łączy się ona z linia z Żoliborza (plac Grunwaldzki) w kierunku Mokotowa (Wyścigi). Wschodnia część dzielnicy nie posiada połączenia
z północy na południe. Kiedyś istniała linia prowadząca z Muranowskiej przez
Miodową, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat oraz aleje Ujazdowskie oraz
aleję Szucha. Obecnie trwają prace planistyczne, zakładające odtworzenie tej
linii.
Ryc. 7. Dostępność sieci tramwajowej w Śródmieściu

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).
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Dostępność sieci tramwajowej w Ursusie
Ryc. 8. Dostępność sieci tramwajowej w Ursusie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
(https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Dzielnica Ursus nie posiada na swoim obszarze infrastruktury tramwajowej. Linie tramwajowe znajdują się na terenie dzielnicy Bemowo (na północny
wschód od Ursusa) oraz w dzielnicy Włochy (na wschód od Ursusa). Mieszkańcy północnych osiedli Ursusa: Szamotów, Gołąbków oraz Niedźwiadka
mają bliżej do linii znajdującej się na obszarze dzielnicy Bemowo. Mieszkańcy
południowego Ursusa (Skoroszy oraz Czechowic) mają bliżej do linii przebiegającej przez obszar dzielnicy Włochy. Dokumenty planistyczne nie zakładają
w najbliższej perspektywie czasowej budowy linii tramwajowej na teren dzielnicy Ursus.
Dostępność sieci tramwajowej na Ursynowie
Dzielnica Ursynów także nie posiada na swoim obszarze infrastruktury
transportu tramwajowego. W odległości 250 m na północ od granicy Ursynowa na terenie dzielnicy Mokotów znajduję się stacja tramwajowa Wyścigi. Mieszkańcy północnej części Ursynowa mają bardzo dobrą dostępność
komunikacyjną tej pętli tramwajowej. Południe Ursynowa stanowi region
wykluczony komunikacyjnie. Dokumenty planistyczne zakładają w perspektywie 20-letniej przedłużenie linii tramwajowej z Wyścigów w kierunku
Piaseczna. Dzięki temu centralna cześć dzielnicy zyska dostęp do transportu
tramwajowego. Tramwaj ma zostać poprowadzony wzdłuż ulicy Puławskiej.
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Wówczas mieszkańcy zachodnich części będą mieli dostęp do kolei, centralnych - do tramwajów, a wschodnich - do metra.
Ryc. 9. Dostępność sieci tramwajowej na Ursynowie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Dostępność sieci tramwajowej w Wilanowie
Dzielnica Wilanów nie posiada na swoim obszarze infrastruktury tramwajowej. Jest to jedyna dzielnica, która na swoim terytorium nie posiada
żadnego środka komunikacji reprezentującego grupę transportu szynowego.
Najbliżej od dzielnicy Wilanów znajduję się linia tramwajowa prowadząca z
Mokotowa (Wyścigi) w kierunku Żoliborza (Plac Wilsona). Część linii autobusowych komunikuje Wilanów z węzłem Metro Wilanowska, część z węzłem Metro Politechnika. W obu tych węzłach pasażerowie mogą przesiąść
się w transport szynowy. Obecne projekty zakładają budowę tramwaju na
Wilanów do 2023 r. Jest kilka koncepcji poprowadzenia. Jedna z nich zakłada
odnogę od linii poprowadzonej wzdłuż ulicy Puławskiej na wysokości ulicy
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Goworka. Tramwaj miałby przebiegać wzdłuż Goworka, Sobieskiego następnie aleją Rzeczpospolitej. Dalsze projekty planistyczne zakładają budowę odnogi w kierunku Metra Wilanowska. Ma ona mieć swój początek w okolicach
węzła Sobieskiego, następnie być poprowadzona wzdłuż ulicy Wilanowskiej
w kierunku metra a na obszarze dzielnicy Mokotów zostać przedłużona w kierunku zachodnim i połączyć się z linią z Mokotowa (PKP Służewiec) w kierunku Żoliborza ( Plac Grunwaldzki) na wysokości Ronda Unii Europejskiej.
Ryc. 10. Dostępność sieci tramwajowej w Wilanowie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).
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Dostępność sieci tramwajowej we Włochach
Ryc. 11. Dostępność sieci tramwajowej we Włochach

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Dzielnica Włochy posiada bardzo zdywersyfikowaną dostępność komunikacyjną transportu tramwajowego. W centralnej części dzielnicy mieści się
pętla tramwajowa P+R Aleja Krakowska; rozpoczyna się tutaj linia biegnąca
w kierunku Ochoty (Plac Zawiszy). Centralne obszary dzielnicy wykazują
bardzo dobrą dostępność komunikacyjną względem tej linii. Część północno-wschodnia dzielnicy wykazuje wysoka dostępność komunikacyjną względem
linii z Mokotowa (PKP Służewiec) w kierunku Żoliborza (Plac Grunwaldzki).
Pętla mieści się około 250 m od granicy z dzielnicą Mokotów. Mieszkańcy tej
części Włoch mogą korzystać z Mokotowskiej linii tramwajowej. Północno
zachodnie części dzielnicy: Nowe oraz Stare Włochy, wykazują wysoką dostępność komunikacyjną względem Bemowskiej linii tramwajowej z Nowego Bemowa na Wolę (Płocka). Powstał tunel pod torami kolejowymi, który
umożliwia sprawne przemieszczenie się w kierunku Bemowa. Ta część Włoch
wykazują niską gęstość zaludnienia i nic nie wskazuje, że w najbliższych latach
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dostępność wzrośnie. Część długookresowych projektów planistycznych zakłada połączenie Bemowskiej linii z Mokotowską. Byłoby to bardzo korzystne: mieszkańcy zachodnich części miasta (Bemowa, części Woli oraz Bielan)
mogliby w sposób bezpośredni i szybki dotrzeć do pracy na Mokotowskim
Służewcu. Południowo-wschodnie obszary dzielnicy wykazują najmniejszą dostępność komunikacyjną.
Dostępność sieci tramwajowej na Woli
Ryc. 12. Dostępność sieci tramwajowej na Woli

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Dzielnica Wola posiada bardzo dobrą dostępność komunikacyjną względem transportu tramwajowego. Mieszkańcy dzielnicy mają dostęp do wielu
linii tramwajowych. Przez środek dzielnicy wzdłuż ulic Wolskiej oraz Solidarności przebiega linia tramwajowa łącząca Bemowo (Nowe Bemowo) z Praga
Północ (Dworzec Wileński). Z północnego zachodu biegnie linia prowadząca z Bemowa (Boernerowo), która łączy się w węźle Zajezdnia Wola z linia
w kierunku Pragi-Północ. Z północy na południe Woli przebiega linia prowadząca ze Śródmieścia (Ronda Radosława) w kierunku Ochoty (Plac Zawiszy). Zbiega się ona z linia z Bemowa (Nowe Bemowo) w kierunku Pragi Północ (Dworzec Wileński) w węźle Okopowa. Na granicy dzielnicy Wola oraz
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Śródmieście wzdłuż alei Jana Pawła II przebiega linia tramwajowa biegnąca
z Żoliborza (Plac Grunwaldzki) w kierunku Mokotowa (PKP Służewiec). Od
tej linii w węźle Rondo ONZ odchodzi nitka tramwajowa w kierunku węzła
Płocka. W obrębie węzła Rondo Daszyńskiego przecina się ona z linią prowadzącą ze Śródmieścia (Ronda Radosława) w kierunku Ochoty (Plac Zawiszy).
Ostania linia tramwajowa zlokalizowana jest na granicy Woli oraz Ochoty.
Biegnie ona z Placu Zawiszy w kierunku Pragi-Południe (Rondo Waszyngtona). Zbiega się ona z linią prowadzącą ze Śródmieścia (Ronda Radosława)
w węźle Plac Zawiszy oraz z linią z Żoliborza (Plac Grunwaldzki) w kierunku
Mokotowa (Służewiec). W dzielnicy Wola znajduje się zajezdnia tramwajowa, w okolicach węzła Zajezdnia Wola. Wola posiada na swoim terytorium
dwie pętle tramwajowe: Cmentarz Wolski oraz Koło. Wykluczona komunikacyjnie pod kątem dostępności transportu tramwajowego jest południowo-zachodnia część dzielnicy (Odolany). Jest to obszar, na którym w ostatnim
okresie powstało dużo inwestycji deweloperskich i który intensywnie się rozwija. Projekty planistyczne zakładają rozbudowanie sieci tramwajowej wzdłuż
ulicy Kasprzaka oraz poprowadzenie tramwaju pod Dworcem Zachodnim do
roku 2023.
Dostępność sieci tramwajowej na Żoliborzu
Dzielnica Żoliborz wykazuje bardzo dobrą dostępność komunikacyjną
względem transportu tramwajowego. Linia prowadząca z Bielan wzdłuż ulicy
Marymonckiej na obszarze Żoliborza w węźle Metro Marymont rozdziela się
na dwie nitki: jedna biegnie bardziej na południe wzdłuż ulicy Popiełuszki
do placu Grunwaldzkiego, druga biegnie wzdłuż ulicy Słowackiego w kierunku placu Wilsona. Z północnego Żoliborza (Marymont-Potok) biegnie linia
poprowadzona wzdłuż ulicy Mickiewicza, przebiega ona przez plac Wilsona,
gdzie łączy się z linią poprowadzona z Metra Marymont wzdłuż ulicy Słowackiego. Następnie biegnie ona w kierunku Śródmieścia a potem Mokotowa
(Wyścigi). Z dzielnicy Bielany (Piaski) biegnie linia poprowadzona wzdłuż
ulicy Broniewskiego; w węźle Plac Grunwaldzki zbiega się ona z linią poprowadzoną z Metra Marymont wzdłuż ulicy Popiełuszki. Następnie połączone linie kierują się na południe w kierunku Śródmieścia (Ronda Radosława),
a potem Mokotowa (PKP Służewiec). Dzielnica Żoliborz posiada dwie pętle tramwajowe: Marymont Potok oraz Metro Marymont. Bardzo ważnymi
węzłami tramwajowymi są: Metro Marymont, Plac Wilsona oraz Plac Grunwaldzki. Projekty planistyczne zakładają przedłużenie w najbliższych latach
linii z pętli Marymont Potok w kierunku Bielan (Marymont Ruda).
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Ryc. 13. Dostępność sieci tramwajowej na Żoliborzu

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
(https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 30.03.2020).

Zakończenie
Warszawa posiada bardzo zróżnicowaną infrastrukturę tramwajową.
O,tym jak duża będzie sieć komunikacji miejskiej w tej czy w innej dzielnicy
decyduje bliskość tej dzielnicy do centrum. Dzielnice pereferyjne posiadają
gorszą infrastrukturę, niż centralne, niektóre dzielnicy nie posiadają tramwaju
w ogóle. Dobrą sieć tramwajową posiadają lewobrzeżne dzielnicy Warszawy,
Takie jak: Żoliborz, Wola, Śródmieście, Bielany oraz Bemowo. Nie posiadają
komunikacji tramwajowej w ogóle: Wilanów, Ursynów, Ursus. Zróżnicowaną
dostępność do transportu tramwajowego charakteryzują się dzielnicy: Ochota, Włochy oraz Mokotów. Zależy to od położenia poszczególnej dzielnicy,
od jej struktury. Naprzykład zróżnicowana dostępność sieci tramwajowej we
Włochce wynika przede przede wszystkim z tego, że na terenie dzielnicy znajduje się lotnisko Chopina.
Władzy mają ambitne plany po rozbudowie sieci tramwajowej w Warszawie, przede wszystkim dla połaczenia dzielnic pereferyjnych miedzy sobą
oraz z centrum. Koszty realizacji tych planów są duże. Koszt budowy linii
tramwajowej wynosi od 10 do 25 mln zł/km. Inwestycje zakładają budowę
do 2050 roku 150-200 km torów tramwajowych w zależności od różnych
wariantów koncepcji.
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Accessibility of the tram network
in the left bank of Warsaw

Abstract: Warsaw is the capital of Poland and the most populous city
in the country. The city is divided into two parts by the Vistula river right-bank and left-bank Warsaw. On the left bank of Warsaw, there
are the following districts: Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów,
Wilanów, Bemowo, Wola, Ochota, Usynów, Włochy and Ursus.
Most of the central districts are situated on the left bank, including
the central district of the city - Śródmieście. Due to its size, Warsaw
has a complex transport network. In order to enable the functioning
of a large city, a special structure of public transport is built: metro,
bus network, city trains and a tram network. In this article, the authors attempted to analyze the Warsaw tram network. The work is of
a research nature and is based on open statistical data from the official
website of the Warsaw Public Transport Authority.
Keywords: Warsaw, public transport, tram, left bank of Warsaw
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