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Przedmowa

 Nowoczesne prawo charakteryzuje się ogromną dynamiką i różnorod-
nością. Zjawisko to jest napędzane stale postępującym postępem technicznym, 
a także globalizacją i ogólną wymianą towarów oraz usług na całym świe-
cie. Obecna sytuacja bieżącego prawa jest pełna kontrowersji: wiele instytucji 
prawnych wydaje się być anachronicznych, podczas gdy wiele autentycznych 
postulatów de lege ferenda nie jest odpornych na porządek prawny. Obser-
wując zachodzące zmiany prawne autorzy poniższych artykułów podjęli się 
szeregu analiz w zakresie faktycznego  stanu prawnego na przykładzie poszcze-
gólnych obszarów jak i całego kraju. Monografia zawiera najistotniejsze za-
gadnienia z tematyki zmian prawnych na przestrzeni lat do dnia dzisiejszego.

Niniejsza publikacja sprawi, iż zgłębią Państwo swą wiedzę z problema-
tyki polskiego prawa i rozwieją pewne wątpliwości, a także znajdą odpowie-
dzi na pytania, które z jakiegoś powodu pozostawały bez odzewu po dzień 
dzisiejszy. Doskonale pasuje tutaj cytat z Biblii: „Kto szuka, ten znajdzie” –  
i to potwierdza fakt, iż człowiek pragnący rozwoju poszukuje odpowiedzi na 
frapujące go zagadnienia. 

Niezmiernie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w długofa-
lowy proces tworzenia poniższej monografii, tj. Wydawnictwu, recenzentom, 
twórcom oraz członkom komitetu redakcyjnego, bez którego publikacja jakże 
ciekawych artykułów byłaby niemożliwa.     

  Mamy nadzieję, że niniejsza monografia naukowa, będąca owocem 
pracy wielu autorów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa, będzie 
stanowić przyczynę do dyskusji, jak również do dalszych badań naukowych  
i poszerzania horyzontów. 

Małgorzata Budnik-Minerska
Karolina Szwedzka
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Emil Salczyński 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

SYTUACJA PRAWNA KOBIET  
W CESARSTWIE ROSYJSKIM  

ORAZ PRÓBA ICH POPRAWY  
NA PODSTAWIE MANIFESTU W 1906r.  

PRZEZ POSLKIEGO PRAWNIKA 
LEONA PETRAŻYCKIEGO 

Streszczenie: W swojej pracy przedstawiłem przemówienie wybitnego praw-
nika Leona Petrażyckiego w Dumie Państwowej, czyli rosyjskim organie wła-
dzy ustawodawczej, w której występował jako deputowany. Na początku XX- 
wieku sytuacja prawna i społeczna kobiet była na bardzo niskim poziomie 
rozwoju. Leon Petrażycki jako jurysta chciał przekonać parlamentarzystów do 
zmiany zdania i wprowadzenia wielu modernizacji w systemie prawnym, który 
zrównałby sytuację obu płci i odzwierciedlił ideały demokratycznego państwa 
prawa. W celu kompleksowego ujęcia tematu opisany został rys biograficzny 
prawnika oraz rozwój praw kobiet w historii świata. 

Słowa kluczowe: historia kobiet, prawa kobiet, prawa wyborcze, Leon 
Petrażycki

WPROWADZENIE

Nauka prawa rozwijała się już w początkowym okresie rozwoju cy-
wilizacji. W społeczeństwach pierwotnych zdawano sobie sprawę z po-
trzeby uregulowania normami życia publicznego dla zachowania ogól-
nego porządku. Wraz z rozwojem prawa w historii świata zapisywały 
się jednostki, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju my-
śli prawniczej. Również w naszej polskiej historii możemy szczycić się 
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wybitnymi jednostkami przyczyniającymi się do rozwoju prawoznaw-
stwa. Na szczególne uwzględnienie wśród nich zasługuje prawnik Leon 
Petrażycki, którego mowa w dumie rosyjskiej stanowi przedmiot mojej 
pracy. Żył on w latach 1867-1931. In genere jego geniusz uzasadnia 
fakt, że oceniany był jako prawnik, który myślał po polsku, pisał po 
niemiecku, a wykładał po rosyjsku.

Urodził się w polskiej rodzinie szlacheckiej, herbu Pielasz w miejsco-
wości Kołątajow. Jego ojciec walczył w Powstaniu Styczniowym i w formie 
sankcji został zesłany na katorgę, oraz wcześnie zmarł. W związku z tym Pe-
trażycki życie rozpoczął ciężko, gdyż urodził się po śmierci ojca jako pogrobo-
wiec. Ponadto jego opozycyjną rodzinę spotkała od naszych zaborców sankcja  
w postaci konfiskaty mienia, co pogorszyło jego warunki życiowe w począt-
kowym okresie życia. Wychowywany w zrusyfikowanym Królestwie Polskim 
socjalizował się we wzorcach rosyjskich, lecz wszczepiono w nim ducha Pol-
skości. Od dziecka widoczne były w nim zdolności intelektualne, które czyn-
nie rozwijał w procesie edukacji. Początkowo rozpoczął studia na Wydziale 
Medycznym Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie, lecz przerwał je po 
dwóch latach zmieniając kierunek na studia prawnicze. Ze względu na wy-
bitne osiągnięcia w nauce jako młody prawnik wyjechał na studia w Berlinie 
opłacane z rosyjskiego budżetu. Petrażycki jako naukowiec zajmował się pra-
wem cywilnym. Wraz z rozwojem naukowym zdecydował się uczestniczyć  
w publicznej dyskusji dotyczącej oceny legislacyjnej kodyfikacji XIX-wieczne-
go niemieckiego prawa cywilnego w postaci kodeksu BGB. Podważając zało-
żenia kodyfikatorów jego ówczesnymi adwersarzami stali wybitni niemieccy 
prawnicy ówczesnych czasów. Publiczna polemika umiejscowiła go w szere-
gach elity XIX- wiecznych jurystów, dlatego Petrażycki powrócił do Kijowa  
w aurze uznanego uczonego. (Bosiacki 2017, s. 7-13). 

W Cesarstwie Rosyjskim prowadził ożywioną działalność naukową  
i wykładowczą z zakresu romanistyki, czego skutkiem było uzyskanie tytułu 
doktora stanowiącego odpowiednik ówczesnej habilitacji. W 1905r. w Cesar-
stwie Rosyjskim wybuchła rewolucja skierowany przeciwko ustrojowi samo-
dzierżawia i absolutyzmowi cesarskiemu. Pod naporem silnej fali rewolucyjnej 
car Mikołaj II musiał zrealizować obietnice dotyczące rewizji ustroju na bar-
dziej liberalny dla obywateli. Jedną z nich był manifest zapewniający nadanie 
praw obywatelskich, rozszerzenie praw wyborczych oraz zwołanie kolegialne-
go organu jakim była Duma Państwowa o kompetencjach ustawodawczych 
w Cesarstwie Rosyjskim odbierając te kompetencje carowi. Wybierano ją  
w wyborach ograniczonych cenzusem majątkowym oraz pośredniością  
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i nierównością głosowania, w systemie który preferował bogatsze części społe-
czeństwa kosztem przedstawicieli robotniczego świata pracy. Car przewidział 
jednak kompetencje do powoływania i rozwiązywania każdorazowo izby na 
podstawie specjalnego ukazu. (Walachowicz 1994, s. 307-308). 

Petrażycki jako przedstawiciel społecznej elity zdecydował się, zaanga-
żować w politykę i został wybrany deputowanym Dumy Państwowej, czyli 
cesarskiego organu władzy ustawodawczej. Został on mianowany ekspertem 
swej partii do spraw reformy rolnej, oraz podpisał projekty ustaw o równości 
praw i o zgromadzeniach. Wypowiadał się również jako gorący przeciwnik 
kary śmierci. Jego działalność polityczna w tym kolegialnym organie nie była 
zbyt długa, gdyż car zdecydował się skorzystać z instytucji rozwiązania izby 
uzasadniając to ogólnym oświadczeniem przekroczenia przez nią uprawnień 
i naruszenia praw fundamentalnych kraju. Mimo krótkiej kariery rosyjskiego 
parlamentarzysty udało mu się wygłosić przemówienie, którego celem było 
poprawienie pozycji prawnej kobiet w Cesarstwie (Bosiacki 2017, s.17). 

POZYCJA PRAWNA KOBIET W XIX WIECZNEJ EUROPIE

 W celu pełniejszego zrozumienia postulowanych przez prelegenta zmian, 
w rozdziale tym przedstawię in abstracto najważniejsze ówczesne różnice praw-
ne między płciami, które wywołały w ówczesnym świecie publiczną dysku-
sje. Analizując historię stosunków społecznych możemy dojść do wniosku,  
że większości starożytnych, średniowiecznych oraz nowożytnych społeczeństw 
kobiety były dyskryminowane szczególnie w życiu publicznym i politycznym. 
Uważano je za płeć gorszą i traktowano instrumentalnie argumentując to an-
tycznymi poglądami filozoficznymi opartymi na Arystotelesie, który uważał 
że kobieta to niepełny, nieudany mężczyzna. Oczywistym faktem było to, 
że przekładało się to negatywnie na ich społeczne postrzeganie. Końcówka  
XIX wieku stanowiła sui generis przełom w myśleniu politycznym opartym na 
nowej ideologii zwanej liberalizmem. Dążył on do przyznania podstawowych 
praw człowieka i obywatela oraz spisania ich w Konstytucjach jako ustawach 
zasadniczych, których przestrzeganie będzie obowiązkiem władz publicznych. 

Jednym z postulatów XIX wiecznych liberałów takich jak Leon Petra-
życki było poprawienie pozycji prawnej płci pięknej. Widoczne jest to, że  
w ówczesnym społeczeństwie granica w życiu publicznym między mężczy-
zną i kobietą jest bardzo wyraźnie zaznaczona. W gronach arystokratycznych 
i mieszczańskich ideałem rodziny była przedstawiona kobieta całkowicie 
utrzymywana przez swojego męża. W prowadzeniu gospodarstwa domowego 
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wyręczała ją służba, zaś miała ona stanowić swoistą dekorację u boku swojego 
męża, który ją utrzymywał. Odmiennie sytuacja przedstawiała się w niższych 
warstwach społecznych. Uważano tam, że sferą życia mężczyzny jest praca  
i świat, zaś kobiety dom i rodzina. Kobieta ma być strażniczką obyczajów, 
religii oraz nie może wychodzić poza ten schemat.

Wydarzeniem przełomowym z perspektywy emancypacji kobiet była 
Wiosna Ludów, czyli seria konfliktów w wielu państwach o charakterze re-
wolucyjnym i narodowym, w którym również kobiety widziały szanse na po-
lepszenie swojej sytuacji. W drugiej połowie XIX wieku angielski filozof John 
Stuart Mill publicznie głosił poglądy za przyznaniem praw kobietom. W Izbie 
Gmin żądał przyznania kobietom praw głosu w wyborach. Ta myśl filozo-
ficzna mimo, iż przez wielu krytykowana w przyszłości znalazła zastosowanie 
w gremiach sufrażystek dążących do uzyskania przez kobiety praw wybor-
czych, ale również przemówieniu Petrażyckiego. Pojawiało się coraz więcej 
organizacji kobiecych wyrażających idee emancypacyjne, czego skutkiem było 
powstawanie takich grup jak Allgemeine Deutsche Frauenverein w Niemczech, 
oraz podobnych zrzeszeń w krajach takich jak m.in. Włochy, Hiszpania, Da-
nia, Norwegia, Szwecja. Globalnym efektem działań zjednoczeniowych było 
powstanie w 1893r. Międzynarodowej Rady Kobiet w Chicago. Umożliwie-
nie uzyskania globalnej integracji wynikała z tego, że wzorce kulturowe do-
tyczące kobiet kształtowany normy prawne prawie we wszystkich państwach 
w bardzo podobny sposób. W ówczesnym ustawodawstwie nie występowały 
diametralne różnice, które mogły doprowadzić do wzajemnych konfliktów 
między tymi ruchami co sprzyjało myśli zjednoczeniowej. Ponadto odtworzy-
ło to drogę do wspólnych postulatów, którymi in genere było uzyskanie prawa 
do edukacji dla kobiet, dostępu do tytułów Profesorskich, rewizji prawa ro-
dzinnego polegającej na ograniczeniu patriarchalnej pozycji męża, wywalcze-
nie czynnego i biernego prawa wyborczego, zdobycia większych możliwości 
pracy zarobkowej, oraz zrównania wynagrodzenia za nią. W związku z tym  
w wielu państwach prawodawstwo emancypacyjne urzeczywistniało się stop-
niowo w charakterze ewolucyjnym. W Anglii zrównano w prawach władze 
ojca i matki nad dziećmi, oraz dopuszczono możliwość rozwiązania mał-
żeństwa przez kobietę. W krajach takich jak Finlandia, Norwegia kobieta 
otrzymała prawo do swobodnego rozporządzania swoim mieniem. Podobne 
regulacje przyjmowało wiele państw takie jak Hiszpania, Holandia, Dania 
oraz Szwecja. Rozpoczął się również ogromny kobiecy szturm na uniwersytety  
w celu uzyskania dostępu do wiedzy. Na przełomach wieku zaczęto stopnio-
wo dopuszczać kobiety na wszystkie kierunki uniwersyteckie. Do tego celu  



13

SYTUACJA PRAWNA KOBIET W CESARSTWIE ROSYJSKIM...

w 1888r. w Austrii zawiązany został Związek Walki o Prawa Kobiet do Stu-
diów Wyższych. Ostatecznie proces uniwersyteckiej emancypacji zakończył  
i ugruntował się dopiero w XX w.

Następnie ogromna batalia rozegrała się z perspektywy praw wyborczych. 
Kobiety dążyły do uzyskania ius suffragii, czyli prawa wybierania oraz ius ho-
norum czyli prawa wybieralności. Krajem przodowniczym z tej perspektywy 
okazała się w Anglia, w której od łacińskiego słowa suffragii utworzył się ruch 
tzw. sufrażystek. Ich pierwszym krokiem była petycja dotycząca reformy pra-
wa wyborczego podpisana przez 1500 kobiet. W opinii publicznej były one 
szykanowane, krytykowane jako zagrożenie dla publicznego ładu i tradycyj-
nych wartości. Mimo sprzeciwu męskiej części społeczeństwa zintegrowały się 
w 1903r. w ramach organizacji Women’s Social and Political Union (WSPU), 
oraz rozpoczęły działania demonstracyjne, w których ostentacyjnie sprzeci-
wiały się porządkowi społecznemu poprzez działania przestępcze. Punktem 
kulminacyjnym okazał się tzw. czarny piątek 18 listopada 1910r, kiedy su-
frażystki demonstrowały swoje poglądy przed brytyjskim parlamentem, zaś 
organy ścigania w brutalny sposób rozpędzały protest. Mimo prześladowań ze 
strony aparatu władzy dalej czynnie walczyły o swoje prawa polityczne. Efek-
tem upartości i zamordystycznej polityki władzy był globalny rozgłos, który 
doprowadził do liberalizacji prawa na rzecz uciemiężonych kobiet. Stopnio-
wo w wielu państwach doprowadzono do stopniowej nowelizacji przepisów 
na rzecz nadania czynnego, a następnie biernego prawa wyborczego. Przy-
kładami takich państw mogą być Australia, Finlandia, Norwegia. Przełomo-
wym wydarzeniem była jednak I wojna światowa podczas, której kres poza 
upragnionym zakończeniem krwawych walk przyniósł prawa wyborcze dla 
płci pięknej. Takie rozwiązania normatywne w początkowym okresie między-
wojennym zastosowały Dania, Islandia, Holandia, Rosja, Irlandia, Kanada, 
Wielka Brytania, Polska, Austria, Czechosłowacja, Niemcy. Proces przysto-
sowywania kobiet do życia publicznego trwał przez cały XX wiek. Dopiero 
w 1945r. nadano prawa wyborcze we Francji i we Włoszech, zaś w Szwaj-
carii idea ius suffrage zwyciężyła dopiero w 1971r. Należy zwrócić uwagę, że 
w niektórych państwach arabskich ich sytuacja obecnie również jest trudna 
(Bogucka 2005, s. 250-267). 
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PRZEMÓWIENIE PETRAŻYCKIEGO  
W DUMIE PAŃSTWOWEJ

W rzeczywistości emancypacyjnej jako zwolennik rewizji prawa  
w imieniu uciemiężonych kobiet stanął nasz wybitny jurysta Leon Pe-
trażycki. Jedną z komisji do której należał jako deputowany była ko-
misja do spraw równości praw obywatelskich w ramach, której wygło-
sił przemówienie dotyczące pozycji prawnej kobiet w społeczeństwie 
rosyjskim. Zrobił to na podstawie petycji Kobiecego stowarzyszenia 
wzajemnej pomocy w, której wolę polepszenia swojej pozycji prawnej 
wyraziło około cztery tysiące kobiet obserwujących ówczesną sytuacje 
globalno-polityczną. Jako intelektualny przedstawiciel płci pięknej 
postulował de lege ferenda poprawienie ich pozycji prawnej z zakresu 
praw wyborczych prawa spadkowego, oświatowego, argumentując to 
korzyściami wynikającymi z tych zmian dla państwa i społeczeństwa. 
W swojej mądrości rozumiał on, że pozostawanie przy patriarchalnym 
systemie niesie katastrofalne skutki zarówno polityczne jak i społeczne. 
Zdawał sobie sprawę, że demokratyzacja i liberalizacja prawa to pra-
widłowa droga do rozwoju państwa zarówno z perspektywy ustrojo-
wej jak i ekonomicznej. Petrażycki jako człowiek intelektu obserwował 
globalne procesy przebywając w zachodnim świecie II Rzeszy, oraz we 
wschodnim Cesarstwie Rosyjskim. Rozumiał ówczesną sytuacje ko-
biet i katastrofalne skutki upierania się przy konserwatywnym myśle-
niu społecznym. Analizując działania sufrażystek zdawał sobie sprawę,  
że powoli kwestia zwiększenia kobiecych praw przestaje być marginalna 
i drugorzędna, lecz staje się twardym prawem politycznej konieczności. 

Na początku przemówienia Petrażycki zaznacza, że prawo do przy-
toczenia petycji nie zostało nadane, dlatego w imieniu podpisujących 
kobiet zdecydował się z poczucia moralnego obowiązku przedstawić 
poglądy Za usunięciem bezprawności kobiet. Petrażycki podkreśla, że 
nie zamiaru odnosić się do naczelnych zasad prawnych jak sprawiedli-
wość, równość, gdyż uważa, że wśród intelektualistów powinna to być 
kwestia oczywista, zaś jeśli ktoś do tego nie dorósł potrzebuje wycho-
wania a nie argumentacji. Jego celem jest przedstawienie rzeczowego 
punktu widzenia z perspektywy państwowej i społecznej. Uwzględ-
nia również rzeczywistość społeczną i wykazuje postawę racjonalisty  
a nie idealisty, gdyż zdaje sobie sprawę, że Stawiane przez nas w naszym 
wniosku żądania nie mogą dać równości kobietom. Ma świadomość, że 
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zrównanie mężczyzn i kobiet w prawach jest wizją kontrfaktyczną we 
społeczeństwie patriarchalnego myślenia. Dla praktyka prawa jest oczy-
wiste, że zmiana w prawodawstwie nie doprowadzi do automatycznego 
urzeczywistnienia tych norm w życiu społecznym, lecz jest to ewolu-
cyjny proces do którego zmiana może jedynie stopniowo przybliżać do 
równości i sprawiedliwości. Przemawiający podkreśla, że sukces osiągną 
tylko kobiety, które poprzez swoją charyzmę i charakter będą w sta-
nie rywalizować z mężczyznami jako kandydaci do urzędów i funkcji 
publicznych. A contrario niewiasty wykazujące słabość charakteru będą 
dyskryminowane przez mężczyzn tylko z racji swojej kobiecości. Petra-
życki postuluje de lege ferenda zniesienie formalnoprawnych przeszkód 
dotyczących nierówności, żeby wdrażanie zasad równości i sprawiedli-
wości pozostawić stopniowej ewolucji procesu dziejowego. 

Prelegent w pierwszej kwestii podnosi nierówność kobiet w zakre-
sie prawa cywilnego in extenso w zakresie prawa spadkowego. Przytacza 
on normę dotyczącą dziadzienia ustawowego, na podstawie której ko-
bieta uprawniona jest do dziedziczenia masy spadkowej w ułamku 1/14 
mienia nieruchomego 1/8 mienia ruchomego, zaś w przypadku linii 
bocznych nie dostają nic. Uważa, że takie uregulowania nie mają nic 
wspólnego z zasadami równości, sprawiedliwości oraz słuszności. Uwa-
ża, że jest to prawo które sprzeciwia się sumieniu oraz demoralizuje 
społeczeństwo. Moim zdaniem ukazuje to ogromne przywiązanie do 
wartości ponadnormatywnych jakimi są dobro i słuszność. Petrażycki  
z pewnością idąc tym tokiem myślenia ukazuje swoją prawniczą dojrza-
łość polegającą na przywiązaniu do prawa naturalnego, oraz fakt że pra-
wo nie jest dla niego pozytywistyczną bezwzględną normą, lecz sztuką 
stosowania tego co dobre i słuszne (Ius est ars boni et aequi).

Petrażycki podkreśla, że ówczesne ustawodawstwo cywilne, mimo 
zniesienia ustroju feudalnego dalej ulega jego wpływom poprzez re-
alizację zasady stanowości prawa. Prawodawstwo nie rozciąga się na 
włościan, gdyż dalej posługują się oni prawem zwyczajowym, które 
szczególnie dla kobiet w dziedzinie majątkowej jest bardzo drakońskie. 
Uważa, że w niższych klasach gdzie życie społeczne nie jest poddane 
szczególnej kontroli państwa ustrój rodowy zbiera swoje żniwo pogor-
szając pozycję prawną kobiet i wykorzystując ją jako płeć słabszą ze 
swojej natury. Zwraca jednak uwagę, że widoczne są dla niego nurty za-
chodnie, które stopniowo likwidują i rozkładają prymitywny system ro-
dowy wyrażając ogromną nadzieję, że ruchy liberalizacyjne ogarną całe 



16

EMIL SALCZYŃSKI 

włościaństwo. Podkreśla on swoje prywatne zdanie twierdząc, że likwi-
dowanie zwyczajów przemocą w ustroju, który ma silne zakorzenienie 
w psychice nie jest racjonalne i mądre. Uważa, że zmiana prymatu pra-
wa zwyczajowego w społeczeństwie rodowym na rzecz stanowionego 
systemu wolnościowego powinna następować stopniowo i ewolucyjnie, 
żeby nie doprowadzić do oporu wśród niższych patriarchalnych warstw 
życia społecznego. Mimo tego powinno to następować, zaś obowiąz-
kiem władz publicznych i organów jej władzy powinno być dążenie do 
tego żeby takie zmiany umożliwiać, a nie blokować je konserwatyw-
ną legislacją mającą na celu podtrzymywanie i wzmacnianie dawnego 
ustroju. Jurysta wygłaszając taki pogląd wykazuje się ogromną mądro-
ścią zarówno polityczną jak i prawną. Jego podstawowym społecznym 
celem jest poprawa pozycji uciemiężonych kobiet w zamordystycznym 
ustroju plemiennym. Mimo tego uważa, że właściwą do tego drogą nie 
jest namawianie rządzących do zrealizowania tego siłą swojej pozycji, 
lecz rewizją prawa, która doprowadzi do stopniowego wyjścia z rodowej 
organizacji władzy i poprawy sytuacji kobiet w życiu rodzinnym wśród 
społeczeństwa włościańskiego. My nie żądamy nagłego i przymusowego 
kruszenia ich życia, ale niechże i oni nie wymagają, aby się wszędzie utrzy-
mywała niewola i bezprawność kobiet. 

Przemawiający podnosi następnie pogląd z perspektywy ius publi-
cum. Zwraca on uwagę na fakt narastających w Europie ruchów eman-
cypacyjnych polegających na dążeniu kobiet do urzeczywistnienia pra-
wa do nauki w postaci powszechnego i swobodnego dostępu do oświaty, 
możliwości robienia karier naukowych oraz do zajmowania urzędów 
państwowych. Jako uzasadnienie tego postulatu uważa, że społeczeń-
stwo rosyjskie nie jest dostatecznie wykształcone i brakuje odpowied-
nich kadr naukowych do zajmowania konkretnych urzędów. Rosja nie-
zbyt hojnie wyposażona jest w dzielne, oświecone siły. Uważa, że istotne  
z tej perspektywy jest wykształcenie nowych elit, które będą mogły ob-
sadzić wakaty. Uniemożliwianie edukacji kobietom oraz innym stygma-
tyzowanym grupom stanowi ogromną intelektualną stratę narodową. 
Petrażycki podaje ratio legis ówczesnych rozwiązań prawnych. Wygła-
sza tezę, że obecna władza promuje te rozwiązania prawne i nie chce do-
puścić innych do kształcenia, gdyż obawia się, że konkurencja pozbawi 
ich zajmowanych stanowisk a wraz z tym źródła utrzymania. „Państwo  
i służba państwowa to tłusty kąsek, do którego nie trzeba dopuszczać ni-
kogo, aby wykroić dla siebie możliwie jak największy kawałek”. Ocenia 
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on takie poglądy jako skrajnie egocentryczne mające na celu łatwe zdo-
bycie kariery i działanie dla swoich prywatnych interesów a nie na rzecz 
dobra wspólnego. Uważa, że „Należy zapoczątkować swobodę dostępu  
i wyboru ludzi dzielnych i godnych”. Twierdzi, że odsunięcie prawie po-
łowy wspólnoty, która mogłaby być tymi dzielnymi i godnymi kandy-
datami od możliwości uzyskania władzy politycznej i realizowania dzia-
łań dla dobra wspólnego jest ogromnym marnotrawstwem potencjału 
społecznego i trwonieniem narodowych sił, uzdolnień, oraz talentów. 
Moim zdaniem prawnik wykazuje tutaj ogromną odwagę oraz mądrość 
polityczną. Wskazuje wady zaborczego społeczeństwa Cesarstwa Rosyj-
skiego oceniając je jako niewykształcone. Wprost wyciąga na wierzch 
wady systemu władzy, którego przedstawiciele celowo uniemożliwiają 
edukację dla innych grup w celu zabezpieczenia swojej własnej pozycji 
majątkowej, co stoi w całkowitej sprzeczności z jakąkolwiek postawą 
prawego polityka. Ponadto przedstawia merytoryczne i zasadne argu-
menty popierające umożliwienie kobietom i innym stygmatyzowanym 
grupom wykonanie biernego prawa wyborczego dla dobra ogółu. Od-
wołuje się do wartości autotelicznych z perspektywy państwa jakimi są 
naród i jego ogólne dobro. 

Mówca podnosi również problem rynku pracowniczego wśród ko-
biet. Wskazuje on, że niemożliwość wykonywania ius honorum wśród 
kobiet ze sfer wyższych, oraz powszechna bieda doprowadza do tego, 
że kobiety, które przy odpowiednim wykształceniu i możliwościach 
prawnych podjęłyby zatrudnienie w zawodach bardziej trudnych, 
wymagających przygotowania intelektualnego muszą zajmować się pracą 
fizyczną. Skutkiem tego jest ogromna konkurencja, gdyż stanowiska 
niższe chciałyby w miarę możliwości objąć kobiety z kręgu proletariatu 
w celu zapewnienia sobie i swoim gospodarstwom domowym minimum 
egzystencji. Dla mnóstwa kobiet sztucznie wytwarza się sytuację nędzy bez 
wyjścia. Uważam, że Petrażycki w swojej politycznej mądrości i prawo-
ści ma tutaj całkowitą rację. Mężczyźni świadomie odpychający kobiety 
od urzędów państwowych i wykształcenia doprowadzają do katastro-
falnej konkurencji na zmniejszonym rynku pracowniczym. Efektem 
tego jest narastające bezrobocie wśród proletariatu, które uniemożli-
wia utrzymanie większości rodzin, gdyż nie są w stanie przeżyć jedynie  
z pensji ojca rodziny, a tym samym realizować podstawowego prawa 
wynikającego z naszej natury, czyli prawa do życia. 
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Deputowany odniósł się również do przyznania kobietom praw 
wyborczych zarówno w zakresie narodowego przedstawicielstwa jak  
i samorządu terytorialnego. Uważa, że jest to główny i najbardziej kon-
trowersyjny punkt wygłoszonego programu reform. Jest to punkt tego 
rodzaju, że bronić go wobec rozpowszechnionych przesądów jest to złożyć  
w ofierze opinie poważnego polityka, a nawet narazić się na szyderstwa. 
Przemawiający twierdzi, że interesem państwa społeczeństwa oraz cy-
wilizacji jest przyznanie kobietom czynnego prawa wyborczego. Od-
woływał się do słynnego XIX-wiecznego wielkiego angielskiego filozofa 
Johna Stuarta-Mill’a, który już w połowie tego wieku był przekona-
ny o twardym prawie konieczności takich zmian. Mill twierdził, że 
zarówno kobiety jak i mężczyźni mają różnorodne zadania społeczne,  
w przypadku mężczyzn jest to najczęściej praca zawodowa, zaś u kobiet 
praca na rzecz ogniska domowego. Mimo tego, mężczyzna i kobieta 
wykonują swoje obowiązki rodzicielskie dlatego idąc za logiką sprzecz-
ne z jej zasadami jest przyznanie lepszej pozycji prawnej płci męskiej 
na rzecz niewiast. Wprowadzenie prawa wyborczego w żaden sposób 
nie doprowadziłoby do zaniedbania macierzyńskich obowiązków przez 
kobiety. Petrażycki jednak podpierając się pogladami Mill’a decyduje 
się pójść o krok dalej, gdyż uważa że kobiety powinny w czynny sposób 
zaangażować się w życie polityczne w celu pełniejszej realizacji interesu 
ogółu. Sądzę i twierdzę, iż pożądanem jest, aby się kobiety zajmowały 
polityką, a im więcej one się nią zajmować będą tem lepiej będzie dla 
państwa, dla społeczeństwa, dla postępu. Zajmowanie się polityką, czyli 
bycie politykiem jest dla niego troszczeniem się o dobro powszechne,  
w opozycji do swoich egoistycznych interesów, lecz kierując się dobrem 
ogółu. Uważa, że ludzie ze swojej natury są egoistyczni i dążą do reali-
zacji swoich prywatnych interesów. Mimo tego wraz z wykształceniem 
i odpowiednim politycznym wychowaniem są oni w stanie po czasie 
uwierzyć we wzniosłe idee państwa, patriotyzmu i działania dla kolek-
tywnego interesu. Ich osobiste interesy i interesiki cofnęły się w ich duszy 
i sumieniu na plan dalszy. Jest to wielkie uszlachetnienie duszy, jest to 
wszczepienie wyższej ludzkiej kultury. Uważa, że należy rozwinąć kul-
turę naprzód drogą wychowania w duchu społecznym. Przez pojęcie 
kultury należy rozumieć wyrobienie takiego myślenia w narodzie by 
ludzie nie byli egoistami, którzy myślą tylko o sobie lecz skłonnymi do 
czynienia dobrze dla innych, zainteresowani życiem publicznym w celu 
wspólnego działania dla dobra wspólnego. Przyznanie kobietom praw 
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politycznych i włożenie na nie obowiązków z tego zakresu jest to środek 
wyzwolenia ludzi z egoistycznej ciasnoty prywatnych interesów podnie-
sienia ich na większy stopień społecznego punktu widzenia. Podnosi 
pogląd, że nie należy obawiać się, iż matki będą zajmowały się polityką. 
Jest to wręcz bardzo korzystne, gdyż będą w stanie zaszczepić to zain-
teresowanie swoim dzieciom. Następnie dzieci tych matek wychowa-
ne w tej nowej modernistycznej kulturze prawnej będą zaangażowani  
w życie publiczne i z wielkim zapałem oraz chęcią będą działać dla do-
bra wspólnego. Interes dobra ogółu i kultury wymaga, abyśmy przyznali 
kobietom prawa polityczne, tj. prawa i obowiązki społeczne. (Petrażycki 
1919 s.5-13). 

Moim zdaniem postulat przyznania praw kobiet dobitnie stwier-
dza ogromną mądrość i realne kompetencje polityczne. Rozumiał on, 
że w całkowitej logicznej sprzeczności jest uniemożliwienie kobietom 
wybierać przedstawicieli władzy, oraz być wybierane na urzędy. Z pew-
nością poprzez żywą praktykę zainteresowane polityką kobiety ideały 
wychowania politycznego będą przekazywać w procesie wychowaw-
czym swoim dzieciom, tym samym kształtując mentalność następnych 
pokoleń. 

ZAKOŃCZENIE

Po rozwiązaniu izby parlamentarnej z, którą Petrażycki wiązał ogromne 
nadzieje dla działalności politycznej w atmosferze solidaryzmu razem z 188 
deputowanymi zdecydował się wyjechać do Wyborga. W miejscu tym przed-
stawiciele narodu zdecydowali się ogłosić manifest wobec władzy, zwany póź-
niej protestem wyborgskim. Celem tego było wezwanie do biernego oporu 
poprzez brak realizacji zobowiązań podatkowych na rzecz państwa rosyjskiego. 
Petrażyckiego jako protestującego w ustroju cesarskim spotkała sankcja po-
zbawienia ius honorum, oraz utrata stanowiska Profesorkiego. Mimo tego zde-
cydował się on w wyższej hierarchi postawić ideały demokratycznego liberała, 
niż karierę naukową w zaborczym państwie. Wycofał się on z życia politycz-
nego na rzecz skromnej działalności naukowej. W państwie tym pozostał do 
słynnego z historiografii wydarzenia zwanego przewrotem bolszewickim oba-
lającego de facto monarchię w Rosji. W 1918r. kiedy po traktacie wersalskim 
odrodziła się II Rzeczypospolita Polska jako patriota zdecydował się wrócić 
do swojej ojczyzny wiążąc z odbudową państwa ogromne nadzieję. Miejscem 
jego zamieszkania stała się Warszawa, gdzie jego uniwersytetem oraz miejscem 
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zamieszkania w ojczyźnie stał się Uniwersytet Warszawski. Jako wybitny uczo-
ny objął tam na własne życzenie Katedrę Socjologii, gdyż tą dziedzinę wiedzy 
pod koniec życia wziął pod lupę. W 1931r. nadeszła jednak tragiczna chwila 
w, której jeden z najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa zdecydował 
się w swoim uniwersyteckim mieszkaniu odebrać sobie życie. W historiografii 
domniemywa się, że jedną z przyczyn samobójczej śmierci była obserwacja 
działań ówczesnych polityków, którzy z pewnością nie wpisywali się w ka-
non ideałów liberalnego demokraty, który w swojej działalności politycznej 
realizował Petrażycki. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że w zachod-
niej europie silne znaczenie uzyskiwały prądy faszyzmu oraz nazizmu, któ-
re ponownie zwiastowały wygaśnięcie latarni pokoju. W II Rzeczypospolitej  
w 1926r. władza została scentralizowana poprzez zbrojny zamach majowy Jó-
zefa Piłsudskiego i jego zwolenników, czego skutkiem było dojście do władzy 
przedstawicieli sanacji rządzących silną ręką. Jurysta z pewnością liczył, że po 
odzyskaniu przez jego kraj niepodległości i zakończeniu światowego konfliktu 
nastanie wreszcie okres pax europea, zaś w odrodzonym niepodległym i suwe-
rennym państwie polskim naczelne zasady państwa prawa będą realizowane. 
Niestety jego nadzieje okazały się zawodne co z pewnością było pośrednią 
przyczyną katastrofalnej decyzji. Śmierć naukowca przyniosła szczególne za-
interesowanie jego spuścizną literacką, która niestety w znacznej części uległa 
zniszczeniu podczas powstania warszawskiego. (Bosiacki 2017, s.18-24).

 Leon Petrażycki jako człowiek zapisał się w kanonie wybitnych polskich 
jurystów. Umiejętności prawnicze, retoryczne oraz lingwistyczne umożliwi-
ły mu zrobienie międzynarodowej kariery. Należy docenić w nim to, że za-
wsze został człowiekiem idei, który dążył do wdrażania filozoficzno-prawnych 
koncepcji w życie. Jako polityk liberał i deputowany, w swoim wystąpieniu 
wykazał się ogromną odwagą oraz legalizmem. Postanowił on zdecydować 
się ryzykując autorytetem swojej osoby wygłosić publiczne przemówienie  
w ramach nieskonkretyzowanej liczby niewiast głosząc odważne moderni-
styczne tezy. Moim zdaniem jedną z przyczyn decyzji cara Mikołaja II mogło 
być bezpośrednio wystąpienie Petrażyckiego, który próbował przeforsować 
nowe rozwiązania w duchu liberalizmu. Nie da się ukryć, że w konserwatyw-
nym społeczeństwie cesarsko-patriarchalnym z pewnością spotkało się to z 
chociażby wewnętrzną dezaprobatą części społeczeństwa. Uważam również, 
że wydarzenie to wprowadziło go w stan niechęci do życia politycznego. Uza-
sadnia to fakt, że w odradzającym się państwie, w którym brakowało kadr 
intelektualnych mimo iż, był on personą na wagę złota, zdecydował się skupić 
w głównej mierze na nauce a nie polityce. Tragiczna i smutna decyzja nie 
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pozbawiła nas na szczęście większości koncepcji naukowych polskiego jurysty, 
które znajdują odzwierciedlenie we współczesnych prawniczych koncepcjach 
badawczych. Leona Petrażyckiego z pewnością należy zapamiętać jako czło-
wieka, która myślał po polsku, pisał po niemiecku i wykładał po rosyjsku, ale 
w szczególności należy go docenić jako polityka dążącego do odzwierciedlenia 
swoich ideałów prawniczych kosztem prywatnych partykularnych interesów 
co z pewnością jest cechą wybitnego męża stanu. 
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THE LEGAL SITUATION OF WOMEN IN THE RUSSIAN 
EMPIRE AND AN ATTEMPT TO IMPROVE TO IMPROVE 

THEM ON THE BASIS OF A MANIFESTO  
IN THE STATE DUMA DELIVERED IN 1906  

BY THE POLISH LAWYER LEON PETRAŻYCKI 

Abstract: In my work, I presented a speech by an outstanding lawyer, Leon Pe-
trażycki, in the State Duma, i.e. the Russian legislative body in which he acted 
as a deputy. At the beginning of the 20th century, the legal and social situation of 
women was at a very low level of development. As a jurist, Leon Petrażycki wanted 
to convince parliamentarians to change their minds and introduce many moderni-
zations in the legal system that would make the situation of both sexes equal and 
reflect the ideals of a democratic state of law. In order to comprehensively cover the 
subject, a biographical outline of the lawyer and the development of women's rights 
in the history of the world have been described.

Key words: history of women, women's rights, electoral rights, Leon Petrażycki
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Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

OCENA SYNTETYCZNYCH DZIAŁAŃ 
PEŁNOMOCNIKA WOJEWODY 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
NA RZECZ MNIEJSZOŚCI 

NARODOWYCH I ETNICZNYCH

Streszczenie: Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat zadań pełno-
mocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz mniejszości narodowych  
i etnicznych (pełnomocnik), ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wy-
nikających z art. 22 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodo-
wych i etnicznych oraz języku regionalnym. W przedstawionym opracowaniu 
poddano analizie sprawozdania, które sporządzone zostały w latach 2015-2020. 
Tekst podzielono na dwie części. Pierwsza przedstawia zagadnienia teore-
tyczne, jak również dane statyczne dotyczące liczby mniejszości narodowych  
i etnicznych w województwie kujawsko-pomorskim. Druga z kolei prezentuje 
chronologiczny opis działań pełnomocnika. Ocena sprawozdań zaprezentowa-
na została w podsumowaniu rozdziału.

Słowa kluczowe: województwo kujawsko-pomorskie, mniejszości narodowe, 
pełnomocnik, etniczność

WPROWADZENIE

Zadania wojewody na rzecz mniejszości przedstawione zostały w art. 22 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz języku regionalnym. Według niej wojewoda zobowiązany jest do koordy-
nowania na obszarze regionu działań organów administracji rządowej, które 
realizują zadania na rzecz mniejszości. W myśl tej ustawy ponadto podejmuje 
działania na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naru-
szania tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości. Kolejne 
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zadania dotyczą działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości oraz 
respektowania praw osób, które posługują się językiem kaszubskim. Pełno-
mocnik możne zostać powoływany przez wojewodę w trybie art. 35 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. W związku 
z powyższym jednostką odpowiedzialną za sprawy mniejszości narodowych i 
etnicznych w regionie kujawsko-pomorskim jest pełnomocnik, który podej-
muje działania w imieniu wojewody1. 

Kodeks Dobrych Praktyk wymienia 10 najważniejszych obszarów dzia-
łalności pełnomocnika oraz sposób ich realizacji. Zgodnie z nim pełnomocnik 
odpowiedzialny jest za monitorowanie stosunków etnicznych na terenie wo-
jewództwa, prowadzenie mediacji w przypadku sytuacji konfliktowych oraz 
zapobieganie ewentualnym konfliktom, współpracę z mniejszościami naro-
dowymi i etnicznymi oraz organami administracji rządowej, samorządowej i 
pozarządowej, prowadzenie działań na rzecz respektowania ich praw,  wdraża-
nie programów na rzecz mniejszości, kreowanie ich pozytywnego wizerunku 
w mediach, przygotowywanie informacji dotyczących sytuacji mniejszości dla 
administracji rządowej oraz obsługę Programu na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce. Jeśli chodzi zaś o sposoby realizacji wspomnianych zadań, to Ko-
deks Dobrych Praktyk odnosi się do aktywności i uczestnictwa pełnomocnika 
na rzecz wspierania mniejszości narodowych i etnicznych. Przykładem jest 
tu chociażby obowiązek współpracy z organizacjami mniejszościowymi znaj-
dującymi się na terenie regionu. Istotne jest, aby na postawę pełnomocnika 
względem mniejszości nie wpływały jego osobiste poglądy i sympatie2. 

Według danych statystycznych pochodzących z Narodowego Spisu 
Ludności i Mieszkań przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny 
w 2011 r. w regionie przebywało 4727 osób należących do mniejszości naro-
dowych i etnicznych. Na terenie województwa dominowała mniejszość naro-
dowa niemiecka oraz mniejszość etniczna romska. Pierwsza z nich najczęściej 
osiedlała się w Toruniu, Bydgoszczy i Grudziądzu. We wspomnianych mia-
stach utworzyła ona swoje organizacje o charakterze społeczno-kulturalnym, 
m.in.: Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej (ul. Żmudzka 72, Bydgoszcz), 
Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego (ul. Długa 66, Toruń), 

1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku 
regionalnym, Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141
2 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kodeks Dobrych Praktyk Pełno-
mocnika Wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, http://mniejszosci.na-
rodowe.mswia.gov.pl/mne/mniejszosci/podmioty-odpowiedzialn/pelnomocnicy-wojewo 
dow/10203,Kodeks-Dobrych-Praktyk-Pelnomocnika-wojewody-do-spraw-mniejszosci-naro 
dowych-i-e.html, 10.02.2022.
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Towarzystwo Ludności Pochodzenia Niemieckiego (ul. Janusza Korczaka, 
Grudziądz). Druga z kolei mieszkała głównie w Bydgoszczy, Włocławku, 
Tucholi, Świeciu, Aleksandrowie Kujawskim, Koronowie i Inowrocławiu. 
Wśród organizacji utworzonych przez tą społeczność należy wymienić: Eu-
ropejskie Towarzystwo Edukacji i Kultury Romów (ul Podole 50D, Cie-
chocinek), Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Romskich w Polsce 

„Roma” (ul. Stodólna 53, Włocławek), Stowarzyszenie Kultury i Integracji 
Romów „Nasz Świat” – „Jemaro Sveto” (ul. Chodkiewicza 62/1, Bydgoszcz), 
Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów „Roma Union”(ul. 14 Pułku 
Piechoty 4/44, Włocławek), Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Romów (ul. 
Polna 13, Świecie) oraz Fundacja pod imieniem Bosmana (ul. Tucholska 5, 
Bydgoszcz). W tym przedziale czasowym innymi narodowościami, które za-
mieszkiwały na obszarze województwa były: mniejszość ukraińska (306 osób), 
rosyjska (338 osób), białoruska (164 osób), żydowska (116 osób), litewska 
(120 osób), łemkowska (32 osoby), czeska (43 osoby), ormiańska (73 osoby), 
tatarska (32 osoby), karaimska (14 osób), jak i słowacka (27 osób)3.  

DZIAŁANIA PEŁNOMOCNIKA  
NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH  
I ETNICZNYCH

Pełnomocnik w sprawozdaniach za lata 2015-2020 zadeklarował, iż 
współpracuję i pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi stowarzyszeniami 
zrzeszającymi mniejszości narodowe i etniczne, które znajdują się na terenie 
województwa. W ramach tej współpracy pomagał rozwiązywać problemy, 
wdrażał różnorodne programy pomocowe i edukacyjne oraz dbał o pozytywny 
wizerunek wymienionych wyżej społeczności w sferze publicznej. Ta współ-
praca w województwie kujawsko-pomorskim podejmowana była z kilkoma 
organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych. Należy tu w szczególno-
ści wymienić: Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy „Romano Dzipen” (ul. 
Tucholska 6/5, Bydgoszcz), Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów 
„Roma Union”,  Stowarzyszenie Kultury i Integracji Romów „Nasz Świat” – 
„Jamaro Sveto”4, Fundację Pod Imieniem Bosmana oraz Fundację Pod Imie-
niem Kowala (ul. Czereśniowa 4, Świecie)5. 

3 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2015, s. 3-4.
4 Ibidem, s. 2. 
5 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszości 
narodowych i etnicznych w roku 2018, s.3.
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Pełnomocnik w latach 2015-2020 współpracował także z jednostkami 
samorządu terytorialnego, administracją zespoloną i organizacjami pozarzą-
dowymi w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na 
lata 2014-2020”. W tym zakresie podejmował liczne działania i inicjatywy. 
Przykładem jest tu chociażby uczestnictwo w szkoleniu wraz z przedstawi-
cielami Departamentu Wyzwań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych, które zorganizowane zostało przez Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki w Szczecinie. Odbyło się ono w dniu 14.10.2015 r., a jego celem 
było wypracowanie jednolitej praktyki, związanej z wnioskami oraz proble-
mami podczas realizacji zadań w roku 20166.

Pełnomocnik podejmował wspólnie działania z Pełnomocnikiem Ku-
jawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw 
Człowieka w celu zapobiegania ewentualnym incydentom wynikającym  
z dyskryminacji tych mniejszości. Ważnym elementem tej współpracy był sta-
ły kontakt z Kuratorium Oświaty, Dyrektorami Szkół Podstawowych, w któ-
rych uczą się dzieci romskie. W dniu 19.11.2015 r. brał udział w spotkaniu 
pt. „Festiwal Kultury”, które zorganizowane zostało przez Dyrektora SP nr 37 
w Bydgoszczy. Kolejnym przykładem działań w zakresie współpracy z instytu-
cjami i organizacjami było uczestnictwo w uroczystej gali w dniu 10.06.2015r., 
podczas której podsumowano realizacje projektu „Papusza. Tolerancja niejed-
no ma imię”7. Ważna rolę odgrywała też współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego, która polegała w dużej mierze na rozwiązywaniu problemów 
socjalno-bytowych Romów czy też w kwestii uzyskania funduszy. Innymi 
organizacji, z którymi współpracował Pełnomocnik były: Polski Czerwony 
Krzyż (PCK) w Bydgoszczy i Włocławku, jak również Stowarzyszenie Promo-
cji Zdrowia i Pomocy Rodzinie „Równe szanse” w Toruniu8.

Pełnomocnik monitorował na bieżąco sytuację poszczególnych mniej-
szości narodowych i etnicznych zamieszkujących region. W celu ochrony 
praw mniejszości narodowych i etnicznych wystosowane zostało pismo do 
organizacji zrzeszających tą społeczność z prośbą, by przekazywały one in-
formacje o wszelkich przejawach dyskryminacji w takich obszarach jak: edu-
kacja, sytuacja mieszkaniowa, rynek pracy, jak też przestępstwa z nienawiści.  
W trakcie realizacji zadań pozostawał on w stałym kontakcie z przedstawicielami 

6 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszości 
narodowych i etnicznych w roku 2015, s.1.
7 Ibidem, s. 4. 
8 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszości 
narodowych i etnicznych w roku 2018, s. 3.



27

OCENA SYNTETYCZNYCH DZIAŁAŃ PEŁNOMOCNIKA WOJEWODY...

organizacji pozarządowych, które reprezentują daną społeczność, policją, jak 
też organizacjami pozarządowymi, które podejmują działania na rzecz re-
spektowania praw mniejszości. Prowadzony był ponadto przegląd prasy re-
gionalnej i lokalnej, gazet, portali internetowych czy też rozgłośni radiowych  
i telewizyjnych9.

W roku 2018 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy uczest-
niczyło kilkunastu policjantów-trenerów w szkoleniu z zakresu przeciwdziała-
nia i zwalczania przestępstw na tle rasowym, etnicznym i pochodzenia naro-
dowego. Tematy dotyczące przejawów dyskryminacji omawiane były również 
podczas debat społecznych, które organizowane były przez komendantów 
miejskich i powiatowych Policji na obszarze regionu kujawsko-pomorskiego. 
Następnie policjanci-trenerzy przeprowadzili szkolenia na tematy dotyczą-
ce zwalczania wszelkich form dyskryminacji. Wśród osób biorących udział 
w spotkaniu w roku 2018 byli studenci programu ERASMUS, którzy podjęli 
kształcenie na uczelniach wyższych w badanym regionie. Przeprowadzono też 
szkolenia dla koordynatorów wspomnianego programu oraz opiekunów stu-
dentów. Objęły one podstawowe pojęcia dotyczące przestępstw z nienawiści 
oraz umiejętności rozpoznania i reagowania na tego typu przestępstwa. Peł-
nomocnik Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw 
Człowieka ponadto brał udział w zorganizowaniu wydarzenia profilaktycz-
nego zatytułowanego „Dobre kino z dawką wiedzy” dla młodzieży szkolnej  
w Grudziądzu. Istotnym działaniem podjętym w ramach respektowania praw 
mniejszości i przeciwdziałaniu naruszeń tych praw i dyskryminacji mniejszo-
ści było szkolenie, które zostało zorganizowane wspólnie z Młodzieżowym 
Hufcem Pracy w Świeciu na temat „Zagrożeń związanych z handlem ludź-
mi w procesie poszukiwania pracy” w ramach Targów Edukacji i Pracy dla 
młodzieży szkolnej10. Policjanci, którzy zajmują się w swojej działalności 
prewencją kryminalną podczas spotkań profilaktycznych (tzw. pogadanek  
w szkołach) rozmawiali o zagrożeniach wynikających z dyskryminacji czy złe-
go traktowania drugiego człowieka ze względu na rasę, wyznanie, pochodze-
nie narodowe czy etniczne11. 

Ważną aktywnością była też realizacja zadań w ramach rządowego progra-
mu integracji społeczności romskiej w Polsce oraz programów pomocowych. 
Dlatego też pełnomocnik podjął współpracę z jednostkami samorządu teryto-
rialnego, administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi. Wobec 

9 Ibidem, s. 2.
10 Ibidem, s. 1. 
11 Ibidem, s. 2. 
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powyższego odpowiedzialny był za nadzór np. konkursu ofert na wykonanie 
tych zadań, które ogłaszane zostały na stronie urzędu wojewódzkiego oraz 
przebiegu ich realizacji. W ramach swoich kompetencji podejmował działania 
aktywizujące i przygotowywał sprawozdania z realizacji zadań wynikających 
z programów pomocowych i programu romskiego (Łobodziński, s.265-266). 

W sprawozdaniach za lata 2015-2020 podkreślał, że w regionie kujawsko-
-pomorskim największej pomocy wymaga społeczność romska, gdyż jest ona 
jedyną mniejszością, której grozi wykluczenie społeczne. W roku 2015 do tej 
społeczności skierowane zostało wsparcie finansowe w wysokości 127.000 zł, 
 dzięki któremu udało się zaspokoić niektóre jej potrzeby w takich obsza-
rach jak: edukacja (podręczniki i przybory szkolne, prowadzenie świetlic in-
tegracyjnych), zdrowia (szczepienia, badania, zakup aparatów słuchowych), 
poprawy sytuacji bytowej (remonty, postawienie pieca kaflowego) czy też  
w dziedzinie kultury i zachowania romskiej tożsamości etnicznej12. Rok póź-
niej środki te opiewały na kwotę 123.000 zł oraz z części 30 budżetu państwa 
w wysokości 8.000 zł. Realizowanych było 11 programów, dzięki którym zo-
stały zrealizowane podstawowe potrzeby tej mniejszości, np. w zakresie: edu-
kacji i zdrowia. Chodzi tu głównie o prowadzenie świetlic integracyjnych, ba-
dania/zabiegi stomatologiczne i specjalistyczne13. W kolejnym roku w związku 
z realizacją rządowego Programu dla tej mniejszości etnicznej przeznaczono 
środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa opiewające na kwotę 
86.500 zł, jak również z części 30 budżetu państwa w wysokości 40.000 zł. 
Realizowanych było z kolei 13 projektów pomocowych14. W ramach działań 
podejmowanych na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości romskiej za-
mieszkującej region w roku 2018 skierowano wsparcie finansowe pochodzące 
z rezerwy celowej budżetu państwa o łącznej wartości 80.000 zł, a z części  
30 budżetu państwa 40.000 zł. Tak jak w poprzednich latach, środki te prze-
znaczono na działania w obszarach: edukacji, zdrowia, poprawie sytuacji 
bytowej. Duża część aktywności pełnomocnika opierała się na realizacji 14 
projektów pomocowych15. W roku 2019 w ramach wyżej wspomnianego pro-
gramu na działania na rzecz integracji społeczności romskiej przeznaczono 

12 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2015, s.2-3.
13 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2016, s.2.
14 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2017, s. 2.
15 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2018, s.2. 
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78.000 tyś. zł. oraz środki z części 30 budżetu w wysokości 20.000 zł. W tym 
okresie zrealizowanych zostało 8 projektów. Zadania opierały się na organi-
zacji koncertu w Bydgoszczy, mającego na celu popularyzację kultury rom-
skiej i ich tradycji. Ponadto 74 uczniów pochodzenia romskiego wyposażono  
w wyprawki szkolne. Niemniej istotne było wsparcie funkcjonowania świetli-
cy integracyjnej, jak i czytelni romskiej. Ważną aktywnością były też zajęcia 
z profilaktyki oraz przeciwdziałania uzależnieniom od używek w postaci nar-
kotyków, alkoholu i nikotyny16. Natomiast w roku 2020 tej grupie etnicznej 
udzielono wsparcia finansowego w wysokości 85.00 zł oraz 20.000 zł. Dzięki 
niemu zrealizowano 5 projektów. W ramach zadań wsparto funkcjonowa-
nie świetlicy romskiej i czytelni romskiej, przeprowadzono zajęcia mające na 
celu przybliżenie kultury romskiej i ich tradycji, utrzymano stanowisko pracy  
w biurze fundacji dla osoby z tej społeczności. Natomiast zbiegi specjalistycz-
ne nie zostały przeprowadzone z powodu pandemii COVID-19. Uznano, że 
są one niemożliwe do zrealizowania pod kątem bezpieczeństwa osób w nich 
uczestniczących17. 

W latach 2015-2020 pełnomocnik uczestniczył w spotkaniach z przed-
stawicielami mniejszości narodowych i etnicznych. Wszystkie jednak odbyły 
się z udziałem społeczności romskiej. Stwarzały one możliwość poszerzenia 
wiedzy z zakresu sytuacji tej społeczności zarówno w kontekście historii, jak 
i współczesności. Uczestniczył ponadto w imprezach organizowanych przez 
mniejszości. W dniu 28.06.2015 r. odbył się II bydgoski piknik polsko- 
romski „Integracja przez zabawę”, który zorganizowany był przez Stowarzy-
szenie Kultury Edukacji i Integracji Romów Nasz Świat – Jamaro Sveto. Im-
preza ta była współfinansowana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz 
Urząd Miasta Bydgoszczy. W listopadzie 2015 r. z kolei miała miejsca dyskusja 
panelowa z zakresu edukacji, kultury, i dyskryminacji, której przeprowadze-
nie było możliwe dzięki zaangażowaniu Fundacji Instytutu Równowagi Spo-
łeczno-Ekonomicznej oraz Fundacji pod Imieniem Bosmana w Bydgoszczy18.  
W dniu 6.04.2016 r. Pełnomocnik brał udział w spotkaniu w Delegaturze Ku-
jawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu z młodzieżą uczęsz-
czającą do Gimnazjum Salezjańskiego w Toruniu. Spotkanie to dotyczyło 

16 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2019, s.2.
17 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2020, s. 2
18 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2015, s. 5.
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mniejszości narodowych i etnicznych, które mieszkają w województwie19.  
W dniu 6.06.2017 r. z kolei wziął udział w wydarzeniu pt. „Międzynaro-
dowy Dzień Roma” w Samociążku koło Koronowa, zorganizowanym przez 
Fundację Pod Imieniem Bosmana w Bydgoszczy oraz w dniu 15.07.2017 r.  
w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Romskiej w Ciechocinku20.  
W dniu 6.11.2018 r. uczestniczył w spotkaniu pełnomocników wojewody 
ds. mniejszości narodowych i etnicznych, które zorganizowane zostało m.in. 
przez Departament Wyzwań Religijnych oraz w LXIV posiedzeniu Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które miało miejsce  
w 7.11.2018 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji (MSWiA) w Warszawie21.

Innym przykładem jest uczestnictwo w dniu 7.07.2020 r. w Obchodach 
Międzynarodowego Dnia Romów, które zorganizowane było w Bydgoszczy 
przez Fundacje Pod Imieniem Bosmana22. Pełnomocnik uczestniczył także  
w dniu 14.03.2017 r. w panelu dyskusyjnym „Równość na poziomie lokal-
nym” w ramach forum gospodarczego Welconomy Forum w Toruniu23. 

W ramach swoich kompetencji przekazywał ponadto sprawozdania 
Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji na temat przebiegu kampanii pro-
mującej używanie języków wymienionych mniejszości. Działania te miały 
na celu umożliwienie przedstawicielom różnych grup (np. pracodawcom, 
nauczycielom, samorządowcom) poszerzenie informacji dotyczących praw 
tej społeczności oraz ich języków ojczystych. Wśród adresatów tej kampanii 
wyróżnia się: stowarzyszenia mniejszości niemieckiej oraz romskiej, burmi-
strzów i wójtów miast i powiatów oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 
Pełnomocnik był zaangażowany zarówno w realizacje kampanii, jak również 
dystrybucje materiałów promujących. Podczas spotkań z przedstawicielami 
organizacji reprezentującymi mniejszości i Dyrektorami Szkół Podstawowych, 
w których naukę podjęły dzieci romskie, przekazał on materiały drukowane  
 
 

19 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2016, s. 5.
20 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2017, s. 4.
21 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2018, s. 4.
22 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2020, s. 3.
23 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2017, s. 4.
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w postaci ulotek i konspekty lekcji wszystkim zainteresowanym. Czuwał też 
nad prawidłowym przebiegiem tej kampanii24.

W latach 2015-2020 ponadto pełnomocnik przygotowywał i prze-
kazywał do MSWiA informacje na temat sytuacji mniejszości narodowych  
i etnicznych, które zamieszkują region kujawsko-pomorskim. Informacje te 
dotyczyły m.in.: podejmowanych inicjatyw na temat środków dotyczących 
promowania używania języka regionalnego lub mniejszościowego w życiu pu-
blicznym, istotnych działaniach na rzecz zwiększania akceptacji praw mniej-
szości narodowych i etnicznych, wpływu programu 500 + na sytuacje życio-
wą Romów25. Natomiast w roku 2018 dostarczone informacje związane były  
z funkcjonowaniem i problemami asystentów edukacji romskiej26.

PODSUMOWANIE

Powyższe rozważania wskazują, że pełnomocnik wykonuje swoje zdania 
zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz języku regionalnym. Z jego sprawozdań za lata 2015-2020 
wynika, że podejmuje on różnorodne inicjatywy na rzecz mniejszości. Istotną 
barierą uniemożliwiającą zaspokojenie większości potrzeb mniejszości jest brak 
odrębnych środków finansowych. Możliwości ograniczone zostały też przez 
obostrzenia związane z pandemią COVID-19. W ramach zadań wymienionych  
w ustawie współpracuje z instytucjami, które znajdują się w województwie, 
głównie Kujawsko – Pomorskim Kuratorium Oświaty oraz stowarzyszenia-
mi reprezentującymi mniejszości. W tym miejscy należy zauważyć, że więk-
szość aktywności pełnomocnika dotyczy wyłącznie społeczności romskiej. 
Przykładem jest tu chociażby realizacja zadań w ramach rządowego progra-
mu integracji społeczności romskiej w Polsce oraz programów pomocowych. 
Oprócz tego, bierze on udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez tą 
społeczność, takich jak: Międzynarodowy Dzień Roma czy Międzynarodo-
wy Festiwal Piosenki Romskiej w Ciechocinku. W analizowanym przedziale 
czasowym pełnomocnik nie zaproponował zmian obowiązujących przepisów 
prawa, które regulują sprawy mniejszości narodowych i etnicznych oraz języ-
ka regionalnego.  

24 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2015, s. 5-6.
25 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2017, s. 4.
26 Sprawozdanie z pracy pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w roku 2018, s. 4.
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Według zaprezentowanych danych statystycznych najbardziej liczną 
jest mniejszość narodowa niemiecka oraz mniejszość etniczna romska, któ-
re najczęściej osiedlały się w stolicach województwa, czyli w Bydgoszczy  
i w Toruniu. Na ich terenie utworzyły one swoje organizacje o charakterze 
społeczno-gospodarczym, które wspomagają proces integracji. Istotnym ele-
mentem integracji mniejszości zamieszkujących województwo ponadto jest 
zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla, po-
nieważ administracja jest bliżej danej społeczności, chociażby przez swoje 
jednostki organizacyjne. Niemniej ważna jest również chęć i zaangażowanie 
danej społeczności. Słusznie zauważa się, że wzrost liczby mniejszości naro-
dowych stale wymusza na wszelkich instytutach znajdujących się w regionie 
kujawsko-pomorskim podejmowania działań na ich rzecz. Poruszona proble-
matyka wymaga z pewnością ciągu skoordynowanych działań, aby zapewnić 
mniejszościom narodowym bezpieczeństwo społeczne. W przyszłości można 
się pokusić o uzupełnienie wyników badań nie tylko w formie jakościowej, 
ograniczających się do analizy sprawozdań, lecz przeprowadzenia szczegóło-
wych badań ilościowych z wykorzystaniem dostępnych metod i technik stoso-
wanych w naukach politycznych.  
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EVALUATION OD THE SYNTHETIC ACTIVITIES 
OF KUJAWSKO-POMORSKIE GOVERNOR’S 

PLENIPOTENTIARY FOR NATIONAL  
AND ETHNIC MINORITIES

Abstract: This chapter provides information on the tasks of the Kujawsko-Po-
morskie Governor's plenipotentiary for national and ethnic minorities (pleni-
potentiary), with particular emphasis on the duties under Article 22 of the 6th 
January 2005 Law on National and Ethnic Minorities and Regional Language. 
The study presented here analyses the reports that were produced between 
2015 and 2020. The text is divided into two parts. The first one presents the-
oretical issues as well as statistical data on the number of national and ethnic 
minorities in the Kujawsko-Pomorskie Province. The second one presents  
a chronological description of the plenipotentiary's activities. The evaluation 
of the reports is presented in the summary of the chapter.

Keywords: Kujawsko-Pomorskie Province, national minorities, plenipotentiary
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Radców Prawnych w Gdańsku 

ALIMENTACJA OJCZYMA  
(LUB MACOCHY) NA RZECZ PASIERBA  

NA PODSTAWIE ART. 144 ORAZ 
ART. 27 KODEKSU RODZINNEGO 

I OPIEKUŃCZEGO1

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest analiza przypadków, w którym 
ojczym (lub macocha) powinien alimentować pasierba w oparciu o art. 144 
oraz art. 27 k.r.o. W publikacji podjęto starania zdefiniowania momentu, 
kiedy ten potencjalny obowiązek powstaje i jakie są jego specyficzne kryteria  
w oparciu o oba przepisy. Przeprowadzana jest, m.in. analiza alimentacji na 
rzecz pasierba w trakcie małżeństwa jego rodzica z ojczymem (lub macochą), 
jak i jej kontynuacja po jego ustaniu. 

Słowa kluczowe: alimentacja, ojczym, macocha, pasierb, rodzinny

WPROWADZENIE  

Temat niniejszego artykułu wydaje się istotny i ważki z uwagi na 
ciągle zmieniającą się rzeczywistość i zwyczaje życia codziennego we 
współczesnym społeczeństwie. We współczesnym świecie wzrasta ilość 
rozwodów oraz związków nieformalnych. Często są przypadki, że po-
między współmałżonkiem a dzieckiem drugiego małżonka tworzy się 
stosunek powinowactwa. W tej relacji współmałżonek rodzica określa-
ny jest jako ojczym (macocha), zaś dziecko określa się jako pasierb. Co 

1 Ustawa z 25.02.1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 
1359) dalej jako k.r.o.
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istotne, w związku z zaistnieniem wskazanego stosunku powinowac-
twa, może z niego wynikać stosunek alimentacyjny, mający charakter 
rodzinno-prawny, znajdujący podstawę prawną w art. 144 k.r.o. oraz 
art. 27 k.r.o. Pomimo, jak się wydaje, istotności materii, temat alimen-
tacji pasierba nie jest szczególnie popularny w literaturze przedmiotu 
i jak dotąd nie doczekał się on wielu opracowań przez przedstawicie-
li doktryny. Co należy podkreślić, dotychczas wypracowane poglądy 
w tym temacie charakteryzują się różnorodnością, a często są nawet 
sprzeczne2. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oraz analiza 
poglądów przedstawicieli doktryny związanych z alimentacją ojczyma 
(lub macochy) na rzecz pasierba w oparciu o 144 k.r.o. oraz art. 27 
k.r.o. Wywód będzie przebiegać najpierw w oparciu o poglądy doty-
czące art. 144 k.r.o., następnie dotyczące zastosowania art. 27 k.r.o.  
w zakresie alimentacji pasierbów przez ojczyma (macochę). Dotychczas 
w doktrynie nie wypracowano jednolitego podejścia do alimentacji pa-
sierba w oparciu o art. 27 k.r.o.. Zdaniem części przedstawicieli doktry-
ny bowiem odnosi się on jedynie do alimentacji świadczonej na rzecz 
małżonka oraz wspólnych małoletnich lub pełnoletnich dzieci, które 
jeszcze nie są samodzielne i nie są zdolne, by się samodzielnie utrzymać. 
Inni przedstawicie doktryny zaś uważają (i są to poglądy dominujące), 
że przepis ten również znajdzie zastosowanie w odniesieniu do obowiąz-
ku alimentacyjnego ojczyma (lub macochy) względem pasierba, który 
został włączony do założonej przez małżonków rodziny.

Analizowany stosunek alimentacyjny w doktrynie bywa określany mia-
nem stosunku pośrednio zależnego, bowiem by mógł on zaistnieć, najpierw 
musi dojść do powstania stosunku prawnego przez zawarcie małżeństwa po-
między ojczymem (lub macochą) a rodzicem dziecka, z którego to stosunku 
tworzy się zależność powinowactwa pomiędzy pasierbem a ojczymem (lub 
macochą), z którego to stosunku wynika stosunek alimentacyjny pomiędzy 
ojczymem (lub macochą) a pasierbem3 .

2 Rozbieżność poglądów w tym zakresie jest nader widoczna po lekturze po monografii:  
A. Ślęzak, Prawnorodzinna sytuacja pasierba, Poznań 1985,  J. Strzebińczyk, Udział powinowa-
tych dziecka w jego utrzymaniu i wychowaniu według k.r.o., Wrocław 1985, Por. także J. M. 
Łukasiewicz, Alimentacja ojczyma (lub macochy) na rzecz pasierba, Prawo w działaniu. Sprawy 
cywilne, nr 46 z 2021, s. 153 i nast. ; B. Dobrzański, Wzajemny obowiązek alimentacyjny 
pomiędzy pasierbami a ojczymem lub macochą, Studia Cywilistyczne, nr 17 z 1971, s. 695-697
3 J.M. Łukasiewicz, Kilka słów o stosunkach rodzinno-prawnych podstawowych zależnych  
i oderwanych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 77 z 2013 r., s. 45-47; Por. 
także J. M. Łukasiewicz, Alimentacja ojczyma (lub macochy) na rzecz pasierba, Prawo w dzia-
łaniu. Sprawy cywilne, nr 46 z 2021, s. 154
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Obowiązek alimentacyjny, znajdujący swoją normatywną podstawę  
w art. 144 § 1 k.r.o., wymaga wystąpienia dodatkowej przesłanki, polegającej na 
zgodności zaistnienia tego obowiązku z zasadami współżycia społecznego, na to by 
bowiem wskazywała literalna wykładnia wskazanego przepisu, zgodnie z którym: 
Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego 
jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo upraw-
nienie przysługuje dziecku w stosunku do żony swego ojca, niebędącej jego matką.

Jak się wydaje, słuszny jest pogląd J.M. Łukasiewicza, że potencjalny sto-
sunek alimentacyjny pomiędzy ojczymem (macochą) a pasierbem tworzy się  
z chwilą zawarcia małżeństwa , zaś przesłanka dodatkowa zgodności z zasadami 
współżycia społecznego determinuje jedynie czy dojdzie do konkretyzacji anali-
zowanego obowiązku alimentacyjnego, przy wystąpieniu dodatkowo ogólnych 
przesłanek koniecznych do zaistnienia zobowiązania alimentacyjnego. Słuszna 
jest w tym aspekcie również konkluzja J.M. Łukasiewicza, że skoro w typo-
wych przypadkach  potencjalne stosunki alimentacyjne powstają w momen-
tach, będących łatwo dostrzegalnymi, uchwytnymi punktami na osi czasu, np. 
powstanie pokrewieństwa, wstąpienie w związek małżeński, toteż uzasadnione 
wydaje się przyjęcie, by potencjalny stosunek alimentacyjny ojczyma (lub maco-
chy) wobec pasierba powstawał również w momencie łatwym do zdefiniowania  
i umiejscowienia na osi czasu, tj. w momencie zawarcia małżeństwa przez ro-
dzica dziecka, z jednoczesnym powstaniem stosunku powinowactwa pomiędzy 
ojczymem (macochą) i pasierbem4. 

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY WZGLĘDEM  
PASIERBA WŁĄCZONEGO DO RODZINY  
W OPARCIU O ART. 144  § 1 k.r.o.

Jak wyżej wspomniano, alimentacja pasierba może wynikać z dwóch pod-
staw prawnych – tj. z art. 27 k.r.o. oraz 144 § 1 k.r.o. Jako że art. 27 k.r.o. im-
plikuje alimentację pasierba jako realizację obowiązków małżeńskich, to wydaje 
się w pełni trafne stwierdzenie, że zasady współżycia społecznego, do których 
odwołuje się art. 144 § 1 k.r.o, powinny przesądzać o tym, że alimentacja pa-
sierba przez jego ojczyma (macochę) będzie zasadna, jeśli pasierb został włączo-
ny do wspólnoty domowej5. Należy w tym miejscu w pełni podzielić pogląd 
zaprezentowany przez J.M. Łukasiewicza, według którego alimentacja w czasie 
trwania małżeństwa przebiega niezależnie od tego, jak długo trwa małżeństwo, 

4 Tenże, tamże, s. 154
5 J. Strzebińczyk, Udział…, s. 73 
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a ponadto relacje ojczyma (macochy) z małoletnim dzieckiem, które zostało 
włączone do rodziny również w tym zakresie pozostają bez znaczenia, poza sytu-
acjami nadzwyczajnymi. Oczywistym jest, iż takie podejście w pełni jest zgodne 
z dobrem dziecka, które stanowi fundamentalną zasadę prawa rodzinnego, ale 
także służy realizacji gwarancji prawnych, które dotyczą rekonstrukcji środo-
wiska opiekuńczo-wychowawczego dla małoletniego dziecka, włączonego do 
rodziny, w którym będzie on funkcjonować6.

Należy podnieść, iż w piśmiennictwie oraz orzecznictwie  z uwagi na za-
sady współżycia społecznego dominującym jest pogląd, iż obowiązek alimen-
tacyjny oczyma (macochy) na rzecz pasierba jest obowiązkiem loco parentis,  
a więc w zakresie usytuowania i kolejności obowiązek ten jest równy obowiąz-
kowi alimentacyjnemu rodziców dziecka, jednakże w żadnej mierze go nie wy-
przedza i ojczym ( lub macocha) nie powinien ich wyręczać w realizacji ich 
obowiązków alimentacyjnego w żadnej mierze wyręczać. 

Mając to na uwadze, wydaje się w pełni uzasadnione przyjęcie, iż skon-
kretyzowanie się obowiązku alimentacyjnego wynikającego z art. 144 § 1 k.r.o.,  
w przypadku ojczyma (lub macochy), będącego w związku małżeńskim pasierba, 
powinno mieć miejsce wyłącznie w następujących sytuacjach:

a) gdy drugi rodzic dziecka nie żyje
b) gdy drugi rodzic nie może spełnić swojego świadczenia alimentacyjnego 
c) gdy uzyskanie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica jest nie-

możliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, do czego odsyła art. 
132 k.r.o.

Co niezmiernie istotne, w przypadku gdy uzyskanie świadczenia alimen-
tacyjnego od drugiego rodzica będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, 
ojczymowi (macosze) spełniającemu obowiązek alimentacyjny na rzecz pasier-
ba, będzie przysługiwać roszczenie regresowe, uregulowane w art. 140 k.r.o. 
Co ciekawe i co należy podkreślić, to roszczenie regresowe będzie również 
zasadne , gdy ojczym (lub macocha) realizował swój obowiązek alimentacyjny 
w pełni dobrowolnie, pomimo że nie było żadnych przeszkód ani trudności 
w realizowaniu obowiązku alimentacyjnego przez drugiego rodzica7.

6 J. M. Łukasiewicz, Alimentacja…, s. 155
7 Por. Uchwała SN z 6.03.1975 r. III CZP 3/75, Legalis. Zgodnie z tą uchwałą „To z rodziców, 
które świadczyło alimenty na rzecz dziecka w zakresie przekraczającym jego obowiązek, nie traci 
roszczenia z art. 140 § 1 k.r.o. względem drugiego rodzica - tylko z tej przyczyny, że mogło we wła-
ściwym czasie bez nadmiernych trudności uzyskać dla dziecka od drugiego z rodziców świadczenia 
alimentacyjne”. Jako że obowiązek alimentacyjny ojczyma (macochy) jest obowiązkiem loco 
parentis nie powinno ulegać wątpliwości, iż niniejsza uchwała ma odpowiednie zastosowanie 
do sytuacji ojczyma (lub macochy)
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Do alimentacji pasierba włączonego do rodziny znajduje zastosowanie 
tzw. zasada równej stopy życiowej ze stopą życiową obu małżonków tj. oj-
czyma (lub macochy) oraz rodzica pasierba. Taka konstatacja jest w pełni lo-
giczna z uwagi na role w zrekonstruowanej rodzinie a także charakter i usytu-
owanie wskazanego obowiązku alimentacyjnego na równi z rodzicami dziecka. 
Również należy podzielić pogląd, iż realna jest sytuacja, że oboje rodzice pa-
sierba żyją i spełniają swój obowiązek alimentacyjny na jego rzecz, lecz z uwagi 
na wysokie zarobki ojczyma (lub macochy) celem zapewnienia równej stosy 
życiowej w pełni zasadne będzie zasądzenie tzw. alimentów wyrównawczych8.

W doktrynie forsowany jest pogląd, że zawarcie małżeństwa przez rodzi-
ca osoby pełnoletniej wyłącza alimentację z art. 144 § 1 k.r.o.9. Akcentuje się, 
że aby mogło dojść do powstania obowiązku alimentacyjnego ojczyma (ma-
cochy) na rzecz pasierba, konieczna jest rekonstrukcja wspólnoty rodzinnej 
przez zawarcie małżeństwa z rodzicem pasierba, a następnie przyjęcie dziecka 
do wspólnoty domowej i włączenie się w jego proces wychowawczy przez 
przyjęcie ról rodzic - dziecko. Trudno sobie wyobrazić taki podział ról, gdy 
pasierb w momencie zawarcia związku małżeńskiego z jego rodzicem będzie 
już osobą dorosłą i samodzielną. Nie będzie wówczas możliwości, by ojczym 
(macocha) jakkolwiek włączył się w proces wychowawczy dziecka i wykony-
wał jakieś funkcje rodzicielskie10. Wydaje się, że takie rozumowanie ma pewną 
lukę. Nasuwa się pytanie, co się dzieje w sytuacji, gdy pasierb jest co prawda 
osobą dorosłą, ale niepełnosprawną, niezdolną do jakiejkolwiek pracy, nie-
samodzielną. Wydaje się, że wówczas choćby zasady współżycia społeczne-
go przemawiają za możliwością powstania obowiązku alimentacyjnego z art.  
z art. 144 § 1 k.r.o. Należy podkreślić, iż w takiej sytuacji obowiązek rodzi-
ców, by nie wygasł, a jak już wielokrotnie wskazywano, analizowany obowią-
zek alimentacyjny jest obowiązkiem alimentacyjnym loco parentis. 

Należy stwierdzić, iż nieuzasadnionym wydaje się, że aby relacja ojczyma 
(lub macochy) i pasierba mogła powstać poza małżeńską wspólnotą rodzinną, 
gdyż mogło by to doprowadzić do sytuacji, w której pasierb zyskałby dwóch 
rodziców przybranych, a nie wydaje się, by takie było ratio legis analizowanego 
przepisu. 

8 J. M. Łukasiewicz, Alimentacja…, s. 155; zob. też  J.M. Łukasiewicz, Podstawy obowiązku 
alimentacyjnego w świetle art.  144 § 1 k.r.o., /w:/, M. Nazar (red.) Prawo cywilne- stanowie-
nie, wykładnia, stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora 
Jerzego Ignatowicza, Lublin 2015, s.223
9 Tak np. A. Szlęzak, Prawnorodzinna…, s. 46-47; J. M. Łukasiewicz, Alimentacja…, s. 156; 
Odmienny pogląd prezentuje J.F. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s. 378
10 .M. Łukasiewicz, Podstawy…, s. 227
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Jednakże jest sytuacja, w której posiadanie przez pasierba dwóch rodzi-
ców przybranych byłoby możliwe. Byłoby to możliwe w przypadku prawo-
mocnie orzeczonej pieczy naprzemiennej, w której pasierb uzyskałby swój sta-
tus w dwóch zrekonstruowanych wspólnotach rodzinnych11. Tym nie mniej 
w typowych sytuacjach dziecko  przebywa w wyłącznie jednej wspólnocie 
domowej , co z kolei implikuje posiadanie przez jedynie jednego ojczyma 
(lub macochę), w  zależności od tego u którego rodzica dziecko będzie mieć 
zapewnione środowisko opiekuńczo-wychowawcze, a więc miejsce pobytu.

Powyższy wywód wcale nie jest sprzeczny z prezentowanym w piśmien-
nictwie stanowiskiem, iż obowiązek alimentacyjny ojczyma (lub macochy) na 
rzecz pasierba może być kontynuowany, gdy małoletni dotychczas pasierb 
stanie się pełnoletni i samodzielny. Taki pogląd należy uznać za trafny, co 
znajduje uzasadnienie, w tym, że skoro ojczym (lub macocha) zyskuje poten-
cjalne roszczenie alimentacyjne wobec pełnoletniego pasierba, jeśli wcześniej 
przyczyniał się do jego wychowania oraz utrzymania (art. 144 § 2 k.r.o.), to 
obowiązek alimentacyjny powinien wówczas mieć charakter wzajemny po-
legający na tym, że pasierb, pomimo że jest już pełnoletni, powinien nadal 
mieć prawo do żądania alimentacji od swojego ojczyma (lub macochy), jed-
nakże już nie na zasadzie równej stopy życiowej, lecz w sytuacji pozostawania  
w niedostatku12.

Zasadny jest pogląd, iż alimentacja na rzecz pełnoletniego pasierba, ma-
jąc na uwadze zasady współżycia społecznego, mogłaby być kontynuowana 
jedynie pozytywnej postawy pasierba względem ojczyma (lub macochy), nato-
miast alimentacja pasierba (macochy) nie jest już uzależniona od pozytywnej 
postawy pasierba, lecz jedynie wykazania, że ojczym (lub macocha) uczestni-
czyli i przyczyniali się do wychowania i utrzymania pasierba przed osiągnię-
ciem przez niego pełnoletności.

Wątpliwości budzi założenie, że alimentacja pasierba nie będzie kontynu-
owana, jeśli krótki był czas liczony od dnia zawarcia małżeństwa (lub włącze-
nia dziecka do wspólnoty domowe) do czasu uzyskania przez dziecko pełno-
letniości i samodzielności. Takie założenie byłoby w pewnym sensie sprzeczne 
z zasadą wzajemności obowiązku alimentacyjnego opisaną powyżej, bowiem 
przyczyniając się do utrzymania i wychowania dziecka nawet przez krótki czas 
ojciec (lub macocha) zachowałby potencjalne roszczenie alimentacyjnego wo-
bec pasierba w oparciu o art. 144 § 2 k.r.o., jeśli jego żądanie byłoby zgodne 

11 Szerzej zob. J.M. Łukasiewicz, Problemy praktyczne związane z instytucją pieczy naprze-
miennej, Forum Prawnicze, nr 2 z 2018, s. 53-65
12 A. Szlęzak, Prawnorodzinna…, s. 26; J. M. Łukasiewicz, Alimentacja…, s. 157
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z zasadami współżycia społecznego13.  Z drugiej strony wyłączenie dalszej 
alimentacji ojczyma (lub macochy) na rzecz pełnoletniego pasierba, wyda-
je się, iż pozbawiłoby ojczyma (lub macochy) prawa do żądania alimentów  
w oparciu o art. 144 § 2 k.r.o, albowiem wówczas okres, w którym ojczym 
(lub macocha) przyczyniał się do wychowania i utrzymania wystarczająco dłu-
go14, choć to pogląd nie w pełni zasadny, bowiem literalne brzmienie wskaza-
nego przepisu nie odsyła do sprecyzowanego okresu.

III. WPŁYW USTANIA MAŁŻEŃSTWA NA OBOWIĄZEK 
ALIMENTACYJNY OJCZYMA (LUB MACOCHY) NA 
RZECZ PASIERBA

W literaturze przedmiotu za dominujący uznawany jest pogląd, iż obo-
wiązek alimentacyjny wobec pasierba utrzymuje się w przypadku śmierci 
rodzica bądź też w przypadku prawomocnego orzeczenia rozwodu15. Jego 
utrzymywanie jest uzasadniane istnieniem stosunku powinowactwa pomiędzy 
ojczymem (lub macochą) a pasierbem, które trwa mimo ustania małżeństwa. 
Należy wskazać, iż odmienna interpretacja zbyt rygorystycznie, by ograniczała 
obowiązek alimentacyjny z art.  144 § 1 k.r.o., a także wzajemny obowiązek 
alimentacyjny opisany w kolejnym paragrafie tego przepisu. 

Jako że przepis art.  144 § 1 k.r.o implikuje jeszcze wystąpienie prze-
słanki zgodności wskazanego obowiązku alimentacyjnego z zasadami współ-
życia społecznego, należy podjąć refleksję w jakich przypadkach ustania 
małżeństwa, ta alimentacja będzie rzeczywiście zgodna zasadami współżycia 
społecznego. Jako podstawowy warunek jest wskazywany stosunkowo długi 
czas trwania małżeństwa, które zostało zawarte przez ojczyma (lub macochę) 
z rodzicem pasierba16. To stanowisko wymaga doprecyzowania. Należy bo-

13 Odmienny pogląd prezentuje J.M. Łukasiewicz, który uważa, że w takie sytuacji alimentacja 
ojczyma (lub macochy) na rzecz pasierba nie będzie kontynuowana, tudzież nie ma przesła-
nek, by ją kontynuować, ponieważ nie zdąży się wówczas utrwalić podział ról „rodzic-dziecko”,  
a więc nie jest uzasadnione dalsze trwanie obowiązku alimentacyjnego (J.M. Łukasiewicz,  
Alimentacja…s. 157); Taki kategoryczny pogląd jest ryzykowny, albowiem relacje międzyludz-
kie w społeczeństwie są bardzo osobliwe i indywidualne, a więc nie można wykluczyć, iż nawet 
po upływie stosunkowo krótkiego czasu wykrystalizują się odpowiednie role w relacji pasierba 
z ojczymem (lub macochą), uzasadniające dalszą alimentację na rzecz pełnoletniego pasierba. 
14 Por. J.M. Łukasiewicz, Alimentacja…s. 157
15 Taki pogląd zaprezentowali np. :J. Ignaczewski, /w:/ J. Ignaczewski (red.) , Alimenty, War-
szawa 2009, s. 95; T. Smyczyński, Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka a po-
lityka socjalna, Wrocław 1978, s. 33; G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 
Komentarz do art. 144 k.r.o., Lex 2021
16 Por. J. Gwiadzdomorski, Przesłanki…, s. 54-55; zob. także J.M. Łukasiewicz, Alimentacja 

…s. 158
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wiem wskazać, iż same relacje małżeńskie nie powinny rzutować na zasadność 
obowiązku alimentacyjnego względem pasierba lub też na jej brak, jednakże 
logiczne wydaje się przyjęcie, iż długi okres małżeństwa na pewno da więk-
szą sposobność do stworzenia faktycznej więzi wychowawczej o charakterze 
quasi-rodzicielskim i do wykrystalizowania ról i relacji „rodzic-dziecko”. To 
te relacje będą następnie leżały u podstaw kontynuacji obowiązku alimen-
tacyjnego już po ustaniu małżeństwa, niezależnie od tego, jaki one później 
przybiorą charakter17.

Powyższą sytuację należy doprecyzować i podsumować. Należy podkre-
ślić, iż o utrzymywanie obowiązku alimentacyjnego we wskazanej sytuacji 
nie powinna być uzależniona jedynie od długie okresu trwania małżeństwa, 
a raczej stosunkowo długiego okresu pozostawania małoletniego we wspól-
nocie domowej, liczonego od dnia zawarcia małżeństwa do osiągnięcia przez 
pasierba pełnoletniości. Słuszne jest w tym miejscu również pewne uzupełnie-
nie tego poglądu wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 
197618, zgodnie z którym: Przy zastosowaniu dyspozycji art. 144 § 2 k.r.o. nie 
można pominąć także okresu, w którym macocha przyczyniła się do utrzymania  
i wychowania dziecka, nie będąc jeszcze żoną jego ojca.

Wydaje się nieuzasadnione oraz sprzeczne z zasadami współżycia społecz-
nego obciążanie oczyma (lub macochę) obowiązkiem alimentacyjnym wobec 
pasierba, jeśli ten stał się pełnoletni w niedługim czasie po zawarciu małżeń-
stwa, które trwało następnie stosunkowo krótko do momentu prawomocnego 
orzeczenia rozwodu.

Odnośnie możliwości i zasadności  dalszego utrzymywania obowiąz-
ku alimentacyjnego w powyższej sytuacji J.M. Łukasiewicz zaprezentował 
pogląd, który nie wydaje się do końca trafny. Zdaniem J. M. Łukasiewicza 
dalsze utrzymywanie obowiązku alimentacyjnego w sytuacji, gdy małżeństwo  
i wspólne zamieszkiwanie trwało stosunkowo krótko nie powinno być uzależ-
nione od bliskich relacji ojczyma (lub macochy) z pasierbem, bowiem alimen-
tacja ma służyć ochronie małoletniego pasierba i nie powinna być uzależniana 
od wykazania zaistnienia przesłanki pozytywnych relacji z pasierbem.  Ten 
obowiązek mógłby być utrzymywany, gdyby ojczym (lub macocha) nadal 
chciał utrzymywać więzi rodzicielskie z małoletnim pasierbem19. Pogląd ten 

17 J.M. Łukasiewicz kreuje pogląd, iż już samo włączenie pasierba do rodziny sprawia, iż oj-
czym (lub macocha) wchodzi w rolę rodzicielską, niezależnie od tego jakie relacje pomiędzy 
nim a pasierbem rzeczywiście powstaną (tenże, tamże, s. 158)
18 III CR 8/76, Lex
19 J.M. Łukasiewicz, Alimentacja…s. 159
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wydaje się nie do końca spójny, bowiem z logicznego punktu widzenia to 
pozytywne relacje z pasierbem, a co najmniej pozytywne uczucie względem 
pasierba będą stanowić zachętę, by te więzi kontynuować. 

W literaturze przedmiotu panuje powszechne przekonanie, iż zawarcie 
kolejnego małżeństwa przez rodzica pasierba powoduje wygaśnięcie obowiąz-
ku alimentacyjnego ojczyma (lub macochy), jednakże stosunek powinowac-
twa leżący u podstaw tego obowiązku nie ustaje, a więc trafnym będzie stwier-
dzenie, iż przestaje być on skonkretyzowany, a jako potencjalny egzystuje 
nadal, co implikuje prawo ojczyma (lub macochy) do wystąpienia z żądanie 
alimentów na swoją rzecz od pasierba, jeśli tylko będzie w stanie on wykazać, 
iż w okresie kiedy pasierb był małoletni, ojczym (lub macocha) przyczyniał 
się do jego utrzyma i wychowania przez stosunkowo długi przedział czasu20.  

Zastanawiające jest znaczenie ustalenia winy przy rozwodzie i jej impli-
kacji dla kontynuowania obowiązku alimentacyjnego względem niepełnolet-
niego pasierba. Mając na uwadze powyższe, wydaje się, iż kwestia winy jest  
w tym przypadku ambiwalentna, jednakże w przypadku ustalenia, że to rodzic 
pasierba ponosi wyłączną winę za trwały i zupełny rozkład pożycia macie-
rzyńskiego, jak się wydaje utrzymywanie alimentacji pasierba przez ojczyma 
(lub macochę) mogłoby zostać ocenione jako sprzeczne z zasadami współży-
cia społecznego. Jednakże może się zdarzyć, że w takiej sytuacji ojczym (lub 
macocha) będzie nadal przejawiać chęć kontynuowania obowiązku alimenta-
cyjnego względem pasierba oraz utrzymywania z nim bardzo bliskich relacji.  
W takim przypadku to te zażyłe relacje będą stanowić przesłankę konieczną 
dla dalszej alimentacji.

Wydaje się, że na szczególną uwagę zasługuje przyczyna rozwodu pole-
gająca na tym, że dziecko pochodzące z małżeństwa faktycznie nie pochodzi 
od obu małżonków. W piśmiennictwie nawet zaproponowano rozróżnienie 
na dwa typy pasierbów, tj. pasierba zrodzonego (lub przysposobionego) przed 
zawarciem małżeństwa. Pierwszy przypadek nie budzi wątpliwości i przedsta-
wiciele doktryny są zgodni, że taki pasierb wchodzi do rodziny z uwagi na fakt, 
iż takie odtworzenie rodziny jest zgodna z zasadami współżycia społecznego. 
Natomiast, pojawienie się dziecka, w stosunku do którego skutecznie zostanie 
zaprzeczone ojcostwo lub macierzyństwo, w trakcie trwania macierzyństwa, 
część przedstawicieli doktryny uważa za odbiegające od akceptowalnych stan-
dardów we współczesnym społeczeństwie, co z kolei, by wskazywało, że takie 

20 Tak np.: H. Haak, A. Haak-Trzuskawska, Obowiązek alimentacyjny. Komentarz do art. 
128-1441 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC, Warszawa 2020, s. 143; 
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dziecko nie należy do rodziny, którą założyli wcześniej małżonkowie21. Takie 
założenie jest jednak słusznie kwestionowane jako nietrafne. Jak słusznie za-
uważono, urodzenie się pasierba po zawarciu małżeństwa może mieć dwie 
istotne implikacje: albo stanie przyczyną rozwodu, a wówczas rozważania 
o przynależności pasierba do rodziny stracą rację bytu albo wręcz przeciwnie, 
skonsoliduje istniejącą rodzinę, a pasierb zostanie uznany za członka rodziny, 
w której wcześniej się znajdował (np. po ujawnieniu zdrady matki) albo też 
pozostanie poza dotychczasową wspólnotą rodzinną (np. po ujawnieniu zdra-
dy ojca), a wówczas analizowana kwestie nie będzie rzutowała na jego sytuację 
rodzinno-prawną22.

WPŁYW RELACJI POMIĘDZY OJCZYMEM (LUB MACHO-
CHĄ), A PASIERBEM NA ALIMENTACJĘ PASIERBA, A ZASA-
DY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO

Jak się wydaje, można wyróżnić trzy zasadnicze grupy przypadków,  
w których relacje pomiędzy ojczymem (lub macochą) a pasierbem powinny 
mieć znaczenie decydujące przy rozstrzyganiu o zasadności kontynuowania 
alimentacji:

1. Kontynuowanie alimentacji wobec małoletniego pasierba pomimo krót-
kiego trwania małżeństwa lub pozostawania we wspólnocie domowej 
byłoby uzasadnione, jeżeli ojczym (lub macocha) wyrażałby chęć dalsze-
go pielęgnowania relacji z pasierbem, np. poprzez działania zmierzające 
do utrzymywania z nim kontaktów

2. Jak wskazano wyżej, kontynuacja alimentacji względem małoletnie-
go pasierba nie powinna zależeć od winy małżonków za zaistnienie 
trwałego i zupełnego rozkładu pożycia , jednakże wydaje się słuszne 
przyjęcie, że w przypadku, gdy małżonek-rodzic jest wyłącznie winny 
rozkładu pożycia, dodatkową przesłanką do utrzymywania alimenta-
cji pasierba przez ojczyma (lub macochę) byłaby wola kontynuowania  
i dalszego pielęgnowania więzi quasi-rodzicielskich względem pasierba,  
 
 

21 Chodzi w tym miejscu o przypadki, gdy mąż zostaje ojcem dziecka, które urodziła kobieta, 
która nie jest jego żoną i dochodzi do uznania dziecka lub sądowego ustalenia ojcostwa albo też 
żona urodzi dziecko, a ojcostwo jej męża w stosunku do niego zostanie skutecznie zaprzeczone; 
Por. J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne separacji faktycznej, Poznań 1991, s. 73
22 A. Szlęzak, Prawnorodzinna…, s. 17
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np. poprzez działania, które będą zmierzały do podtrzymywana kontak-
tów i relacji z pasierbem23

3. Utrzymywanie obowiązku alimentacyjnego ojczyma (lub macochy) 
wobec pasierba po osiągnięciu przez pasierba pełnoletniości oraz sa-
modzielności byłaby możliwa, jak się wydaje, wyłącznie w przypadku 
pozytywnego nastawienia pasierba w relacji do swojego ojczyma (lub 
macochy) przy równoczesnym pozostawaniu przez pasierba w stanie nie-
dostatku. Obie przesłanki w tym przypadku musiałyby być spełnione 
kumulatywnie. 

Za oczywiste uznać należy, iż przy określaniu ewentualnego obowiązku 
alimentacyjnego w oparciu o art. 144 § 1 k.r.o. nie można przesadnie wy-
olbrzymiać znaczenia relacji łączących pasierba z ojczymem (lub macochą). 
Zdarzają się bowiem sytuacji, iż stwierdzenie, czy taka relacja  w ogóle istnieje, 
jest niemożliwe, a często w ogóle nieuzasadnione. Hipotetycznie, można wy-
obrazić sobie sytuację, że ojczym (lub macocha ) podejmuję się wykonywania 
pracy zarobkowej za granicą w celu uzyskania środków na utrzymanie pasier-
ba, z uwagi na głębokie upośledzenie umysłowe pasierba utrzymywanie relacji 
na odległość jest niemożliwe. W takim przypadku zasadnym jest, by prze-
słanka relacji występujących pomiędzy pasierbem a ojczymem (lub macochą) 
została zastąpiona kryterium postawy emocjonalnej ojczyma (lub macochy) 
względem pasierba24

ALIMENTACJA PASIERBA W OPRACIU O ART. 27 k.r.o 

Na początku analizy należy przywołać treść samego przepisu art. 27 
k.r.o., zgodnie z którym:

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych moż-
liwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb ro-
dziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi 
może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie 
dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

23 Wskazany pogląd, jak wykazano, wydaje się kontrowersyjny, ale jest też próbą zajęcia sta-
nowiska kompromisowego wobec skrajnych poglądów, przedstawianych w piśmiennictwie; 
Należy poczynić przy tym uwagę, iż w procesie o rozwód nie jest dopuszczalne orzeczenie  
o świadczeniach alimentacyjnych art. 144 § 1 k.r.o. i znajduje się poza kognicją sądu, orze-
kającego w sprawie o rozwód. Pasierb jest uprawniony do dochodzenia takich świadczeń  
w odrębnym procesie (zob. Wyroki SN: z 6.11.1975, III CRN231/75; III CRN 167/73; Po-
stanowienie SN z 27.11.1965 r. , III CR 257/65, Lex)
24 Tak np. A. Szlęzak, Prawnorodzinna…, s. 19; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 
Warszawa 2018, s. 82; 
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Cytowany przepis konstytuuje obowiązek alimentacyjny małżonków 
wobec osób, wchodzących w skład rodziny, którą założyli, a więc ich wspólne 
małoletnie lub pełnoletnie, ale jeszcze nieusamodzielnione dzieci. Warto rów-
nież zauważyć, iż w doktrynie dominuje w pełni trafny i uzasadniony pogląd, 
że dzieci jednego z małżonków są również objęte alimentacją z art. 27 k.r.o., 
jeśli zostały włączone przez małżonków do założonej przez nich rodziny25.  Pa-
sierb uprawniony do alimentacji w oparciu o art. 27 k.r.o. posiada prawo do 
zachowania równej stopy życiowej26. 

Należy wskazać, iż co oczywiste, występują podobieństwa oraz różnice 
pomiędzy alimentacja pasierba przez ojczyma (lub macochę) na podstawie art. 
144 § 1 k.r.o. oraz art. 27 k.r.o. W obu przypadkach zasadniczym warunkiem 
powstania wskazanego obowiązku alimentacyjnego jest zawarcie małżeństwa 
oraz włączenie pasierba do wspólnoty domowej. Istotna różnica polega jed-
nak na tym, iż w oparciu o art. 27 k.r.o. w przypadku ustania małżeństwa 
obowiązek alimentacyjny nie może być kontynuowany27. Przesądza to, jak się 
wydaje,  już literalne brzmienie przepisu art. 27 k.r.o., który wprost odnosi 
się do małżonków jako podmiotu zobowiązanego do spełniania świadczeń 
alimentacyjnych. 

Rodzi się pytanie o odniesienie zasad współżycia społecznego do obo-
wiązku alimentacyjnego ojczyma (lub macochy) z art. 27 k.r.o., czy jest ten 
obowiązek jakkolwiek uzależniony od jego zgodności z zasadami współżycia 
społecznego. Zgodnie z dominującym poglądem, który należy uznać za w peł-
ni trafny, zaistnienie tego obowiązku w oparciu o art. 27 k.r.o. jest jedynie od  
pozostawania jedynie w rodzinie założonej przez małżonków. Przy alimentacji 
w oparciu o art. 27 k.r.o. niestosowanie zasad współżycia społecznego, jak się 
wydaje może wynikać z faktu, iż trudno wyobrazić sobie sytuację, iż ojczym 
(lub macochy) odmawia spełnienia świadczeń alimentacyjnych na nieletnie-
go pasierba, pozostającego we wspólnocie domowej jedynie dlatego że po-
chodzi on od drugiego małżonka28. Przyjęcie odmiennego stanowiska stałoby  
w sprzeczności z fundamentalną zasadą dobra dziecka oraz nie pozwalałoby na 
zrealizowanie podstawowej funkcji rodziny założonej przez współmałżonków. 

Podsumowując powyższe, alimentacja pasierba w oparciu o art. 27 k.r.o. 
nie jest zależna od zgodności z zasadami współżycia społecznego, które są klau-
zulą generalną. Należy podkreślić również, iż działania każdego z małżonków, 

25 Tak np. Strzebińczyk, Prawo…, s. 122; Por. J.M. Łukasiewicz, Alimentacja…, s. 162
26 Tak np. A. Szlęzak, Prawnorodzinna…, s. 35
27 Tenże, tamże, s. 72
28 J.M. Łukasiewicz, Alimentacja…, s. 163
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podejmowane na rzecz rodziny, do której wchodzi pasierb, i dla dobra tej 
rodziny, z natury rzeczy są zgodne z zasadami współżycia społecznego. Jedy-
nie w wyjątkowych sytuacjach, gdy postawa pasierba względem ojczyma (lub 
macochy) będzie skrajnie naganna, można wyłączyć obowiązek alimentacyjny, 
sięgając do zasad współżycia społecznego, przy czym, jak się wydaje podstawę 
wyłączenia wówczas nie będzie stanowić art. 27 k.r.o., lecz art. 1441 k.r.o., 
który odnosi się do tzw. niegodności dziedziczenia. 

Niezależności obowiązku alimentacyjnego ojczyma (lub macochy) z art. 
27 k.r.o. od zasad współżycia społecznego powadzi do istotnie trudnego pro-
blemu teoretycznego. Wskazać należy, iż kolejność obowiązku alimentacyjne-
go opartego na art. 144 k.r.o. opiera się na zasadach współżycia społecznego, 
w związku z tym rodzi się pytania, jakie zasady powinny być stosowane przy 
określeniu kolejności obowiązku alimentacyjnego wobec pasierba na podsta-
wie art. 27 k.r.o., mając na uwadze to, że ów przepis nie odwołuje się do zasad 
współżycia społecznego. 

W doktrynie powyższy problem został rozwiązany w następujący spo-
sób. Jak już wskazywano, obowiązek alimentacyjny każdego z małżonków 
względem członków założonej przez nich rodziny jest obowiązkiem, mającym 
charakter priorytetowy, jednakże w żadnej mierze nie wyłącza to roszczeń re-
gresowych, mających podstawę w art. 140§ 1 k.r.o., ponieważ najważniejsze 
miejsce w alimentacji w oparciu o regulacje kodeksowe i powszechnie aprobo-
wane zasady moralne zajmuje obowiązek alimentacyjny rodziców wobec ich 
wspólnego małoletniego jeszcze dziecka, a zatem w pełni uzasadnione wydaje 
się założenie, że obowiązek alimentacyjny ojczyma (lub macochy) wobec pa-
sierba na podstawie art. 27 k.r.o., mimo swojego priorytetowego charakteru, 
nie powinien wyprzedzać obowiązku alimentacyjnego rodziców naturalnych, 
tj. obowiązku alimentacyjnego na podstawie art. 133 § 1 k.r.o.29

Celem rozwinięcia i poparcia powyższego, można przywołać następujące 
trzy sytuacje:

1. Ojczym (lub macocha) udziela świadczeń alimentacyjnych na rzecz pa-
sierba w oparciu o art. 27 k.r.o. ze względu na śmierć drugiego z rodzi-
ców dziecka lub gdy rodzic dziecka nie jest w stanie realizować swojego 
obowiązku alimentacyjnego, wówczas dochodzi do konkretyzacji obo-
wiązku alimentacyjnego ojczyma (lub macochy) względem pasierba

2. Drugi rodzic żyje i realizuje swój obowiązek alimentacyjny względem 
dziecka, wówczas obowiązek alimentacyjny ojczyma (lub macochy) na 

29 Tenże, tamże s. 164; Por. podobnie A. Szlęzak, Pawnorodzinna…, s. 57, 69, 72
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podstawie art. 27 k.r.o. ma charakter wyłącznie potencjalny (oczywiście 
przy założeniu, iż małżonek-rodzic realizuje swój obowiązek alimen-
tacyjny względem dziecka, a ojczym (lub macocha) nie osiąga na tyle 
wysokich zarobków, iż uzasadnione byłoby świadczenie tzw. alimentów 
wyrównawczych, mających służyć wyrównaniu stopy życiowej pasierba

3. Możliwy jest również przypadek, że ojczym (lub macocha) alimentuje 
pasierba z uwagi na fakt, iż drugi rodzic nie realizuje swojego obowiąz-
ku alimentacyjnego pomimo posiadania możliwości, by czynić temu 
obowiązkowi zadość. Wówczas ojczymowi (lub macosze) będzie wobec 
niego przysługiwało roszczenie regresowe z art. 140 k.r.o.  Roszczenie 
to jednak nie będzie przysługiwało, gdy ojczym (lub macocha) stanie 
się podmiotem zobowiązanym do alimentacji wskutek konkretyzacji 
jego obowiązku alimentacyjnego. Ponadto, możliwe jest skorzystanie  
z tego roszczenia regresowego również w sytuacji, gdy co prawda ojczym 
(lub macocha) nie stał się zobowiązanym do alimentacji, nie doszło do 
konkretyzacji jego obowiązku alimentacyjnego względem pasierba na 
podstawie art. 27 k.r.o., a więc jego obowiązek alimentacyjny występu-
je jedynie jako obowiązek potencjalny, jednakże zdecydował się przejąć 
na siebie dobrowolnie świadczenie alimentacyjne względem pasierba, 
mimo niezaistnienia przesłanek do konkretyzacji tego obowiązku30.

W literaturze przedmiotu jak dotąd nie wypracowano spójnego stanowi-
ska co do relacji art. 27 k.r.o. oraz 144 § 1 k.r.o. Należy mieć na względzie,  
iż analizowane przepisy różnią przesłanki alimentacji, na podstawie każdego  
z nich31, a w związku z tym w pełni zasadna jest konkluzja, iż wybór podstawy 
prawnej do żądania alimentów od ojczyma (lub macochy) na rzecz pasierba 
należy pozostawić temu ostatniemu. Należy podkreślić, iż skoro dziecko może 
żądać od swoich rodziców naturalnych alimentów zarówno na podstawie art. 
27 k.r.o.,  jak i na podstawie art. 133 § 1 k.r.o., to również i pasierb powi-
nien mieć alternatywne roszczenia z dwóch podstaw prawnych. Uzasadnienia 
można się dopatrywać również w tym, iż obowiązek alimentacyjny ojczyma  
 

30 Por. Uchwała SN z 6.03.1975 r. , III CZP 3/75, Legalis
31 Alimentacja na podstawie art. 27 k.r.o. nie wymaga wykazywania zgodności z zasadami 
współżycia społecznego i co do zasady zasądzane jest globalnie, podczas gdy w przypadku  art. 
144 § 1 k.r.o. konieczne jest wykazanie zgodności alimentacji z zasadami współżycia społecz-
nego, zaś samo roszczenie zasądzane jest i ustalane indywidualnie. Ponadto, w oparciu o art. 
art. 144 § 1 k.r.o. możliwa jest alimentacja ojczyma (lub macochy) na rzecz pasierba pomimo 
ustalania małżeństwa lub opuszczenia rodziny na stałe przez pełnoletniego i usamodzielnione-
go pasierba.
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-(lub macochy) na rzecz pasierba jest obowiązkiem alimentacyjnym loco parentis  
i de facto zrównuje pozycję pasierba z rodzonymi dziećmi.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Nie ulega wątpliwości, iż analiza alimentacji pasierba z uwagi na wzrost 
popularności rodzin patchworkowych jest bardzo istotna dla praktyki prawa. 
Z powyższych rozważań nasuwa się wniosek, iż konieczna jest odrębna ana-
liza obowiązku alimentacyjnego w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego 
ustaniu. 

Stanowisko popierające alimentację pasierba w trakcie trwania małżeń-
stwa w doktrynie nie budzi większych wątpliwości. Przemawia za tym to, że 
pasierb jest włączany do rodziny założonej przez małżonków rodziny i środo-
wisko rodzinne jest rekonstruowane, co determinuje obowiązek alimentacyj-
ny ojczyma (lub macochy) względem pasierba zarówno z art. 27 k.r.o., jak  
i 144 § 1 k.r.o. Obowiązek alimentacyjny z art. 144 § 1 k.r.o. musi być zgod-
ny z zasadami współżycia społecznego, zaś w oparciu o art. 27 k.r.o. spełnienie 
tej przesłanki nie jest konieczne, jednakże w przypadku skrajnie negatywnej 
postawy pasierba względem ojczyma ten obowiązek w oparciu o art. 27 k.r.o. 
może być wyłączony. 

Obowiązek alimentacyjny w oparciu o art. 144 § 1 k.r.o. może być kon-
tynuowany po osiągnięciu przez pasierba pełnoletności i samodzielności, lecz 
jedynie w przypadku gdy pozostawać będzie on w niedostatku. 

Należy opowiedzieć się za odrzuceniem alimentacji pasierba, jeśli do za-
warcia małżeństwa do szło już po osiągnięciu przez niego pełnoletniości. Za 
trafny należy uznać pogląd, iż powyższy przepis wymaga wytworzenia się po-
między ojczymem (lub macochą) a pasierbem więzi quasi-rodzicielskiej, a za-
tem konieczna będzie rekonstrukcja rodziny, polegająca na włączeniu pasierba 
do wspólnoty domowej. Do spornych w doktrynie należą kwestie alimentacji 
po ustaniu małżeństwa. Wówczas niezwykle istotna będzie ocena długości 
czasu, przez jaki pasierb pozostawał we wspólnocie domowej. Relacje ojczyma 
(lub macochy) mają wówczas istotne, choć niedecydujące znaczenie. Jedynie, 
w przypadku krótkiego okresu trwania małżeństwa bądź krótkiego okresu 
pozostawania we wspólnocie domowej przez pasierba, bądź też orzeczenia 
rozwodu z wyłącznej winy rodzica biologicznego pasierba konieczne będzie 
istnienie pozytywnej relacji pomiędzy ojczymem a pasierbem.

Znacznie większe wątpliwości budzi kontynuowanie alimentacji wzglę-
dem pasierba, jeśli małżeństwo ustało a pasierb jednocześnie stał się pełnoletni 
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i samodzielny. Z jednej strony, jak się wydaje, założenie kontynuowania ali-
mentacji doprowadziłoby do zbyt silnego związania ojczyma (lub macochy),  
z osobą niespokrewnionego dziecka. Z drugiej strony stosunek powinowac-
twa trwa pomimo ustania małżeństwa, a ze stosunku powinowactwa wynika 
analizowany obowiązek alimentacyjny, zaś regulacje alimentacyjne nie okre-
ślają żadnego ograniczenia wiekowego. Z tego by wynikało, że nie można  
w żadnej mierze hierarchizować pasierba pełnoletniego i pasierba małoletnie-
go, jednakże alimentacja pasierba pełnoletniego będzie raczej występować sto-
sunkowo rzadko z uwagi na występowanie koniecznej przesłanki niedostatku 
w miejsce przesłanki równej stopy życiowej,  a także konieczne będzie wyka-
zanie pozytywnej postawy pasierba względem swojego ojczyma (lub macochy). 
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STEPFATHER’S (STEPMOTHER’S) ALIMENTATION  
TO THE STEPCHILD PURSUANT TO ARTICLE 144  

AND ARTICLE 12 OD POLISH FAMILY  
AND GUARDIANSHIPS CODE 

Abstract: The purpose of the article is to thoroughly analyze the cases where 
stepfather or stepmother should supply his/her stepson/stepdaughter with ali-
mony pursuant to article 144 and article 27 of Polish Family and Guardian-
ship Code. The publication struggles to define the moment of the creationof 
a potential alimentation relationship between the abovementioned entities,a-
nalyzes the criteria of criteria of creating, its specificity pursuant to 144 and 
article 27 of Polish Family and Guardianship Code in different situations.  
In the publication there is an atempt to clarify the criteria of suppling a step-
son/stepdaughter with alimony by the stefather/stepmother during marriage 
and after its termination.

Key words: alimentation, stepfather, stepmother, stepchild, family
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PROBLEMATYKA OBIEKTÓW  
MAŁEJ ARCHITEKTURY 

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POBLIŻU 
GRANICY PAŃSTWA

Streszczenie: Autor niniejszego opracowania stara się odpowiedzieć na pyta-
nie badawcze, czy obiekty małej architektury znajdujące się w pobliżu grani-
cy państwa cechują się wyjątkowymi regulacjami z uwagi na miejsce w jakim 
się znajdują. Rozważania w tekście skupiają się wokół istniejących obiektów. 
Analiza dokonywana jest poprzez interpretację aktów prawnych z zakresu pra-
wa budowlanego oraz ochrony granic państwa jak również poprzez przegląd 
literatury. Z uwagi na marginalną doniosłość prawną stwierdzone ostatecz-
nie zostaje, iż brak jest szczególnych uregulowań w tym aspekcie, jeśli chodzi  
o małą architekturę.

Słowa kluczowe: prawo budowlane, obiekty małej architektury, granica 
państwa

WPROWADZENIE

Na stały i dynamiczny rozwój składa się mnogość postępujących prze-
mian społecznych, gospodarczych, kulturowych czy też politycznych. Jednym 
z wielu wymiarów tegoż zjawiska jest metamorfoza otaczającego nas otocze-
nia, co w konsekwencji wpływa na gospodarkę przestrzenną, ewolucję form 
budynków, przestrzeni zielonych czy urbanistycznej tkanki miasta (Giżycka, 
2010, s. 1). O tyle o ile na przykładzie miast konsekwencje przemian są dobrze 
widoczne (powstające coraz wyższe budynki, następuje zagęszczenie budow-
nictwa mieszkaniowego) to tereny pozamiejskie cechuje wolniejsza dynamika 
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transformacji (Stanny, 2009, s. 54-55). Nie zmienia to jednak faktu, iż cechą 
wspólną dla obu obszarów jest występowanie obiektów małej architektury. 
Możemy nie zdawać sobie sprawy jak wiele tych obiektów nas otacza oraz jaką 
rolę odgrywają one w naszym życiu. I tak przez wzgląd na ciekawość badawczą 
w opracowaniu tym podjęta została tematyka obiektów małej architektury 
zawężona do specyficznego obszaru jakim jest strefa granicy państwa. 

Celem publikacji jest analiza statusu tychże obiektów, występowania ich 
oraz zweryfikowanie swoistego reżimu jakim obarczone jest postępowanie 
z tymi obiektami tamże występującymi. W publikacji posłużono się meto-
dą analizy danych zastanych, obejmujących dostępną literaturę przedmiotu 
oraz akty normatywne. Głównym pytaniem badawczym jaki autor postawił 
w niniejszej publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy obiekty małej 
architektury znajdujące się w sąsiedztwie granic państwa z uwagi na miejsce 
w jakim się znajdują są obarczone szczególnymi wymogami ze strony rządu, 
władz lokalnych bądź innych organów władzy państwowej.

PRZEGLĄD LITERATURY ORAZ KWESTIE DEFINICYJNE

Na wstępie warto wyjaśnić definicję tytułowego obiektu małej architek-
tury. I tak obiektem małej architektury zgodnie z ustawą prawo budowlane 
będą obiekty o niewielkich rozmiarach. W tym jednym zdaniu zamyka się 
definicja ustawowa małej architektury (obok niej wymieniony został rów-
nież przykładowy katalog takich obiektów, o czym w dalszej części). Defini-
cja ta jak zostało wskazane jest nieprecyzyjna, co również zauważone zostało  
w orzecznictwie polskich sądów. Z uwagi na to przy rozważaniu czy dany 
obiekt wpisuje się w zakres definicji obiektu małej architektury winno się 
oprócz rzecz jasna określenia jego bezwzględnych wymiarów (tj. wysokość, 
szerokość, długość) także określić odniesienie wielkości tego obiektu do jego 
usytuowania w konkretnej przestrzeni (Postanowienie WSA w Gliwicach 
z 3 października 2016, II SA/GI 560/16). Powoduje więc to konieczność 
interpretacji definicji dla każdego z obiektów indywidualnie w odniesieniu 
do konkretnego stanu faktycznego oraz otoczenia w jakim obiekt się znajdu-
je (Postanowienie WSA w Gliwicach z 3 października 2016 roku, II SA/GI 
560/16 oraz Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2017 roku, I SA/Po 
1679/16). Ułatwieniem niejako jest przykładowy katalog otwarty obiektów 
małej architektury zaprezentowany przez ustawodawcę w treści przytoczone-
go powyżej przepisu (tj. art. 3 pkt 4 ustawy prawo budowalne), są to miano-
wicie obiekty takie jak obiekty kultu religijnego (kapliczki, figury, przydrożne 
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krzyże), obiekty architektury ogrodowej (posągi, wodotryski), czy też obiekty 
użytku codziennego np. śmietniki czy huśtawki. Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że nie jest to wyliczenie enumeratywne, lecz otwarty katalog, do którego 
można zaliczyć wiele innych konstrukcji (Kroczek, 2020, s. 200.). Obiekty 
te zostały wyodrębnione od budynków i budowli z uwagi na ich niewielkie 
wymiary (Cherka i Grecki, 2013, s. 41), co implikuje fakt, że budynki, bu-
dowle, obiekty budowlane bądź obiekty liniowe należą do innej kategorii niźli 
obiekty małej architektury i pojęcia te należy od siebie rozróżniać. Obiek-
ty małej architektury co do zasady nie wymagają zezwolenia na budowę, zaś  
w przypadku miejsc publicznych wymagane jest zgłoszenie zamiaru budowy 
do właściwego organu. Obiekty małej architektury pełnią więc rozmaite funk-
cje, stanowić mogę elementy dekoracyjne, użytkowe a jeszcze inne świadczyć 
mogą o znakach wiary mieszkańców.

W miejscu tym należy przytoczyć także definicję granicy państwa. Przez 
pojęcie to rozumiemy powierzchnię pionową przebiegającą przez linię gra-
niczną wyznaczoną na powierzchni ziemi lub wodach powierzchniowych, od-
dzielającą terytorium jednego państwa od innych państw. Istotne jest także 
by powyższe pojęcie odróżnić od pojęć strefa nadgraniczna oraz pas drogi 
granicznej, które zestawione zostały poniżej w tabeli 1.

Tabela 1. Strefa nadgraniczna oraz Pas drogi granicznej.

Strefa nadgraniczna Pas drogi granicznej

Definicja ustawowa, art. 12 ust. 1 ustawy o 
ochronie granicy państwowej:

Strefa nadgraniczna obejmuje cały obszar gmin 
przyległych do granicy państwowej, a na odcinku 
morskim - do brzegu morskiego. Jeżeli określona w 
ten sposób szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga 
15 km, włącza się do strefy nadgranicznej również 
obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gmina-
mi przyległymi do granicy państwowej lub brzegu 
morskiego.

Definicja ustawowa, art. 9 ust. 1 ustawy 
o ochronie granicy państwowej:

Pasem drogi granicznej jest obszar o szero-
kości 15 metrów, licząc w głąb kraju od li-
nii granicy państwowej lub od brzegu wód 
granicznych albo brzegu morskiego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy o ochronie granicy państwowej (Dz. U. 
1990 Nr 78 poz. 461)

Jako że rozważania podjęte w tej pracy traktują na temat obiektów małej 
architektury, słusznym w kontekście granicy państwa będzie w miejscu tym 
odnieść się po krótce do procesu wyznaczania granic w terenie, mowa tu kon-
kretnie o demarkacji. 

Jest to ostatni etap ustalania granicy między państwami i polega na szcze-
gółowym wytyczeniu i oznakowaniu przebiegu granicy w terenie (Góralczyk 
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i Sawicki 2020, s. 211). Opiera się on na fizycznym umieszczeniu specjalnych 
słupków bądź znaków granicznych w dokładnie ustalonych miejscach. Zna-
ki te wyznaczają rzeczywisty przebieg linii granicznej i uznać można je jako 
sztandarowy przykład obiektów małej architektury w sąsiedztwie granicy 
państwa. Na chwilę obecną, gdy terytorium polski wolne jest od konfliktów 
zbrojnych a co za tym idzie zawirowań z nimi związanych, problematyka 
nowopowstałych obiektów tego rodzaju nie ma żadnej doniosłości. W przy-
padku zaginięcia, zniszczenia, uszkodzenia bądź konieczności naprawy już ist-
niejącego znaku granicznego konieczne prace wykonują odpowiednie władze 
kraju, po stronie którego taki znak się znajduje. Kwestie te uregulowane są 
w umowach granicznych między państwem polskim a poszczególnymi kra-
jami sąsiedzkimi. Do szczególnego rygoru związanego z pracami nad takimi 
obiektami zaliczyć można obowiązek poinformowania władz drugiej strony 
o wszelkich pracach, co zrozumiałym jest z uwagi na wrażliwość jaką cechują 
się wszelkie kwestie związane z obronnością tudzież granicami państwa i ich 
przebiegiem (swoistą ciekawostką jest fakt, iż kwestie te między Polską a Fe-
deracją Rosyjską znajdują zastosowanie w stosowanej do dziś umowie z roku 
1961 podpisaną między Rządem Polski Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (DzU. 1961 nr 47 poz. 253 
z dnia 15.02.1961). Na rys. 1 przedstawiony został znak graniczny znajdujący 
się na granicy polsko-niemieckiej będącym obiektem małej architektury.

Fotografia 1. Znak graniczny numer 503 w gminie Słubice

Źródło: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5145802 [dostęp: 17.03.202].
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Wracając do tematu granic relewantne jest to, iż z uwagi na szczególne 
znaczenie granic (między innymi dla obronności państwa) są one poddane 
specyficznym regulacjom. Jedną z takich regulacji jest wyznaczenie pasa drogi 
granicznej wynoszącego 15 metrów (od linii granicy państwowej w głąb kraju) 
na którym to pasie obowiązują przepisy specjalne.

Do znamiennych regulacji mających zastosowanie na obszarze przygra-
nicznym należy art. 10 i art. 10a ustawy o ochronie granicy państwowej (Dz. 
U. 1990 Nr 78 poz. 461 z późn. zm. z dnia 2022.02.07). Stanowią one, że 
do wszelkich czynności związanych z obiektami służącymi ochronie grani-
cy państwowej właściwa jest Straż Graniczna. W przypadku obiektów słu-
żących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jurysdykcję 
sprawuje Wojewoda. Ponadto poszczególne umowy graniczne między RP,  
a państwami sąsiadującymi zawierają różnorodne regulacje. Przykładem może 
być umowa między Polską i Ukrainą (Dz.U. 1994 nr 63 poz. 267 z dnia 
12.01.1993), która stanowi, że w obrębie 5 metrów od granicy zabrania się 
wznoszenia wszelkich budowli (z wyjątkiem tych przeznaczonych do ochrony 
granic). Brak jest tu mowy o obiektach małej architektury, jednakże wnio-
skując a fortiori jeśli zabrania się wnoszenia budowli, to również zabrania się 
stawiania mniejszych obiektów. Wszakże na gruntach tych spotkać możemy 
oznakowanie informujące o granicy państwa bądź podobne tablice informu-
jące o zakazie przekraczania granicy. Obszary przygraniczne należą jednak do 
kategorii obszarów peryferyjnych (Balawajder, 2013, s. 48.), co w połączeniu 
z przynależnością Polski do układu Schengen sprawia, że obszary te bardzo 
często nie wyróżniają się niczym szczególnym, co niekiedy określa się mianem 
zielonej granicy (WSJP, dostęp 05.04.2022).

Widoczny na rys. 2 obiekt małej architektury znajduje się w miejscowo-
ści Lubawka przy granicy z Czechami. Warto dodać, że obiekt ten oznaczony 
był już na mapie z roku 1877 (Maps.arcanum.com, dostęp 07.04.2022).
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Fotografia 2. Przydrożny obiekt sakralny

Źród ło :h t tp s : / /www.goog le . com/maps /p lace /Euroca+Kantor+wymiany+wa 
lut/@50.6867709,15.9838575,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb72fb5543e04995b!8m2!3d50.
6867709!4d15.9838575 [Dostęp 18.03.2021].

Fotografia 3. Jezus na krzyżu

Źródło:https://www.google.com/maps/search/49.37456955962285,+21.1017907103679
1?sa=X&ved=2ahUKEwispdiz47nvAhVKr4sKHauNDi4Q8gEwAHoECAIQAQ. [Dostęp 
17.03.2021].

Kolejny taki obiekt to krzyż znajdujący się przy granicy polsko-słowackiej 
w pobliżu miejscowości Muszynka. Miejsce jego usytuowania przebiega kilka 
metrów od granicy państwa. Zaznaczyć warto, iż przydrożne kapliczki zalicza-
ne będą do obiektów małej architektury, jednakże nie będą one pomnikami 
(gdzie do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie 
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wznoszenia pomników, co wynika explicite z artykuły 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
o samorządzie gminnym), w związku z czym nie jest koniecznym podejmo-
wanie uchwał rady gminy w celu wznoszenia obiektów małej architektury1.

PROBLEMATYKA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Nieokreślony status obiektów małej architektury przy granicach państwa 
jest punktem wyjścia do kompleksowej analizy tego zagadnienia. Po pierwsze, 
odróżnić należy budowę obiektu małej architektury od czynności związanych 
z już istniejącym obiektem w pobliżu granicy. Po drugie, należy zastanowić 
się czy teren, na którym znajduje się lub będzie się znajdował obiekt, nie jest 
terenem wpisanym do rejestru zabytków bądź obszarem objętym programami 
ochrony przyrody. W tym momencie nasuwa się pytanie: jak kształtuje się 
sytuacja prawna obiektów małej architektury już istniejących? Celowo pomi-
nięta zostaje kwestia budowy nowych obiektów małej architektury z uwagi na 
wspomniane wcześniej obostrzenia dotyczące takiej budowy oraz marginalne 
znaczenie takich zabiegów w rzeczywistości, stąd nakierunkowanie opracowa-
nia na obiekty już istniejące.

Obiekty małej architektury w szczególności krzyże, kapliczki, pomniki 
czy inne obiekty upamiętniające wydarzenia lub osoby, w wielu przypadkach 
są obiektami historycznymi. Oznacza to, że znajdują się w jednym miejscu 
od dziesiątek a nawet setek lat. Możliwym jest, że obiekt taki posiada wartość 
historyczną, przez co może zostać wpisany do rejestru zabytków, co wiąże się 
z pewnymi obostrzeniami dotyczącymi prac przy obiekcie. Z uwagi na to, że 
zabytki podlegają szczególnej ochronie, wszelkiego rodzaju prace remontowe, 
takie jak rewitalizacja, przebudowa, prace konserwatorskie czy przemieszcza-
nie wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Nie zwalnia to oczywiście z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (albo 
zgłoszenia zamiaru prac odpowiedniemu organowi) w przypadkach określo-
nych przepisami prawa budowlanego. Obowiązującą obecnie ustawę prawo 
budowlane stosujemy również do obiektów uznanych za zabytek w rozporzą-
dzeniu Prezydenta RP z roku 1928 (oraz wszelkich innych obiektów z aktów 
późniejszych). 

Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest fakt, że obszar 
przygraniczny podlega wzmożonej kontroli straży granicznej (ze względów 

1 https://www.prawo.pl/biznes/przydrozne-kapliczki-nie-sa-pomnikami,153721.html?fbc 
lid=IwAR26du3759PSosaKrDDsU7u7NHoJ49UVwDxCPe7r-ZGUPqTcvtfP8hmq84E 
[dostęp 25.04.2022].
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obronności i bezpieczeństwa państwa). Mogłoby to sugerować, że podmio-
ty sprawujące zwierzchnictwo nad tymi obszarami granicznymi, będą odpo-
wiedzialne również za inne działania – również te dotyczące obiektów małej 
architektury. Jednakże na próżno szukać informacji dotyczących jurysdykcji 
straży granicznej, wojewody bądź ministrów w tej konkretnej sferze. Wy-
prowadzić więc można konkluzję, że z powodu braku regulacji dotyczących 
tej sfery, przed przeprowadzeniem prac remontowych (np. remont, montaż, 
przebudowa) na obiektach małej architektury nie jest wymagane pozyskiwa-
nie zgody (czy to organów administracji lokalnej, czy to organów administra-
cji rządowej). Mowa tu rzecz jasna o obiektach nie służących do oznakowania 
bądź ochrony granicy państwowej, służących do zapobiegania lub zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt czy też będących znakami granicznymi.

Fotografia 4. Zdjęcie satelitarne kaplicy.

Źródło:https://www.google.com/maps/place/Kaplica+Rzymskokatolicka+p.w.+św.+Jerze 
go/@52.1465904,23.4997548,15z [Dostęp 18.03.2021].

Zabytkami niebędącymi obiektami małej architektury znajdującymi się 
w bliskiej odległości granic RP są Kaplica Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego 
w Krzyczewie2 oraz zabytkowy dom w Chomiąży z XIX wieku3. Położone są 
odpowiednio 35 oraz 25 metrów od granic państwa. Na rysunku 4 zdjęcie 
satelitarne wyżej wspomnianej kaplicy. 

2 https://zabytek.pl/pl/obiekty/krzyczew-cerkiew-unicka-pw-sw-demetriusza-me 
czennika-ob-kosc [dostęp 18.03.2021].
3 Https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-244893 [dostęp 18.03.2021].
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PODSUMOWANIE

Mimo iż w rejestrze zabytków nieruchomych znajduje się około 3000 
obiektów małej architektury (Szałygin, 2012, s. 138), a w całej Polsce takich 
obiektów niebędących zabytkami znajduje się dziesiątki (o ile nie setki) tysię-
cy, to problematyka obiektów małej architektury znajdujących się w pobliżu 
granicy RP dotyczy niewielkiej ilości przypadków.

Poniżej wskazane zostały możliwe przyczyny rzadkości występowania 
obiektów małej architektury w obrębie linii granicznej kraju:

a) Obiekty te mogły zostać usunięte ze swoich dotychczasowych miejsc  
z uwagi na wyjątkowy charakter i znaczenie terenów znajdujących się 
przy granicy państwa (co zdawać by się mogło leży w interesie władz);

b) Obiekty te, z reguły małych rozmiarów, przez co relatywnie łatwe do 
zdemontowania, zostały bądź to zdemontowane i przeniesione w inne 
miejsca bądź skradzione (np. przez okolicznych mieszkańców);

c) Granice państwa ustanawiane były w taki sposób, by unikać niedogod-
ności związanych ze zbyt bliskim sąsiedztwem jakichkolwiek obiektów;

d) W wyniku działań wojennych ogromna większość takich obiektów prze-
stała istnieć;

e) Obiekty mogły zostać przeniesione przez właściwego konserwatora  
w inne miejsce;

f) Specyfika terenów przygranicznych powoduje, że miejsca takie rzadko 
stanowią obszary aktywności ludzi, stąd brak był potrzeby tworzenia 
obiektów w tych miejscach;

g) Obiekty te w wyniku oddziaływania środowiska oraz upływu czasu ule-
gały destrukcji.

W praktyce położenie obiektów małej architektury w pobliżu granicy 
państwa oznacza zerowy wpływ na doniosłość prawną z obszaru prawa bu-
dowlanego, ochrony zabytków czy ochrony granic. Stan faktyczny, w którym 
obiekt znajdujący się przy granicy jest wpisany do rejestru zabytków, nakła-
da specyficzny reżim związany z działaniami w obszarze obiektu. Wynika to  
z ustawy o ochronie zabytków, a nie z unormowań związanych z ochroną 
granic państwa. Omawiana problematyka w przypadku istniejących obiektów 
okazała się nie być tematem nadmiernie dyskusyjnym, mimo tego, że obiek-
ty takie występują to poza tymi służącymi stricte do czynności związanych 
z obronnością państwa bądź wyznaczania granic są to przypadki niezwykle 
rzadkie i osobliwe. W przypadku regulacji dotyczących budowy takowych 
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obiektów w omawianej strefie, temat wydawać się może stanowić podstawę 
do opracowania publikacji na ten temat, jednakże z uwagi na brak literatury 
w tym zakresie, jak również wspominane marginalne znaczenie takich sytuacji 
w praktyce może być to mozolne do zrealizowania.
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PROBLEMS WITH SMALL ARCHITECTURAL OBJECTS 
LOCATED NEAR THE STATE BORDER

Abstract: The author of this study tries to answer the research question of 
whether small architectural objects located near the state border are subject 
to exceptional regulations due to their location. The considerations in the text 
focus on the existing objects. The analysis is carried out through the interpre-
tation of legal acts in the field of construction law and the protection of state 
borders, as well as through a review of the literature. Due to the marginal legal 
importance, it is finally stated that there are no specific regulations in terms of 
small architecture located near to state border.

Keywords: construction Law, small architecture objects, state border
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PRZEGLĄD WYBRANYCH 
DOKUMENTÓW Z ZAKRESU 

MIĘDZYNARODOWEJ OCHRONY 
PRAW KOBIET W POLSCE

Streszczenie: Nadal za mało ukazuje się publikacji dotyczących międzynaro-
dowej ochrony praw kobiet w Polsce, zwłaszcza że bardzo często temat ten 
stanowi jedynie część zagadnienia międzynarodowej ochrony praw człowieka 
jako takiego. Stąd celem artykułu jest aktualizacja obowiązujących międzyna-
rodowych dokumentów ONZ, UE i Rady Europy z zakresu ochrony praw 
kobiet w Polsce w postaci niniejszego przeglądu. Pierwsza jego część może 
służyć w przyszłości jako potencjalne źródło odniesienia dla osób zainteresowa-
nych tematem, które chcąc przejść do bardziej szczegółowych zagadnień, będą 
na początku szukały ogólnego opisu istniejących regulacji. Autorka dokona-
ła ich wyboru na podstawie przypisywanej im w literaturze przedmiotu wagi 
oraz różnorodności przyznawanej ochrony. W celu porównania standardu 
wskazanego w akcie prawnym z jego praktyczną realizacją w prawie polskim,  
w drugiej części przeanalizowana została Konwencja Rady Europy o zapobie-
ganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, jako że ten 
konkretny akt pod różnymi względami budzi najwięcej wątpliwości wśród 
teoretyków tematu.

Słowa kluczowe: prawa kobiet, prawo międzynarodowe, Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych, Rada Europy
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WPROWADZENIE

Wydawać by się mogło, że nadanie kobietom praw wyborczych w Polsce 
w 1918 r. rozpocznie dynamiczny proces wyrównywania szans, który na 
dobre zażegna problemy kobiet. Ponad sto lat później rok 2020 przyniósł 
jednak wiele kontrowersji na tym polu, m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego 
we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2020 r. (wyrok Sądu Apelacyjnego…),  
w którym pojawiła się teza sądu, jakoby nie miało dojść do zgwałcenia, gdyż 
małoletnia ofiara nie zareagowała zewnętrznie w zauważalny dla oskarżone-
go i osób będących w pobliżu sposób, czy wyrok Trybunału Konstytucyj-
nego z dnia 22 października 2020 r. sygn. akt  K 1/20 (K 1/20), stwierdza-
jący niekonstytucyjność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.  
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczal-
ności przerywania ciąży, zezwalającego na dokonanie aborcji w przypadku 
stwierdzenia w wyniku badań prenatalnych lub innych przesłanek medycz-
nych dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia 
płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Orzeczenia te i me-
dialne debaty, które nastąpiły bezpośrednio po ich wydaniu, otwierają pole do 
dyskusji na temat standardu ochrony praw kobiet w Polsce, ustanawianego 
przez akty prawa międzynarodowego. Rzeczpospolita Polska jest stroną wielu 
umów międzynarodowych w zakresie ochrony praw kobiet, jednak nie do 
wszystkich z nich państwo to podeszło bez zarzutów. Choć w polskiej litera-
turze przedmiotu można znaleźć wiele publikacji skupiających się na poszcze-
gólnych aspektach międzynarodowej ochrony praw kobiet, to wciąż za mało 
jest ogólnych omówień systemu międzynarodowej ochrony praw kobiet w 
odniesieniu do Polski, zwłaszcza, że w wielu przypadkach zagadnienie to włą-
czono zbiorczo w omówienie kwestii ochrony praw człowieka. Z tego powodu 
celem niniejszego przeglądu jest po pierwsze przedstawienie wybranych na 
podstawie ich różnorodności i przypisywanej w literaturze przedmiotu wagi 
aktów prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej  
i Rady Europy odnoszących się do ochrony praw kobiet w Polsce, a po drugie 
opisanie jednego wybranego dokumentu – w tym przypadku tzw. „konwencji 
stambulskiej” (Konwencja Rady Europy…) – aby porównać wskazany w nim 
standard ochrony z rzeczywistą realizacją zawartych postanowień.
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AKTY PRAWNE ONZ

System międzynarodowej ochrony praw kobiet w obszarze prawodaw-
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jest jednym z najczęściej opisy-
wanych w literaturze przedmiotu (zob. np. Grzybek 1998, passim), dlatego 
na tle tego artykułu problematyka ta zostanie jedynie nakreślona. Nie można 
jednak pominąć roli, jaką pełni ONZ w systemie ochrony praw nie tylko ko-
biet, ale wręcz człowieka jako takiego, gdyż „Do chwili utworzenia ONZ [...] 
nie istniała umowa, która stanowiłaby międzynarodowy obowiązek państw 
zabezpieczenia wszystkim członkom pełnego zespołu praw i wolności” (Pod-
bierowa 1975, s. 6, cyt. za Michalska 1974, s. 427-428). Według klasyfikacji 
E. Podbierowej na całokształt tej struktury składają się kolejno:

1) traktaty i pakty międzynarodowe, które nakładają obowiązki prawno-
międzynarodowe na państwa je ratyfikujące;

2) deklaracje, czyli akty międzynarodowe w formie rezolucji, uchwalane 
zwykle przy formułowaniu zasad o trwałym znaczeniu;

3) zalecenia o charakterze mniej oficjalnym niż deklaracje, nienakłada-
jące na państwa obowiązków prawnych. Do tej kategorii można zali-
czyć również projekty aktów międzynarodowych oraz akty zawarte 
przez państwa-strony z inicjatywy organizacji wyspecjalizowanych 
ONZ (zob. Podbierowa 1975: 6). W aktach prawnych ONZ obejmu-
jących swoją treścią ochronę człowieka, jako podmiotu prawa samego  
w sobie, naturalnie zawarto także kwestię ochrony kobiet, często poprzez 
podkreślenie kwestii równouprawnienia i równości płci, np. w nawiąza-
niach znajdujących się w preambule, art. 1 pkt 3, art. 8 i art. 13 pkt. 1b 
Karty Narodów Zjednoczonych (Karta Narodów Zjednoczonych).

Najważniejszym aktem tzw. „prawa miękkiego” (ang. soft law) ONZ  
w dziedzinie ochrony praw człowieka pozostaje Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka (Powszechna…), nawiązująca w wielu miejscach do celów i idei 
zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, w tym do równości kobiet 
i mężczyzn (np. art. 16 PDPC). W literaturze przedmiotu wskazuje się na 
szczególne znaczenie PDPC jako uniwersalnego katalogu praw człowieka  
o wysokich walorach humanitarnych (zob. Podbierowa 1975: 7). Podobnie 
równouprawnienie w sposób ogólny podkreślają międzynarodowe pakty praw 
człowieka, tak Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 
(Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich…) jak i Międzynarodowy Pakt 
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Międzynarodowy Pakt 
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Praw Gospodarczych…) w art. 3. W obu dokumentach znajdują się także 
kwestie bardziej szczegółowe w stosunku do kobiet, takie jak np. zakaz wyko-
nywania kary śmierci w stosunku do kobiet ciężarnych (art. 6 pkt 5 MPPOiP), 
prawo do zawarcia małżeństwa będąc w odpowiednim wieku (art. 23 pkt 2 
MPPOiP) czy prawo kobiet do równego wynagrodzenia i nie gorszych warun-
ków pracy, niż mają mężczyźni (art. 7a I. MPPGSiK).

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 
z 1979 r. (Konwencja w sprawie likwidacji…), nazywana także Kartą Praw 
Kobiet lub z ang. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women – CEDAW, to pierwsza umowa międzynarodowa o zasięgu 
globalnym, w której zdefiniowano pojęcie dyskryminacji kobiet i zobowiąza-
no państwa do podjęcia określonych działań w celu likwidacji tego zjawiska 
(zob. Mapa…: 23). Jej rola przedstawia się w o tyle ważny sposób, że Karta 
Praw Kobiet wyznacza międzynarodowe standardy w zakresie ochrony ko-
biet w praktycznie każdej dziedzinie życia (zob. Kocemba 2016: 24). Jest ona 
efektem wcześniejszych działań ONZ na tym polu, takich chociażby jak opra-
cowanie w grudniu 1967 r. Deklaracji w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego…). CEDAW, któ-
ra w przeciwieństwie do Deklaracji nie jest aktem prawa miękkiego, ma moc 
wiążącą oraz mechanizm egzekucji zawartych w niej postanowień. Nie można 
jednak odmówić Deklaracji ważnej roli, gdyż w sposób nowoczesny, jak na 
tamte czasy, ujęła prawną pozycję kobiet, mimo że rzeczywistość daleka była 
od deklaracyjnych ideałów (zob. Podbierowa 1975, s. 8). Wydaje się, że ze 
swoim ujęciem dyskryminacji wobec kobiet stworzyła podwaliny pod Kartę 
Praw Kobiet, która obecnie ma za zadanie zapewniać przez państwa „efektyw-
ne środki krajowej egzekucji praw przez nią gwarantowanych” (Mapa…, s. 
23). Jednym z zapewnionych przez nią narzędzi jest powołany w niej Komitet 
ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, rozpatrujący m.in. sprawozdania pań-
stw-stron z postępów dokonywanych we wdrażaniu CEDAW. Równie ważny, 
co sama CEDAW, jest Protokół fakultatywny z 1999 r. (Protokół Fakultatyw-
ny…), do którego Polska przystąpiła w 2003 r., dzięki czemu możliwe stało 
się składanie przez osoby znajdujące się pod opieką RP skarg indywidualnych 
oraz wszczynanie postępowania wyjaśniającego przez Komitet na podstawie 
otrzymanych wcześniej informacji o naruszeniach. W gestii Komitetu 
znajduje się następnie sporządzenie komentarza i rekomendacji, które zostają 
przedstawione państwu-stronie (Mapa…, s. 23).

W 2020 r. na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, 
z okazji dwudziestopięciolecia przyjęcia tego aktu przez Polskę, podkreślona 
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została szczególna rola Deklaracji pekińskiej (Pełnomocnik Rządu…). 
Dokument ten jest o tyle przełomowy, że to w nim po raz pierwszy pojawiło 
się pojęcie gender mainstreaming, które, według definicji Rady Europy, ozna-
cza: „(re)organizację, poprawę, rozwój i ewaluację procesów decyzyjnych po 
to, aby równoważne spojrzenie bez względu na płeć we wszystkich dziedzi-
nach i na wszystkich płaszczyznach było możliwe dla osób biorących udział  
w życiu politycznym” (Czym jest…). Poza tym 189 państw-stron zobowiązało 
się w nim również do respektowania równych praw, a także ludzkiej godności 
kobiet i mężczyzn oraz pozostałych celów zapisanych m.in. w Karcie Narodów 
Zjednoczonych, PDPC czy CEDAW (zob. Pełnomocnik Rządu…).

Chronologicznie z innych ważnych, bardziej specjalistycznych 
dokumentów przyjętych w ramach ONZ wspomnieć należy m.in. o:

• Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji pro-
stytucji z 1949 r. (Konwencja w sprawie zwalczania handlu…) –  
w której uznano handel ludźmi w celu prostytucji za przestępstwo 
o charakterze międzynarodowym i ponadto zobowiązano pańs-
twa-strony do współpracy w ściganiu oraz karaniu sprawców (zob. 
Uścianowska 2017: 117);

• Konwencji nr 100 dot. jednakowego wynagrodzenia dla pracujących 
mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości z 1951 r. (Konwen-
cja nr 100…) – przyjętej przez organizację wyspecjalizowaną ONZ 
jaką jest Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), w której usta-
lono, że członkowie MOP powinni w miarę możliwości „zapewniać 
stosowanie do wszystkich pracowników zasady jednakowego wyna-
grodzenia pracujących kobiet oraz mężczyzn za pracę jednakowej 
wartości” (Olszewska 2016, s. 171);

• Konwencji o prawach politycznych kobiet z 1953 r. (Konwencja  
o prawach politycznych…) – w której po raz pierwszy w prawie mię-
dzynarodowym określono równy status kobiet i mężczyzn (Mapa…, 
s. 23-24);

• Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych z 1953 r. (Konwencja 
o obywatelstwie…) – gdzie najważniejszymi pozostają postanowie-
nia dotyczące praw do obywatelstwa;

• Konwencji w sprawie dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywania 
zawodu z 1958 r. (Konwencja nr 111…) oraz Konwencji w sprawie 
zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty z 1960 r. (Konwen-
cja w sprawie zwalczania dyskryminacji…) – które zapewniają ko-
bietom równy dostęp do edukacji oraz miejsc pracy;
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• Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego 
wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw z 1962 r. (Konwencja  
w sprawie zgody…);

• Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji rasowej z 1966 r. (Międzynarodowa Konwencja  
w sprawie…);

• Międzynarodowej Konwencji przeciwko apartheidowi w sporcie  
z 1985 r. (Międzynarodowa Konwencja przeciw…);

• Deklaracji o eliminacji przemocy wobec kobiet z 1993 r. (Deklaracja 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ o eliminacji…);

• Protokole o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, 
w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Na-
rodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej z 2000 r. (Protokół o zapobieganiu…).

Nie są to wszystkie akty prawne dotykające omawianej tematyki, jed-
nak ich specyfika, szczegółowość oraz zakres tematyczny pozwalają potwier-
dzić tezę świadczącą o tym, że to Organizacja Narodów Zjednoczonych wraz  
z organizacjami wyspecjalizowanymi tworzy najbardziej rozbudowany system 
międzynarodowej ochrony praw kobiet, który na arenie międzynarodowej 
pozwala wyznaczyć wspólny standard ochrony dla jak największej liczby 
państw. Nie umniejsza to jednak roli ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz 
Rady Europy.

AKTY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ

Prawo Unii Europejskiej tworzy osobny od prawa międzynarodowego 
i prawa wewnętrznego porządek prawny. Jednakże, mimo autonomiczności 
jej porządku prawnego, równocześnie jest ona organizacją ponadnarodową, 
poprzez tworzenie ram dla harmonizacji prawa wyznaczającą minimalne 
standardy prawne dla Państw Członkowskich (zob. np. Cesarz 2014: 179). 
Kwestia równouprawnienia płci, zapoczątkowana przez Kartę Narodów 
Zjednoczonych ONZ, znalazła swoje odzwierciedlenie także w dokumentach 
prawa pierwotnego Unii. Jak wspomina N. Buchowska w kontekście powiązań 
obu organizacji: „Warto także zaznaczyć, że wszystkie państwa członkowskie 
UE są stronami CEDAW i – z wyjątkiem Estonii, Łotwy i Malty – także 
Protokołu fakultatywnego do Konwencji” (Buchowska 2013, s. 81). Mając 
na względzie, że głównym założeniem powstania Wspólnot Europejskich była 
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integracja gospodarcza, pierwotnie zagadnienie równouprawnienia zostało 
podniesione na ich forum w wyniku lęku przed nieuczciwą konkurencją, a nie 
ze względu na zaniepokojenie niekorzystnymi warunkami pracy kobiet. Nie-
mniej w wyniku procesów wzmożonej integracji europejskiej powstały me-
chanizmy prowadzenia polityki równych szans na obszarze Państw Członkow-
skich, tak strukturalne, jak i instytucjonalne (zob. Dijkstra i Plantega 2003, 
passim). Pierwszym przepisem regulującym kwestię unijnego równouprawnie-
nia w ogóle był art. 119 Traktatu rzymskiego, w którym zawarto zasadę jedna-
kowego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. W zakresie 
prawa pierwotnego dziś podstawy dotyczące równości i niedyskryminacji płci 
można odnaleźć w art. 20 (równość wszystkich ludzi wobec prawa), art. 21 
(zakaz dyskryminacji ze względu m.in. na płeć) oraz art. 23 (szczególny nacisk 
na równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy) Karty Praw Podstawowych UE. 
Równość kobiet i mężczyzn to jedna z podstawowych wartości, na których 
opiera się funkcjonowanie Unii, co znalazło swoje odzwierciedlenie w art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 3 tego samego aktu, wskazującym cele 
współpracy europejskiej. W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  
w art. 19 Rada UE, działając wspólnie z Parlamentem Europejskim, otrzyma-
ła uprawnienie do podjęcia wszelkich działań, które okażą się niezbędne do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na m.in. płeć.

Ponieważ ze wszystkich dokumentów prawa UE to zadaniem dyrektyw 
jest wyznaczać standard i cel, do którego mają dążyć państwa, w kontekście 
ochrony praw kobiet zasadne wydaje się wskazanie kilku z nich:

• Dyrektywa 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. dotycząca stopnio-
wego wdrażania zasady równego traktowania w dziedzinie zabezpie-
czenia społecznego;

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 
5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości 
szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie za-
trudnienia i pracy, która jest o tyle ważna, że podaje definicję dys-
kryminacji bezpośredniej i pośredniej, molestowania i molestowania 
seksualnego. Jednocześnie zachęca pracodawców do podejmowania 
środków zapobiegawczych, by zwalczać molestowanie seksualne oraz 
zaostrza sankcje za dyskryminację i przewiduje utworzenie na tere-
nie państw członkowskich organów odpowiedzialnych w zakresie 
promocji równego traktowania kobiet i mężczyzn;
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• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 
7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania 
kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek;

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 
13 grudnia 2011 r. ustanawiająca europejski nakaz ochrony w celu 
ochrony osób „przed czynem zabronionym innej osoby mogącym 
w jakikolwiek sposób zagrozić jej życiu lub nietykalności fizycznej, 
psychicznej czy seksualnej, czy jej godności lub wolności osobistej” 
oraz umożliwiająca właściwemu organowi innego państwa człon-
kowskiego dalszą ochronę tej osoby na terytorium tego państwa 
członkowskiego. Dyrektywę tę wzmacnia rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. 
w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach 
cywilnych, które zapewnia uznawanie środków ochrony ludności 
w całej UE.

Istotną rolę w prawie Unii Europejskiej odgrywa także prawo pochodne, 
w tym wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele ważnych 
rozstrzygnięć związanych z ochroną praw kobiet zapadło na kanwach spraw 
dotyczących kwestii takich jak np. bezpośredni skutek zasady równości 
wynagrodzeń (zob. wyrok TSUE z 8.04.1976 r…) czy dyskryminacja 
pośrednia kobiet (zob. wyrok TSUE z 13.05.1986 r…).

Unia wdraża w życie wiele programów służących praktycznej 
realizacji zasad ujętych w traktatach. Przykładami takowych są programy 

„Sprawiedliwość” oraz „Prawa, równość i obywatelstwo”. 5 marca 2010 r.  
z inicjatywy Komisji Europejskiej został wydany komunikat pt. „Zwiększone 
zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami. Karta 
Kobiet” (Komunikat Komisji w sprawie…), w którym szczególna uwaga po-
święcona została sprawie równej niezależności ekonomicznej, równej płacy za 
tę samą pracę i pracy równej wartości, równości w procesach decyzyjnych, 
godności, integralności i eliminacji przemocy uwarunkowanej płcią oraz rów-
ności poza Unią. Jest to jeden z wielu aktów typu soft law nakreślających 
pewne braki i problemy oraz wskazujących kierunek ich rozwiązania. Wśród 
innych dokumentów Komisji wyróżnić można strategię pt. „Strategiczne 
zaangażowanie na rzecz równości płci w latach 2020-2025”, gdzie za 
główne cele obrano: „zwalczanie przemocy na tle płciowym, przełamywanie 
stereotypów związanych z płcią, zniwelowanie różnic w traktowaniu kobiet  
i mężczyzn na rynku pracy, zapewnienie równego udziału w różnych sektorach 
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gospodarki, rozwiązanie problemu zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze 
względu na płeć, zniwelowanie różnic płci jeśli chodzi o opiekę nad osobami 
zależnymi i osiągnięcie równowagi płci w procesie podejmowania decyzji  
i w polityce” (Komunikat Komisji do Parlamentu…). Równie ważną rolę 
w systemie prawa miękkiego pełnią wydawane co pięć lat plany działania  
w sprawie równości płci, z czego najnowszy został wydany na lata 2020-2025 
(Wspólny Komunikat…). W dokumencie tym podkreślono postęp, jakiego 
dokonano w ciągu ostatnich kilku lat, choć zaznaczono też jego nierównomier-
ność. Okazuje się także, że z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 przed-
stawicielki płci żeńskiej zostały mocniej dotknięte społeczno-ekonomicznymi 
i zdrowotnymi skutkami, co objawia się w wyższym 1,8 raza od mężczyzn 
wskaźniku utraconych miejsc pracy. Ma to związek z większą liczbą kobiet 
zatrudnionych nieformalnie i w branżach narażonych na skutki kryzysu (zob. 
Unijny Plan…).

Podczas wystąpienia w Warszawie w dniu 13 grudnia 2018 r. ekspertki 
Rady Praw Człowieka ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce, 
Ivana Radačić oraz Melissa Upreti, podkreśliły w kwestii zalet systemu ochro-
ny praw kobiet Unii Europejskiej, że w istocie „Od czasu przystąpienia do 
Unii Europejskiej w 2004 r., Polska podjęła działania niezbędne do harmo-
nizacji swoich ram prawnych, politycznych i instytucjonalnych z prawem 
wspólnotowym. W 2010 r. Polska przyjęła ustawę o wdrożeniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (tzw. ustawę 
równościową). Ustawa ta zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć i 10 in-
nych podstaw dyskryminacji”, jednak zaznaczyły, że „Odnosi się ona jednak 
wyłącznie do kwestii zatrudnienia i dostępu do dóbr i usług pomijając kwestie 
zdrowia i edukacji” (Wstępne ustalenia…). Inni znawcy tematu wskazują na 
pozostałe wady tego systemu. Przykładowo N. Buchowska za wadę uznaje: 

„[...] brak w systemie prawnym Unii norm na poziomie traktatowym lub 
innych prawnie wiążących norm, które nakładają na państwa członkowskie 
obowiązek podjęcia konkretnych działań w tej dziedzinie, co bez wątpienia 
należy uznać za stan niepożądany” (Buchowska 2013, s. 83).

Podsumowując ten wątek, Rzeczpospolita po przystąpieniu do Unii Eu-
ropejskiej dokonała  lub zobowiązała się do dokonania szeregu nowelizacji 
aktów prawa wewnętrznego zapobiegających dyskryminacji (zob. Stankiewicz 
2006: 119-120), a przez to służących ochronie praw kobiet, dostosowując się 
dzięki temu do minimalnego standardu ustanowionego przez tę ponadnaro-
dową organizację. Z drugiej strony Polska odstaje w kilku aspektach dotyczą-
cych praw kobiet od standardów unijnych przyjętych w innych państwach 
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członkowskich. Przykładów nie trzeba szukać daleko, wystarczy spojrzeć na 
obecne ograniczenia prawa aborcyjnego, które, z wyjątkiem Malty, w Polsce 
pozostaje najsurowsze wśród państw członkowskich Unii.

AKTY PRAWNE RADY EUROPY

Zasadniczą różnicą między Unią Europejską a Radą Europy na poziomie 
międzynarodowej ochrony praw człowieka jest to, że w przypadku pierwszej 
organizacji są one niejako tworem wtórnym, gdyż początkowym celem inte-
gracji był wzrost gospodarczy państw członkowskich (zob. Miedzińska 2018: 
45), w drugiej zaś współpraca między jej członkami od samego początku ma 
następować m.in. poprzez przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wol-
ności, co zostało zawarte w art. 1 b. Statutu Rady Europy. Rada Europy pełni 
o tyle ważną funkcję w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, 
że jej organy kładą nacisk nie tylko na ustanowienie standardów z jej zakresu, 
ale także na stworzenie mechanizmów zapewniających ich skuteczne wykony-
wanie (zob. Wojnowska-Radzińska 2013: 39). A. Bisztyga wskazuje, że ochro-
na praw kobiet jest realizowana w tym systemie poprzez skuteczną kontrolę  
i ochronę podstawowych wolności i praw, identyfikację nowych zagrożeń dla 
praw kobiet, rozwijanie społecznej świadomości wobec znaczenia praw kobiet 
oraz promowanie edukacji ogółem w zakresie praw człowieka (zob. Bisztyga 
2006: 118).

Podstawowymi i najważniejszymi aktami prawodawstwa Rady Europy 
pozostają wielostronne umowy międzynarodowe w postaci konwencji, dla 
ich stron mające charakter prawnie wiążący oraz ich protokoły dodatkowe. 
Najczęściej przywoływanym dokumentem niezmiennie pozostaje Europejska 
Konwencja Praw Człowieka (Konwencja o Ochronie…), przez teoretyków 
zagadnienia określana mianem najskuteczniejszego instrumentu ochrony 
praw i wolności na płaszczyźnie prawno-międzynarodowej (zob. Bisztyga 
2006: 128). Chociaż Konwencja nie odnosi się stricte do kobiet, art. 14 za-
wiera ogólny zakaz dyskryminacji w korzystaniu z opisanych w niej praw  
i wolności, w tym ze względu na płeć. Rozszerzenie tego zakazu zawarte jest 
Protokole nr 12 do EKPCz, który zapewnia równe traktowanie w zakresie 
korzystania ze wszystkich praw, w tym również krajowego. W efekcie, w prze-
ciwieństwie do akcesoryjnego charakteru art. 14 Konwencji, w razie zarzutu 
dyskryminacji nieodwołującego się do EKPCz i Protokołów jednostka może 
powołać się bezpośrednio właśnie na Protokół nr 12. Należy jednak pamiętać,  
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że sytuacja ta nie obejmuje obywateli Polski, gdyż państwo to nie ratyfikowało 
Protokołu do teraz.

Z innych konwencji bardzo ważną rolę odgrywa Europejska Karta 
Społeczna z dnia 18 października 1961 r. (Europejska Karta…). Część 
pierwsza EKS skupia się na celach w postaci zapewnienia godnych warunków 
pracy i wynagrodzenia, w szczególny sposób akcentuje także ochronę 
macierzyństwa oraz praw matek. W artykule czwartym zaznaczona została 
konieczność uznania przez państwa prawa mężczyzn i kobiet do jednakowego 
wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości. Artykuł 8 zapewnia szereg praw 
związanych z kwestią ciąży u pracownic.

Pomimo braku charakteru wiążącego nie można odmówić istotnej roli 
aktów soft law wydawanych przez organy Rady Europy. W szczególności istotne 
są rekomendacje i zalecenia, w tym kontekście chociażby Zalecenie Zgromadze-
nia Parlamentarnego RE nr 1269 w sprawie osiągnięcia rzeczywistego postępu  
w dziedzinie praw kobiet (Zalecenie Zgromadzenia…), które ustala definicję de-
mokracji parytetowej jako „równej reprezentacji kobiet i mężczyzn we wszystkich 
obszarach życia społecznego w oparciu o zasadę partnerstwa, podziału władzy  
i odpowiedzialności” (Wojnowska-Radzińska 2013, s. 40), czy też zalecenie 
Komitetu Ministrów Rady Europy Rec(2002)5 dotyczące ochrony kobiet 
przed przemocą. Wśród jego postanowień znajduje się „zagwarantowanie 
kobietom uznania, korzystania, wykonywania i ochrony ich praw człowieka  
i podstawowych wolności, a w razie potrzeby podjęcie niezbędnych działań dla 
zapewnienia, żeby kobiety mogły korzystać w sposób swobodny i skuteczny 
ze swoich praw ekonomicznych i socjalnych” (Wojnowska-Radzińska 2013,  
s. 40). J. Wojnowska-Radzińska podkreśla uzupełniającą, wspomagającą 
wobec konwencji, lecz istotną rolę pozostałych dokumentów soft law, takich 
jak rezolucje, decyzje i deklaracje Komitetu Ministrów Rady Europy czy rezo-
lucje, opinie i wytyczne Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (zob. 
Wojnowska-Radzińska 2013: 39). Najważniejszym jednak z perspektywy pod-
jętych rozważań dokumentem Rady Europy jest Konwencja Rady Europy o za-
pobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która ze 
względu na swoją rolę w systemie międzynarodowej ochrony praw kobiet oraz 
kontrowersje zasługuje na osobne omówienie (Konwencja Rady Europy…).

KONWENCJA STAMBULSKA

Tak zwana „konwencja stambulska”, która weszła w życie 1 sierpnia 
2014 r., do kwietnia 2022 r. została podpisana przez 45 państw oraz Unię 
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Europejską (strona Rady Europy…), który to fakt powinien od razu zwrócić 
uwagę na ważną systemową rolę, jaką odgrywa ten dokument. Ze względu na 
kontrowersje, jakie budzi ten akt w wielu krajach, nie wszystkie zdecydowały 
się jednak na ratyfikację tej Konwencji, zaś Turcja jako pierwsza wystąpiła  
z niej w lipcu 2021 r. Z drugiej strony w Mołdawii akt ten został ratyfikowany 
w styczniu 2022 r., a wszedł w życie w maju 2022 r. Oficjalna nota tema-
tyczna Parlamentu Europejskiego w kwestii równouprawnienia płci podkreśla 
znaczenie Konwencji jako „pierwszego prawnie wiążącego instrumentu mię-
dzynarodowego dotyczącego zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt 
i jej zwalczania na szczeblu międzynarodowym” (Nota tematyczna…). Usta-
nawia ona bowiem „kompleksowe ramy środków prawnych i politycznych 
służących zapobieganiu takiej przemocy, wspieraniu ofiar i karaniu spraw-
ców” (Nota tematyczna…). Obecnie, by proces przystąpienia do Konwencji 
przez UE zakończył się, potrzebne będzie przyjęcie decyzji przez Radę UE, 
jednak nie odbędzie się to bez uprzedniego ustalenia w ramach Grupy Robo-
czej ds. Praw Podstawowych, Praw Obywatelskich i Swobodnego Przepływu 
Osób, jak wyglądać ma współpraca państw członkowskich i samej Unii przy 
wdrażaniu Konwencji. Ostatecznie wymagana będzie także zgoda Parlamentu 
Europejskiego.

Powyższe pokazuje, że przyjęcie standardów oraz mechanizmów 
przedstawionych w Konwencji powinno być dla Polski ważne przynajmniej 
z perspektywy Państwa Członkowskiego UE. Od początku jednak akt 
ten wzbudzał w Polsce spore kontrowersje, co widoczne było chociażby 
na podstawie sięgania przez Rzeczpospolitą do mechanizmu deklaracji 
intertemporalnych, gdyż nie było możliwe zgłaszanie zastrzeżeń. W kraju 
negatywny odbiór Konwencji rozwinął się w szczególności wśród politycznych 
środowisk konserwatywnych, w dużej mierze ze względu na zawarte w nim 
określenie gender – „płci społeczno-kulturowej” (choć dokument był także 
przedmiotem analiz krytycznych z innych względów zob. np. Sitarz i Bek 
2018: 105 i n.). Medialna burza, która rozgrzmiała po przystąpieniu do tej 
umowy międzynarodowej Polski w 2014 r., dziwi o tyle, że pojęcie „płci 
społeczno-kulturowej” znane było już wcześniej na kanwie ww. Deklaracji Pe-
kińskiej. Różnicę czynić może jednak fakt, że Deklaracja to akt typu soft law, 
natomiast Konwencja jest dokumentem prawnie wiążącym państwa-strony, 
jednak, jak zauważają B. Bieńkowska oraz L. Mazowiecka, nie powinna być 
ona odrzucana z góry jedynie przez swój genderowy kontekst, gdyż sprowa-
dzając swoje rozważania jedynie do tego, straci się z pola widzenia wszystkie 
przewidziane w niej rozwiązania (Bieńkowska i Mazowiecka 2016, pkt 7).
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Autorki komentarza do Konwencji, choć zwracają uwagę na słabość 
dokumentu w odbiorze w niektórych środowiskach ze wspomnianego 
wyżej powodu, podkreślają jednocześnie jej rolę jako punkt wyjścia dla 
najważniejszego dokumentu Unii Europejskiej, który statuuje prawa ofiar, 
czyli dyrektywy 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. Wyraża ona 
minimalne normy w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, 
w swojej preambule odwołując się właśnie do rozwiązań konwencji 
stambulskiej (Bieńkowska i Mazowiecka 2016, pkt 8). Nakreśla ona standard, 
jaki powinny osiągnąć równomiernie państwa członkowskie UE w zakresie 
opieki nad ofiarami przestępstw oraz ich ochrony.

Wielokrotnie przywoływanym argumentem w dyskursie badań nad 
potrzebą lub brakiem potrzeby zachowania konwencji antyprzemocowej  
w polskim porządku prawnym było to, że ustawodawstwo polskie zawiera 
już normy niezbędne w celu ochrony ofiar przed przemocą. Jednakże przeczy 
temu fakt, że pomiędzy podpisaniem a ratyfikacją Konwencji dostrzeżone zo-
stały mankamenty polskiego systemu, dzięki czemu by dorównać standardom 
w niej wytyczonym, przyjęto kilka zmian, z czego jedną z najważniejszych 
była nowelizacja Kodeksu Karnego (Kodeks karny…) w zakresie art. 197-
199, czyli trybu ścigania przestępstw na tle seksualnym, które teraz dzięki 
poprawce ścigane są z urzędu, bez uprzedniego wniosku. Dyskusji na temat 
zasadności istnienia wyklarowanego standardu w kwestii ochrony i opieki nad 
ofiarami zgwałceń w postaci art. 18 konwencji stambulskiej powinien także 
towarzyszyć fakt, że pracownicy służb przyjmujących zgłoszenia o popełnie-
niu tego przestępstwa nadal są niedostatecznie wykwalifikowani w tym zakre-
sie. Argument na poparcie tej tezy dostrzegła K. Kremens, wskazując na wady 
w zachowaniu organów ścigania w postaci prowadzenia postępowania w spo-
sób pośrednio nakłaniający ofiarę do wycofania zeznań (zob. Seminarium…).

Wśród innych problemów podkreślających zasadność dalszego 
funkcjonowania Konwencji w obrocie wymienić można przykładowo zdanie 
B. Grabowskiej-Moroz, która podważyła argument przeciwników Konwen-
cji twierdzący, że Polska miała świetne wyniki w walce z przemocą przed 
wejściem w życie tego aktu. Koordynatorka ds. procesu legislacyjnego Hel-
sińskiej Fundacji Praw Człowieka zarzuciła nieprawidłowość w działaniu ze-
społów Naczelnej Izby Kontroli oraz w zbyt rzadkim raportowaniu zjawiska 
przemocy, które to czynniki wpłynęły na korzystne statystyki. M. Boznański 
stwierdził zaś, że obowiązujące prawo jest dobre, lecz źle stosowane, a za głów-
ny problem w niedziałającym systemie zapobiegania przemocy (której, jak 
podkreśla Konwencja, ofiarą padają w szczególności kobiety) w Polsce uznał 
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zaś brak współpracy między organami, takimi jak policja i prokuratura (zob. 
Seminarium…).

Polemizować można by z tezą M. Boznańskiego, jakoby prawo 
było w zupełności dobre. W wielu aspektach prawo polskie w zestawieniu  
z przepisami konwencji stambulskiej albo robi krok wstecz (np. wyrok  
K 1/20), albo stoi w miejscu, podczas gdy w wielu przypadkach inne państwa-
strony dokonują reform odpowiadającym wyznaczonym w niej standardom. 
Dobrym tego przykładem jest Dania, w której prawodawstwie od stycznia 2021 
r. obowiązuje nowa definicja zgwałcenia oparta na braku zgody, odpowiadająca 
wytycznym art. 36 konwencji antyprzemocowej. Tymczasem nadal brak jest 
takiego uregulowania w art. 197 polskiego Kodeksu karnego. Niemniej dzię-
ki obowiązywaniu Konwencji dochodzi do innych korzystnych zmian w pol-
skim prawodawstwie, czego dowodem jest ustawa z dnia 20 stycznia 2021 r. 
o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu 
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej  
w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Ustawa z dnia 20 stycznia…), rozszerzają-
ca zakres stosowania Konwencji w Polsce w odniesieniu do procedury karnej  
i karania za czyny wskazane w Konwencji. Ustawa ta, w związku z upływają-
cym terminem poprzednich zastrzeżeń, zmieniła m.in. zastrzeżenia do:

•  art. 30 ust. 2 Konwencji – po zmianach w prawie polskim ofia-
ry niektórych przestępstw mogą uzyskać kompensatę po spełnieniu 
przesłanki miejsca pobytu, a nie jak poprzednio obywatelstwa, dzięki 
czemu mogą ją uzyskać również osoby niebędące obywatelami UE i

• art. 44 ust. 1 pkt e Konwencji – zmiana tego zastrzeżenia umożliwia 
ściganie sprawców przestępstw niebędących obywatelami polskimi, 
jeśli przestępstwo zostało popełnione poza terytorium Polski, ale 
sprawcy ci przebywają w Polsce, niezależnie od tego, czy legalnie, 
czy nie (Odpowiedź min. A. Schmidt…).

Choć nadal w mocy pozostają inne zastrzeżenia, np. do art. 55 Konwencji, 
opisane przykłady pokazują, że dostosowywanie polskiego prawa do 
wymogów konwencyjnych jest procesem trwającym i dynamicznym. Zmiany 
ww. zastrzeżeń dowodzą dodatkowo, że Polska nie powinna występować  
z Konwencji, jeśli chce utrzymać europejski i światowy standard ochrony praw 
kobiet. Dodatkowo, mimo że przed Polską wciąż stoją wyzwania związane 
z dosięgnięciem do wyznaczonych przez ONZ, UE oraz RE standardów, już 
pojawiły się lub trwają prace nad innymi mechanizmami w postaci aktów pra-
wa krajowego, do których zaliczyć można np. wyczekiwaną od dawna ustawę 
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antyprzemocową (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r…) czy sugerowany przez 
ekspertki z Rady Praw Człowieka ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie  
i praktyce projekt Krajowego programu działań na rzecz równego traktowania 
2021-2030 (Projekt uchwały…).

WNIOSKI KOŃCOWE

Wymienione w niniejszym przeglądzie dokumenty nie wyczerpują 
tematu, nie pokazują chociażby ważnej roli, jaką odgrywają w obszarze 
międzynarodowej ochrony praw kobiet np. międzynarodowe organizacje 
pozarządowe, takie jak np. Amnesty International (zob. Amnesty International 
2005). Artykuł nie uwzględnia także umów międzynarodowych spoza obszaru 
ONZ, UE i RE, takich jak przykładowo Protokół dodatkowy do konwencji 
genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych 
konfliktów zbrojnych, podpisany w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Protokoły 
dodatkowe do Konwencji genewskich…), w którym szczególna ochrona 
podczas konfliktów zbrojnych została przyznana kobietom w art. 76. Mimo to 
w niniejszej pracy ukazany został ogrom tego wciąż rozwijającego się systemu 
ochrony. Prawa kobiet na różnych płaszczyznach nie przestają być naruszane, 
dlatego konieczne wydaje się uchwalanie nowych regulacji prawnych wraz 
z powoływaniem do życia mechanizmów i instytucji służących ich wykonaniu, 
czego dobrym przykładem jest wyżej opisana konwencja stambulska. Mimo 
że kwestia międzynarodowej ochrony praw kobiet została przywołana już  
w wielu artykułach, okazuje się, że materiału badawczego przybywa z roku na 
rok, dzięki licznym wydarzeniom w kraju i na świecie, mającym wpływ na ten 
obszar. Wyczerpanie tematu pozostaje przez to jedynie iluzją, zatem pozostaje 
cieszyć się, że wciąż powstają nowe jego opracowania.
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AN OVERVIEW OF SELECTED DOCUMENTS  
ON THE INTERNATIONAL PROTECTION OF WOMEN'S 

RIGHTS IN POLAND

Abstract: Although the Polish literature on the subject includes many publi-
cations focusing on individual aspects of the international protection of wom-
en's rights, there are still too few general overviews of this system in Poland. 
Especially since in many cases this issue was included collectively in the discus-
sion of human rights protection. Therefore, it seems necessary to update the 
current international documents of the United Nations, the European Union 
and the Council of Europe on the protection of women's rights in Poland in 
the form of this review. The first part of this article may serve as a potential 
future reference for those interested in the subject, who, before moving to 
more specific issues, will initially look for a general description of the existing 
regulations. The author selected them on the importance attributed to them  
in the literature and the diversity of protection granted. To compare the stan-
dard indicated in the legal act with its practical implementation in Polish law, 
the second part of this paper analyzes the Council of Europe Convention on 
preventing and combating violence against women and domestic violence, 
since this particular act raises the most doubts among theorists of the subject.

Keywords: women’s rights, international law, United Nations, Council of 
Europe
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EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA 
REWITALIZACJI W MIASTACH 
I GMINACH WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W LATACH 2014-2020

Streszczenie: Za przedmiot rozważań w niniejszym artykule przyjęto regu-
lacje ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015, poz. 
1777) i celem zbadania spełnienia warunków określonych w przepisie art. 10 
ww. ustawy przyjęto 3 dyrektywy weryfikacji. Głównym celem niniejszego ar-
tykułu jest przedstawienie relacji między wydatkami a proponowaną kwotą 
dofinansowania względem wartości ogółem. W tym celu dokonano analizy 
wydatków poprzez zbadanie istotności statystycznej za pomocą wskaźnika 
istotności struktury. Konkludując wykazano na przykładzie wybranych gmin 
województwa świętokrzyskiego, że władze samorządowe dostrzegły, w kontek-
ście obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, możliwość sfinansowa-
nia procesu rewitalizacji ze środków unijnych, czego efektem jest opracowanie  
i uchwalenie znacznej liczby programów rewitalizacji. Zgodnie z założeniami 
ustawy programy te powinny określać działania przyczyniające się do rozwią-
zywania problemów społecznych, przy współpracy z różnymi grupami intere-
sariuszy. Ważne jest, aby proces rewitalizacji był kompleksowym narzędziem 
naprawy miast, w którym modernizacja infrastruktury nie jest celem, lecz 
jednym ze środków wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców.Bez 
wątpienia zainteresowanie procesem rewitalizacji jest pochodną dostępności 
środków finansowych, jakie przewidziano na ten cel w regionalnych i krajo-
wych programach operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, obszar zdegradowany, obszar gminnego pro-
gramu rewitalizacji, Fundusze Europejskie
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WPROWADZENIE 

Pojęcie rewitalizacji jest poprzedzone przedrostkiem „re”. W „Słowniku 
wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznychˮ z roku 1989 autorstwa W. Ko-
palińskiego na str. 431 (Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów 
obcojęzycznych, Warszawa 1989, s. 431) czytamy: Re - w złożeniach: znów, 
na nowo, powtórnie (w miejscu, w czasie, do poprzedniej sytuacji), w tył,  
w przeciwnym kierunku. Pochodzi od języka łacińskiego i oznacza: w tył, 
znów, naprzeciw. 

Z kolei w „Słowniku łacińsko-polskim” w opracowaniu K. Kumaniec-
kiego z roku 1990 na str. 540 (Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, War-
szawa 1990, s. 540) również czytamy: vita, ae - życie, w przeciągu życia; a) du-
sza, tryb, przebieg, sposób życia; b) życiorys, biografia; c) świat - ludzie żyjący. 

Razem tworzą pojęcie rewitalizacji, które definiujemy jako powrót do 
„życia społecznego”. Pojęcie to funkcjonuje w ustawach uchwalonych przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i uchwałach uchwalonych przez Rady Gminy.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Ustawa z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015, poz. 
1777), która weszła w życie 18 listopada 2015 r. „rewitalizacja stanowi pro-
ces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych (obszar 
zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyka 
on obszarów miejskich oraz, w mniejszym stopniu, wiejskich), prowadzony  
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej spo-
łeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzo-
ne przez interesariuszy (interesariusz – grupa osób i instytucji mogąca wziąć 
udział w rewitalizacji: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, właściciele 
nieruchomości, organy administracji publicznej) rewitalizacji na podstawie 
gminnego programu rewitalizacji (gminny program rewitalizacji – wielolet-
ni program działań służący jako narzędzie wyprowadzania ze stanu kryzyso-
wego zdegradowanych obszarów gminy (miasta) oraz stworzenia warunków 
do ich zrównoważonego rozwoju. Dokument stanowi instrument planowa-
nia, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności podejmowa-
nych w ramach rewitalizacji danego obszaru na rzecz jego poprawy sytuacji 
społeczno-przestrzenno-gospodarczej).

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy o rewitalizacji stanowi, że w przypadku 
gdy gmina zamierza realizować zadania własne, o których mowa w art. 3 
ust. 1, rada gminy wyznacza w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo  
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na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta obszar zdegradowany  
i obszar rewitalizacji.

Natomiast w art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy wskazano, że w przypadku 
gdy uchwała, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest z inicjatywy rady 
gminy, powierza ona wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta prze-
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu tej uchwały (No-
wak M., Tokarzewska -Żarna Z., Ustawa Krajobrazowa Rewitalizacyjna i Me-
tropolitalna, Warszawa 2016, s. 23).”

Celem niniejszego artykułu jest:

- zbadanie spełnienia warunków art. 10 ustawy o rewitalizacji,
- zbadanie relacji między wydatkami a proponowaną kwotą dofinansowa-

nia względem wartości ogółem. 

Stąd pojęcie rewitalizacji ma swoje odzwierciedlenie w praktycznym 
funkcjonowaniu np.: gmin.

W oparciu o ww. ustawę można ustalić, że pojęcie rewitalizacji będzie 
miało praktyczne zastosowanie.

DANE STATYSTYCZNE WYBRANYCH MIAST I GMIN 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OBJĘTYCH 
PROGRAMEM REWITALIZACJI

W oparciu o art. 14 ustawy o rewitalizacji został opracowany program re-
witalizacji w gminach: Skarżysko-Kamienna (opracowany dla miasta i gminy 

– jako gminy), Chęciny (opracowany dla miasta i gminy) i gminy Zagnańsk.
W art. 10 ustawy o rewitalizacji określone zostały przesłanki wyznaczenia 

obszaru rewiatalizacji. Zgodnie z treścią przepisu art. 10 ust. 1 ww. ustawy 
obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, 
na którym uwagi są istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza 
prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Zważywszy na 
treść art. 10 ust. 2 przedmiotowej ustawy obszar rewitalizacji nie może być 
większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% 
liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na po-
dobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.

Na podstawie otrzymanych danych z miasta i gminy Skarżysko-Kamien-
na, miasta i gminy Chęciny oraz gminy Zagnańsk, został przedstawiony 
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krótki opis gmin i informacja na temat opracowania i realizacji Programów 
Rewitalizacji na lata 2014- 2020. 

Tabela nr 1 uwzględnia dane statystyczne dotyczące ww. gmin.

Tabela 1. Liczba ludności i powierzchnia w gminach objętych programem rewitalizacji  
w 2014 roku

l.p. Wyszczególnienie osoby/ ha Skarżysko-
-Kamienna Chęciny Zagnańsk

1. Liczba ludności ogółem osoby 47212 14908 12773

2.

Liczba ludności objętej  
programem rewitalizacji osoby 9731 3481 750

Liczba ludności obszaru 
zdegradowanego osoby 7136 4334 - 

3. Ogólna powierzchnia ha 6439 12730 12437

4. Pow. obszaru zdegradowanego ha 1168,9 - 173

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z miast i gmin

 
Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań, który słu-

żyć będzie jako narzędzie wyprowadzenia ze stanu kryzysowego zdegradowa-
nych obszarów miasta oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego 
rozwoju. 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej to doku-
ment strategiczny, który stanowi instrument planowania, koordynowania  
i integrowania różnorodnych aktywności podejmowanych w ramach rewitali-
zacji miasta na rzecz poprawy sytuacji społeczno–przestrzenno–gospodarczej 
miasta Skarżyska-Kamiennej.

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Ka-
miennej określono cel główny rewitalizacji stanowiący punkt odniesienia 
dla pozostałych celów. Cel główny stanowią działania rewitalizacyjne, które 
poprawiają warunki życia i pracy, zmieniając postrzeganie terenów zdegra-
dowanych przez ich mieszkańców oraz osoby z zewnątrz, czyniąc je atrakcyj-
nym miejscem do spędzania czasu, odpoczynku, mieszkania i pracy. Na bazie 
zmieniającej się przestrzeni realizowane są działania aktywizujące, integrujące 
i edukujące mieszkańców. 

Osiągnięcie celu głównego możliwe będzie poprzez realizację trzech ce-
lów strategicznych: 

1. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej i jakości środowiska 
naturalnego.

2. Wzmocnienie integracji i aktywności społecznej mieszkańców.
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3. Poprawa jakości kapitału społecznego i potencjału gospodarczego obsza-
ru rewitalizacji (Uchwała NR XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska-

-Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020, 
s. 138).

W wyniku przeprowadzonych analiz na terenie Skarżyska-Kamiennej 
ostatecznie wyznaczono jeden obszar zdegradowany, ciągły przestrzennie i 
obejmujący sześć osiedli: Dolna Kamienna, Górna Kolonia Młodzawy, Skał-
ka, Rejów, Zachodnie, Kolejowe wraz z fragmentem os. Żeromskiego.

Wybrany obszar zdegradowany, na którym działania rewitalizacyjne już 
zostały zrealizowane przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2. Obszar zdegradowany wyznaczony do objęcia programem rewitalizacji w latach 
2016- 2020 

l.p. Wyszczególnienie Liczba mieszkańców
ogółem: 7136

Powierzchnia w ha
ogółem: 1168,9

1. Osiedle Dolna Kamienna II 2528 229

2. Osiedle Górna Kolonia Młodzawy 1048 202

3. Osiedle Skałka 982 106,9

4. Osiedle Rejów 865 382

5. Osiedle Zachodnie 1113 249

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z miasta Skarżysko – Kamienna

W procesie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Skar-
żyska-Kamiennej dokonano wyboru kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyj-
nych, które zaplanowano do realizacji w kolejnych latach. Podzielono je na 
dwie kategorie: przedsięwzięcia podstawowe oraz przedsięwzięcia pozostałe 
dopuszczalne. Pierwsza lista zawiera wykaz przedsięwzięć, które w najwięk-
szym stopniu przyczynią się do wychodzenia obszaru rewitalizacji z sytuacji 
kryzysowej. Ich realizacja jest kluczowa do powodzenia procesu rewitalizacji. 
Na liście uzupełniającej znalazły się pozostałe zadania, które także będą syste-
matycznie realizowane podczas wdrażania Programu. 

Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programu rewi-
talizacji zaprojektowane zostały z uwzględnieniem finansowania ich realizacji  
z różnych źródeł, które wzajemnie się uzupełniają, łącząc wsparcie ze środków 
EFRR, EFS, FS, Budżetu Państwa z wkładem własnym z funduszy publicz-
nych i prywatnych. 
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Lokalny Program Rewitalizacji na terenie Gminy Chęciny jest doku-
mentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej odnowy obszarów kry-
zysowych w płaszczyznach: gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, środo-
wiskowej, technicznej i społecznej. Kompleksowość działań przewidzianych  
w rewitalizacji ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych obszarów wy-
magających odnowienia. 

Analizując różne wskaźniki w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzen-
no-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej jako obszar z największą 
liczbą problemów zidentyfikowano Miasto Chęciny. Jako obszar zdegrado-
wany wskazano całe miasto, zaś obszarem rewitalizacji objęte zostały: Chęci-
ny Osiedle Północ, Czerwona Góra, Osiedle Sosnówka, Sitkówka i Zelejowa 
zgodnie z Uchwałą NR 242/XXXVIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 
20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Chęciny na lata 2016-2023”. 

Obszar zdegradowany objęty programem rewitalizacji przedstawiono  
w poniższej tabeli.

Tabela 3. Obszar zdegradowany objęty programem rewitalizacji miasta Chęciny

l.p. Wyszczególnienie Liczba mieszkańców Powierzchnia w ha

1. Chęciny Osiedle Północ 2248 brak danych

2. Zelejowa 460 brak danych

3. Sitkówka 650 brak danych

4. Sosnówka 773 brak danych

5. Czerwona Góra 203 brak danych

Razem: 4334 brak danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z miasta Chęciny

Działaniami rewitalizacyjnymi zostali objęci mieszkańcy – łącznie 3481 miesz-
kańców, tj. 23,42% ogółu mieszkańców gminy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4. Obszar działań rewitalizacji w gminie Chęciny

l.p. Wyszczególnienie

Liczba ludności Powierzchnia w ha

ogółem
objętej  
programem 
rewitalizacji

obszaru 
zdegrado-
wanego

ogółem obszaru 
zdegradowanego

1. Chęciny 14908 3481 4334 12730 brak danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z miasta Chęciny (Uchwała NR 242/
XXXVIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chęciny na lata 2016-2023”, s. 68)
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Proces rewitalizacji wpisuje się w misję rozwoju obszaru „Gminy Chęci-
ny, na którym wykorzystuje się nieprzeciętne walory przyrodniczo – kulturo-
we oraz potencjalne możliwości w myśl zasady: „Zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego, na rzecz rozwoju turystyki, jako wiodącej dziedzi-
ny życia gospodarczego dla podniesienia standardów życia mieszkańców oraz 
sprawnego funkcjonowania gminy i miasta, z zachowaniem równowagi przy-
rodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. 

W zakresie rozwoju Gminy wymienia się 4 cele strategiczne: 

I cel Chęciny obszar słynący z turystyki w skład, którego wchodzą 
cele operacyjne wpisujące się w działania programu rewitalizacji 
tj. poprawa sytemu komunikacyjnego m.in. prace rewitalizacyj-
ne centrum Chęcin (poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym  
i pieszym).

II cel Chęciny obszarem o wzmożonej przedsiębiorczości w skład, którego 
wchodzą cele operacyjne wpisujące się w działania programu rewita-
lizacji tj. adoptowanie terenów poprzemysłowych – tereny po byłej 
ubojni i Spółdzielni Kółek Rolniczych czy też działania mające na 
celu dostosowanie do właściwej obsługi ruchu turystycznego, który 
przynosi rozwój działalności gospodarczej. 

III cel Chęciny obszar o wysokiej jakości życia mieszkańców w skład, któ-
rego wchodzą cele operacyjne wpisujące się w działania programu 
rewitalizacji tj. zwiększenie dostępności do podstawowych usług pu-
blicznych poprzez m.in. modernizacje przychodni, budowę żłobka. 

IV cel Chęciny obszar o skutecznie chronionym środowisku przyrodni-
czo-kulturowym w skład, którego wchodzą cele operacyjne wpi-
sujące się w działania programu rewitalizacji tj. ochrona zabytków 
architektury, kultury materialnej poprzez m.in. renowacje zabytków 
(synagoga).

Program Rewitalizacji zakłada wdrażanie wizji poprzez cele szczegółowe, 
które będą realizowane do 2023 r.:

• Chęciny zostają najchętniej odwiedzaną przez turystów gminą woje-
wództwa świętokrzyskiego,

• Zwiększenie przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców,
• Zwiększenie liczby przedsięwzięć z zakresu efektywnej i zielonej 

energii,
• Rozwój edukacji i sportu na obszarze rewitalizacji,
• Rozwój usług społeczno-zdrowotnych,
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• Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Chęcin.

Wymienione powyżej cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfiko-
wanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mają na celu eliminację 
lub ograniczenie negatywnych zjawisk.

Planowanym efektem rewitalizacji Miasta Chęciny do roku 2023 jest 
stworzenie najbardziej turystycznego miejsca w województwie świętokrzy-
skim, które odwiedza co roku 1 mln turystów. Efekt taki zostanie osiągnięty 
poprzez wdrożenie szeregu przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez kilkudziesię-
ciu interesariuszy rewitalizacji.

Podstawowym celem Programu Rewitalizacji Gminy Zagnańsk (Uchwa-
ła Nr 99/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2016 r. w spra-
wie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zagnańsk na lata 2016 – 2023) 
będzie podniesienie atrakcyjności, poprawa jakości życia mieszkańców jak 
również poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Pro-
ces rewitalizacji, w wyniku którego nastąpi zmniejszenie bezrobocia, wzrost 
aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz 
podejmowane będą działania na rzecz zmniejszenia wykluczenia społeczne-
go, będzie jednocześnie procesem determinującym wzrost konkurencyjności 
całej gminy. Rozwiązywanie problemów społecznych przyczyni się do wzro-
stu atrakcyjności gminy, co z kolei wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy. 
Zgodnie z wytycznymi zdefiniowane obszary problemowe będą rewitalizowa-
ne z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecz-
nych. Szczególny nacisk będzie skierowany na obszary o wysokim odnotowa-
nym nasileniu problemów społecznych — głównie w zakresie marginalizacji 
materialnej i społecznej mieszkańców terenu zdegradowanego. 

Na bazie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz identy-
fikacji problemów na obszarze rewitalizacji, określono cele rewitalizacji oraz 
kierunki działań, które będą realizowane poprzez projekty rewitalizacyjne. 
W oparciu o przeprowadzone analizy sytuacji społeczno-gospodarczej, prze-
strzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej gminy Zagnańsk oraz 
przy uwzględnieniu zapisów dokumentów strategicznych sporządzonych na 
wyższych szczeblach (krajowym i wojewódzkim), sformułowane zostały cele 
rewitalizacji gminy Zagnańsk. Zgodnie z logiką interwencji cele rewitalizacji 
odnoszą się do zidentyfikowanych obszarów problemowych, wyznaczonych 
na podstawie analizy wskaźnikowej oraz konsultacji społecznych. Cele strate-
giczne stanowią bezpośrednią odpowiedź na potrzeby mieszkańców, wyniki 
diagnozy strategicznej oraz zidentyfikowane problemy gminy Zagnańsk. 
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Cel Strategiczny 1: 
Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej i bezpieczeństwa miesz-

kańców gminy Zagnańsk
Cele szczegółowe: 
1.1 Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju.
1.2 Zapewnienie dostępności i wysokiego standardu infrastruktury służą-

cej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
1.3 Poprawa infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 
Cel strategiczny 2 
Wsparcie dla rozwoju gospodarczego w celu poprawy oferty obszaru oraz 

zmniejszenia zjawiska bezrobocia i ubóstwa.
Cele szczegółowe: 
2.1 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej centrum Zagnańska dla 

przedsiębiorstw. 
2.2 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w gminie Zagnańsk. 
2.3 Zwiększenie szans na zatrudnienie. Kierunki działań: 
Cel strategiczny 3 
Rozwój kapitału społecznego oraz redukcja negatywnych zjawisk spo-

łecznych w obszarze rewitalizowanym. 
Cele szczegółowe: 
3.1 Wzrost kompetencji, zasobów ludzkich poprzez edukację. 
3.2 Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej. 
3.3 Rozwój usług społecznych. 
Obszar rewitalizacji w gminie Zagnańsk obejmuje centrum miejscowo-

ści Zagnańsk i tereny bezpośrednio przylegające, jak również oddalone od 
centrum ale wymagające podjęcia zadań rewitalizacyjnych. Wybrany obszar 
rekomendowany do podjęcia działań rewitalizacyjnych przedstawiono w po-
niższej tabeli.

Tabela 5. Obszar rekomendowany do rewitalizacji na terenie gminy Zagnańsk

l.p. Wyszczególnienie

Liczba ludności Powierzchnia w ha

ogółem
objętej  
programem 
rewitalizacji

obszaru 
zdegradowa-
nego

ogółem
obszaru 
zdegradowa-
nego

1. Gmina Zagnańsk 12773 750 brak danych 12437 173

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z gminy Zagnańsk
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BADANIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW ART.10 USTAWY O 
REWITALIZACJI

Zważywszy na treść art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji obszar rewitaliza-
cji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez 
więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być 
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspól-
nych granic.

Celem weryfikacji spełnienia warunków art. 10 ustawy o rewitalizacji, 
przyjmujemy następujące dyrektywy weryfikacji:

1.

2. 

3. 

Stosując zależności 1,2,3 otrzymujemy:
Gmina Skarżysko – Kamienna

• liczba osób objętych rewitalizacją – 9731
 liczba ludności w Gminie – 47212  Ad.1. 

• liczba ludności obszaru zdegradowanego – 7136
 liczba ludności w Gminie – 47212  Ad.2. 

• powierzchnia obszaru zdegradowanego – 1168,9 ha
 powierzchnia ogółem – 6439 ha   Ad.3. 
Gmina Chęciny

• liczba osób objętych rewitalizacją – 3481
 liczba ludności w Gminie – 14908  Ad.1. 

• liczba ludności obszaru zdegradowanego – 4334
 liczba ludności w Gminie – 14908  Ad.2. 

• powierzchnia obszaru zdegradowanego
 brak danych
Gmina Zagnańsk

• liczba osób objętych rewitalizacją – 750
 liczba ludności w Gminie – 12773  Ad.1. 

• liczba ludności obszaru zdegradowanego
 brak danych
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• powierzchnia obszaru zdegradowanego – 173 ha
 powierzchnia ogółem – 12437 ha  Ad.3. 

Z uzyskanych wyników można wysnuć wniosek, że warunki przepisu art. 
10 ustawyo rewitalizacji w całości spełnia jedynie Gmina Skarżysko-Kamien-
na. Gmina Chęciny nie spełnia warunku dotyczącego powierzchni obszaru 
zdegradowanego ze względu na brak danych dotyczących tego obszaru. Na-
tomiast Gmina Zagnańsk nie spełnia warunku dotyczącego liczby ludności 
obszaru zdegradowanego z uwagi na brak danych w tym obszarze.

Wobec powyższego pełnej interpretacji podlega Gmina Skarżysko- 
Kamienna spełniając wszystkie warunki przepisu art. 10 ustawy o rewitalizacji.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ  
W BADANYCH GMINACH

Rewitalizacja w Polsce jest zdecydowanie uzależniona od środków po-
chodzących z programów unijnych, a zainteresowanie miast rewitalizacją ma 
związek z wielkością środków alokowanych na ten cel w RPO. Środki publicz-
ne przeznaczane na programy nie powinny finansować ich w większości, ale 
pomagać w mobilizacji kapitału, usuwaniu kluczowych barier oraz wykorzy-
staniu instrumentów zwrotnych. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, 
że rewitalizacja jest w praktyce utożsamiana z projektami współfinansowanymi 
ze środków publicznych, zazwyczaj europejskich, a skala jej praktycznej reali-
zacji jest uzależniona od sukcesu w konkursach na dofinansowanie projektów 
(Jarczewski W., Kułaczkowska A., Raport o stanie polskich miast Rewitalizacja, 
Instytut Rozwoju Miast i Regionów – Warszawa–Kraków 2019, s. 17).

W ogłoszonych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkur-
sach zamkniętych nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 oraz nr RPSW.06.05.
00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Dzia-
łania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
projekty złożyły m.in. badane gminy przedstawione w tabeli nr 6.

W ramach konkursów wsparcie znalazły przedsięwzięcia z zakresu prze-
budowy, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i prze-
strzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, 
gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Przedkłada-
ne projekty wynikały z Programów Rewitalizacji oraz miały charakter kom-
pleksowy i zintegrowany. Ponadto wykazywały wyraźną komplementarność  
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z inwestycjami w ramach EFS, wspierały integrację społeczną, przyczyniały się 
do zmniejszenia ubóstwa oraz prowadziły do zwiększenia szans zatrudnienia. 

Wsparcie zostało udzielone projektom przyczyniającym się do wzro-
stu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie m.in.: infrastruktury wodno- 
kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej,  
zaopatrzenia w energię elektryczną oraz systemów monitorowania bezpieczeń-
stwa w miejscach publicznych. 

Podkreślić należy, iż dominująca w projekcie kategoria kosztów nie może 
przekraczać 40% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalny poziom całkowite-
go dofinansowania wydatków kwalifikowanych dla konkursu zamkniętego nr 
RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 wynosi:

1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną, pomocą de mi-
nimis, niegenerującego dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 
ogólnego – maksymalnie 75% (środki UE w wysokości 65 % + środki  
z budżetu państwa w wysokości 10 %),

2. w przypadku projektu generującego dochód, maksymalny poziom do-
finansowania powinien zostać ustalony metodą luki finansowej, ale nie 
więcej niż 65% (środki UE),

3. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wyni-
kającej z reguł pomocy publicznej, ale nie więcej niż 65 % (środki UE), 
z zastrzeżeniem pkt 2.,

4. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymal-
ny poziom dofinansowania 65% (środki UE), przy czym pomoc ta 
może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de mi-
nimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym 
roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podat-
kowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 
200 000 Euro dla jednego podmiotu, a w przypadku podmiotu pro-
wadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 
100 000 Euro (Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego  
nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Działania 6.5 „Rewi-
talizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój 
miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014 – 2020).

Natomiast maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wy-
datków kwalifikowanych dla konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.
00-IZ.00-26-156/17 wynosi:
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1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną, pomocą de 
minimis, niegenerującego dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 
ogólnego – maksymalnie 80% (środki UE w wysokości 75% + środki z bu-
dżetu państwa w wysokości 5 %),

2. w przypadku projektu generującego dochód, maksymalny poziom 
dofinansowania powinien zostać ustalony metodą luki finansowej, ale nie 
więcej niż 75% (środki UE),

3. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości 
wynikającej z reguł pomocy publicznej, ale nie więcej niż 75% (środki UE),  
z zastrzeżeniem pkt 2,

4. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymalny 
poziom dofinansowania 75% (środki UE), przy czym pomoc ta może być 
udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis 
w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz  
w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych 
formach, nie przekroczy kwoty 200 000 Euro dla jednego podmiotu, a w przy-
padku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego 
towarów 100 000 Euro (Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego  
nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Działania 6.5 „Rewitaliza-
cja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020).

W niższej tabeli zostały wykazane kwoty wydatków kwalifikowanych. 
Za wydatki (koszty) kwalifikowane uznaje się koszty poniesione w ramach 
projektu, które podlegają refundacji z funduszy unijnych. Wydatki (kosz-
ty) stanowią m.in. nabycie i instalacja środków trwałych, budowa obiek-
tów lub skorzystanie z usług przewidzianych w projekcie, wynagrodze-
nia osób zaangażowanych w projekt. Dokumentami, które potwierdzają  
ww. koszty są faktury i potwierdzenia przelewów, ale również umowy, proto-
koły przekazania towarów, odbioru zleconych prac czy wykonania usług.

Do zweryfikowania poniższej hipotezy posłużą dane zamieszczone w ta-
beli nr 6: 

W odniesieniu do ww. konkursu gminy objęte badaniem spełniają wa-
runki określone w regulaminie o ograniczeniu środków finansowych z Unii 
Europejskiej oraz w uchwałach i zmianach uchwał podjętych przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego.
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Tabela 6. Wartość projektów i proponowane kwoty dofinansowania w badanych gminach 

l.p. Wyszczególnienie 
miasto/gmina

Tytuł 
projektu

Wartość  
ogółem zł

Wydatki kwalifi-
kowane zł

Wnioskowane 
dofinansowanie

zł

Wnioskowane
Liczba 

punktów

Propono-
wana kwota 

dofinansowania
złEFRR

zł
Budżet państwa 

zł

1. Skarżysko- 
Kamienna rewitalizacja 14874478,49 13556085,19 10167063,89 13556084,19 10167063,89 58 10167063,89

2. Chęciny rewitalizacja 8350213,16 6982465,74 4196461,91 3934183,04 262278,87 62 262278,87

3. Zagnańsk rewitalizacja 5237763,99 5209142,99 4165433,18 3906857,24 258575,94 61 258575,94

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z otrzymanych z ww. miast i gmin
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Do weryfikacji hipotezy zastosowano wskaźnik istotności struktury według 
wzoru (Greń J., Modele i zadania statystyki matematycznej, Warszawa 1972):

przy czym:  
     

m1 – wydatki kwalifikowane
m2 – proponowana kwota dofinansowania
n1 – wartość ogółem
n1=n2 – wartość ogółem

Gmina Skarżysko – Kamienna

Obliczenia pomocnicze do wzoru

przy czym 

Zatem: u=42,64>1,96
Należy stwierdzić, że wydatki są większe od proponowanego dofinanso-

wania zatem hipotezę zerową (Ho) odrzucamy. 
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Gmina Chęciny

Obliczenia pomocnicze do wzoru

przy czym 

Zatem: u=258,17>1,96

Należy stwierdzić, że wydatki są większe od proponowanego dofinanso-
wania zatem hipotezę zerową (Ho) odrzucamy.

Gmina Zagnańsk

Obliczenia pomocnicze do wzoru

przy czym 

Zatem: u=296,93>1,96
Należy stwierdzić, że wydatki są większe od proponowanego dofinanso-

wania zatem hipotezę zerową (Ho) odrzucamy.



103

EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA REWITALIZACJI...

Do zbadania istotności między wydatkami i proponowanym dofinanso-
waniem względem wartości ogółem dokonano weryfikacji za pomocą wskaź-
nika istotności struktury „u”.

Przyjmujemy, że jeżeli obliczone „u” jest >1,96 to hipotezę Ho odrzu-
camy, a jeżeli jest <1,96 to hipotezę Ho przyjmujemy, natomiast jeżeli jest 
równe to hipotezę Ho odraczamy.

Gmina Skarżysko – Kamienna

Obliczenia pomocnicze do wzoru

przy czym 

Zatem: u=46,05>1,96

Należy stwierdzić, że wydatki są większe od proponowanego dofinanso-
wania zatem hipotezę zerową (Ho) odrzucamy.
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Gmina Chęciny

Obliczenia pomocnicze do wzoru

przy czym 

Zatem: u=303,40>1,96

Należy stwierdzić, że wydatki są większe od proponowanego dofinanso-
wania zatem hipotezę zerową (Ho) odrzucamy.

Gmina Zagnańsk

Obliczenia pomocnicze do wzoru

przy czym 

Zatem: u=305,32>1,96
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Należy stwierdzić, że wydatki są większe od proponowanego dofinanso-
wania zatem hipotezę zerową (Ho) odrzucamy.

Z przedstawionych obliczeń wynika, że w badanych gminach hipotezę 
zerową Ho zdecydowanie odrzucamy, w związku z tym, że wydatki są większe 
od proponowanego dofinansowania.

PODSUMOWANIE

Konkludując z uzyskanych wyników można wysnuć wniosek, że warun-
ki przepisu art. 10 ustawy o rewitalizacji w całości spełnia jedynie Gmina 
Skarżysko-Kamienna.

Należy stwierdzić również, że zachodzi relacja między wydatkami a pro-
ponowaną kwotą dofinansowania względem wartości ogółem w badanych 
gminach ze względu na to, że:

–  w czasie realizacji projektów gminy dokonują częściowej oceny ich wy-
konania i po złożeniu wniosku otrzymują dofinansowanie,

–  całość dofinansowania otrzymują gminy, gdy projekty dot. rewitalizacji 
zostaną zakończonei przyjęte przez odpowiednie komisje.

Z powyższego wynika, że użytecznie prowadzona rewitalizacja stanowi 
podstawę poprawy bytu dla społeczności gmin. 
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Przepisy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021,  
poz. 305)

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015, poz. 1777)

Uchwała Nr 1971/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  
24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapo-
wego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16  
w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast Działania 6.5 Rewi-
talizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
wraz z załącznikami 

Uchwała Nr 2907/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierp-
nia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego kon-
kursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach 
Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast Działania 6.5 Rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz  
z załącznikami

Uchwała Nr 2953/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  
28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 
6 – Rozwój miast Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich 
i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 wraz z załącznikami 

Uchwała nr 3031/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  
27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.
00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast 
Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami

Uchwała Nr 3356/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  
20 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia 
poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach 
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konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania 
w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.
00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój miast 
Działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich’’ Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020

Uchwała Nr 3129/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  
16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3356/17 z dnia  
20 grudnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwięk-
szenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania 
w ramach konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofi-
nansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.06.05.00-IZ.00-26 -072/16 w ramach Osi Priorytetowej 
6 – Rozwój miast Działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich 
i wiejskich’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Uchwała Nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia  
12 grudnia 2016 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewita-
lizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020

Uchwała Nr 242/XXXVIII/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia  
20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewi-
talizacji dla Gminy Chęciny na lata 2016-2023”

Uchwała Nr 99/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia  
2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Za-
gnańsk na lata 2016 – 2023

Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.
00-IZ.00-26-072/16 w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja ob-
szarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014 – 2020 

Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.
00-IZ.00-26-156/17 w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja ob-
szarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014 – 2020
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EFFECTIVENESS OF REVITALIZATION IN CITIES  
AND COMMUNES OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE 

VOIVODESHIP IN THE YEARS 2014-2020

Abstract: The subject of considerations in this article were the regulations of 
the Act of 9 October 2015 on revitalization (Journal of Laws of 2015, item 
1777) and in order to examine the fulfillment of the conditions set out in 
the provision of Art. 10 of the Act, 3 verification directives were adopted.  
The main purpose of this article is to present the relationship between expenses 
and the proposed grant amount in relation to the total value. For this purpose, 
the expenditure was analyzed by examining the statistical significance with 
the use of the structure significance index. In conclusion it was shown, on the 
example of selected communes of the Świętokrzyskie Voivodeship, that local 
government authorities saw, in the context of the current financial perspective 
of the European Union, the possibility of financing the revitalization process 
from EU funds, which resulted in the development and adoption of a large 
number of revitalization programs. According to the assumptions of the act, 
these programs should define activities contributing to solving social prob-
lems, in cooperation with various groups of stakeholders. It is important that 
the revitalization process is a comprehensive tool for urban repair, in which 
the modernization of infrastructure is not the goal, but one of the measures 
improving the quality of life of the inhabitants. Undoubtedly, the interest in 
the revitalization process is a derivative of the availability of funds allocated 
for this purpose in regional and national operational programs financed from 
European Funds. 

Keywords: revitalization, degraded area, area of the municipal revitalization 
program, European Funds




