
………………………………………., dnia ………………………………..    
(miejscowość)                                                (data)      

Obwiniony bezpodstawnie ukarany mandatem: 
Imię i nazwisko ……………………………………………………….… 
Adres korespondencyjny ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
 
Data wystawienia mandatu:………………………………………………. 
Miejscowość wystawienia mandatu:………………………………….. 

 
 
 
 

(wpisz adres Sądu, na którego obszarze wystawiono mandat. Jeśli go nie znasz -  zadzwoń na 
infolinię dowolnego sądu i poproś o wskazanie sądu właściwego miejscowo): 

Sąd Rejonowy ……………………………… 
Wydział ……………. Karny 

Adres: ………………………………………….… 
……………………………………………………… 

ODWOŁANIE OD PRZYJĘTEGO MANDATU 
Na podstawie art. 101. § 1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2001 Nr 106 poz. 1148 z późn. zm.), który stanowi, iż 
Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący 
czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony 
w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu, wnoszę o 
uchylenie mandatu z uwagi na okoliczność, iż został wystawiony za czyn nie będący 
wykroczeniem w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.  
Przyjąłem mandat, gdyż byłem wprowadzony w błąd przez wystawiającego go, że mój czyn – 
brak zasłonięcia ust i nosa - wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 54 Ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114 z późn. zm.), który stanowi, iż Kto wykracza 
przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach 
publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.  

UZASADNIENIE 
Na wstępie podnoszę, iż Nullum crimen sine lege (łac. Nie ma przestępstwa bez ustawy). Jest 
to tzw. paremia prawnicza oznaczająca, że nie jest przestępstwem czyn, który nie był 
zabroniony w momencie jego popełniania. Nullum cromen sine lege jest jedną z najbardziej 
istotnych zasad współczesnego prawa karnego i ważnym składnikiem koncepcji państwa 
prawa. Należy przypomnieć niektóre przepisy prawa powszechnie obowiązującego: 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez 
Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 r., 
ogłoszona w Dz. U. Z 1997 r. Nr 78, poz. 483, która weszła w życie w dniu 17 października 
1997 r., ostatnio zmieniona ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2009 Nr 114, poz. 946: 
Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, (…). 
Art. 5. Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela (…). 
Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 
Art. 8.1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 
Art. 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. 



Art. 13. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w 
swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i 
komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść 
rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na 
politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. 
Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest 
obowiązkiem władz publicznych. 
Art. 31.1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do 
czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie 
dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 
moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 
istoty wolności i praw. 
Art. 37.1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw 
zapewnionych w Konstytucji. 
2. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa. 
Art. 41.1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub 
ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. 
2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się 
do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu 
wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego 
wolności. 
4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny. 
5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. 
Art. 42. 3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona 
prawomocnym wyrokiem sądu. 
Art. 43. Zbrodnie (…) przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu. 
Art. 44. Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn 
politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega 
zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn. 
Art. 45. 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 
Art. 53.1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego 
wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej 
religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i 
nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w 
zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej 
tam, gdzie się znajdują. 
5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, 
zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. 
6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach 
religijnych. 



7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego 
światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. 
Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i 
rozpowszechniania informacji. 
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są 
zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na 
prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. 
Art. 68.1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy 
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i 
zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 
Art. 70.1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób 
wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. 
4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do 
wykształcenia(…) 
Art. 77. 1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez 
niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. 
Art. 78. Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej 
instancji. (…) 
Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 
Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: 
Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 
Art. 91.1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio 
stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. 
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma 
pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej 
organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, 
mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. 
Art. 178.1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko 
Konstytucji oraz ustawom. 
Art. 228.1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są 
niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, 
stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. 
2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze 
rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości. Zasady 
działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności 
i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa 
ustawa. 
3. Ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych 
wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i 
obywatela. 
4. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać 
stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego 
funkcjonowania państwa. 

http://www.konstytucja-polski.pl/#art_87
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Art. 230.1. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli 
lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może 
wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na 
całym terytorium państwa. 
2. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie 
dłuższy niż 60 dni. 
Art. 231. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent 
Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. 
Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je 
uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
posłów. 
Art. 232. W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych 
noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może 
wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo 
na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu. 
Art. 233.1. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w 
czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych w 
art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, 
art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności 
karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 
(petycje) oraz art. 48 i art. 72 (rodzina i dziecko). 
2. Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z 
powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia 
oraz majątku. 
3. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie 
klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w art. 22 (wolność 
działalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność 
mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność 
pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 
ust. 2 (prawo do wypoczynku).  
Art. 234.1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, 
Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą 
ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają 
zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. 
2. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł powszechnie 
obowiązującego prawa. 
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym 
Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U.1977 Nr 38, poz.167):  
1. Wszyscy ludzie są równi przed sądami i trybunałami. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i 
publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd, ustanowiony 
przez ustawę, przy orzekaniu co do zasadności oskarżenia przeciw niemu w sprawach 
karnych (…). 
6. Jeżeli prawomocne orzeczenie skazujące zostało następnie uchylone lub nastąpiło 
ułaskawienie na podstawie nowych lub nowo ujawnionych faktów, które niezbicie 
wykazywały, że zaszła omyłka sądowa, wówczas osobie, która poniosła karę w wyniku 
takiego skazania, będzie przyznane odszkodowanie zgodnie z ustawą, chyba że zostanie 



udowodnione, iż osoba ta ponosi całkowicie lub częściowo winę za nieujawnienie w porę 
nieznanego faktu. 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r.: 
Art. 1. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. (…)  
Art. 2. Każdy człowiek jest uprawniony do korzystania z wszystkich praw i wolności 
wyłożonych w niniejszej Deklaracji, bez względu na różnice (…) religii, poglądów politycznych 
lub innych przekonań, (…).  
Art. 3. Każdy człowiek ma prawo do (…), wolności (…).  
Art. 4. Nikt nie może pozostawać w stanie niewolnictwa lub służebności; niewolnictwo (…) we 
wszystkich formach będą zakazane.  
Art. 5. Nikt nie może być poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo 
upokarzającemu traktowaniu lub karaniu 
Art. 7. Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do 
jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy są uprawnieni do jednakowej ochrony przed 
jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek 
podżeganiem do takiej dyskryminacji.  
Art. 8. Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwołania się do kompetentnych sądów 
krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznawanych 
mu przez konstytucję lub przez prawo.  
Art. 9. Nikt nie może być poddany arbitralnemu zatrzymaniu i aresztowaniu (…).  
Art. 10. Każdy człowiek przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o 
skierowaniu przeciwko niemu oskarżenia o przestępstwo jest uprawniony na warunkach 
całkowitej równości do sprawiedliwego i publicznego wysłuchania przez niezależny i 
bezstronny sąd.  
Art. 11. 1. Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano 
go za niewinnego dopóty, dopóki wina nie zostanie udowodniona mu zgodnie z prawem 
podczas publicznego procesu, w którym miał wszystkie gwarancje konieczne do swojej 
obrony.  
Art. 12. Nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, 
rodzinne, domowe lub korespondencję ani też atakom na jego honor i dobre imię. Każdy 
człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takim ingerencjom i atakom.  
Art. 13. 1. Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca 
zamieszkania w granicach każdego państwa.  
2. Każdy człowiek ma prawo do opuszczania jakiegokolwiek kraju, łącznie ze swym własnym, 
i do powrotu do swojego kraju.  
Art. 18. Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje 
wolność zmiany religii lub wiary oraz wolność głoszenia swej religii lub wiary, bądź 
indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie lub prywatnie poprzez nauczanie, 
praktykowanie, uprawianie kultu i praktyk religijnych.  
Art. 19. Każdy człowiek ma prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; prawo 
to obejmuje swobodę posiadania niezależnych poglądów, poszukiwania, otrzymywania i 
rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice.  
Art. 20. 1. Każdy człowiek ma prawo do wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.  
Art. 21. 1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem 
bezpośrednio lub przez swobodnie wybranych przedstawicieli.  
2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.  



3. Wola ludu będzie podstawą władzy rządu; wola ta będzie wyrażona w okresowo 
przeprowadzonych i rzetelnych wyborach, które powinny być powszechne i równe oraz 
przeprowadzone w tajnym głosowaniu lub innej zapewniającej wolne głosowanie 
procedurze.  
Art. 22. Każdy człowiek jako członek społeczeństwa ma prawo do zabezpieczenia społecznego 
i jest upoważniony, dzięki wysiłkowi narodowemu i współpracy międzynarodowej oraz 
stosowanie do organizacji i zasobów danego państwa, do korzystania z praw ekonomicznych, 
socjalnych i kulturalnych, nieodzownych dla jego godności i swobodnego rozwoju swojej 
osobowości.  
Art. 23. 1. Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru zatrudnienia, do 
sprawiedliwych i zadowalających warunków pracy i do ochrony przed bezrobociem.  
Art. 26. 1. Każdy człowiek ma prawo do oświaty. (…) Oświatę w zakresie technicznym i 
zawodowym należy uczynić powszechnie dostępną, a oświata na poziomie wyższym powinna 
być równie dostępna dla wszystkich zależnie od zalet osobistych.  
2. Celem oświaty będzie pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania dla 
praw człowieka i podstawowych wolności. Będzie ona krzewić zrozumienie, tolerancję i 
przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popierać 
działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.  
Art. 28. Każdy człowiek jest uprawniony do takiego porządku społecznego i 
międzynarodowego, w którym prawa i wolności wyłożone w niniejszej Deklaracji mogą być w 
pełni realizowane.  
Art. 29. 1. Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczności, w której to jedynie jest możliwy 
swobodny i pełny rozwój jego osobowości.  
2. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim 
ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego 
uznania i poszanowania praw i wolności innych oraz w celu uczynienia zadość słusznym 
wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu w demokratycznym 
społeczeństwie.  
3. Niniejsze prawa i wolności nie mogą w żadnym wypadku być wykorzystane w sposób 
sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.  
Art. 30. Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego 
jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do rozwijania działalności 
lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności 
proklamowanych w niniejszej Deklaracji. 
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 
4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona 
Protokołem nr 2 (Dz. U. 1993 Nr 61, poz. 284): 
Art. 6. Prawo do rzetelnego procesu sądowego 
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym 
terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o 
zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie 
przed sądem jest jawne (…). 
2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do 
czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą. 
3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do: 
b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony; 



c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma 
wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony - do bezpłatnego korzystania z pomocy 
obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości; 
d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania 
obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków 
oskarżenia; 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r., Nicea, dostosowana 12 
grudnia 2007 roku. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Karta stanie się jego częścią w 
wersji zrewidowanej w 2007 r. 
Art. 1. Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona. 
Art. 3. 1. Każdy ma prawo do poszanowania jego integralności fizycznej i psychicznej. 
2. W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności: 
a) swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami 
określonymi przez ustawę; 
Art. 4.Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu 
albo karaniu. 
Art. 5.1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie. 
Art. 6. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. 
Art. 8. 1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. 
2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby 
zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo 
dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania. 
3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu. 
Art. 10.1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje wolność 
zmiany religii lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z 
innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, 
nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach. 
Art. 11.1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania 
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz 
publicznych i bez względu na granice państwowe. 
Art. 12.1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do 
swobodnego stowarzyszania się na wszystkich poziomach, zwłaszcza w sprawach 
politycznych, związkowych i obywatelskich, z którego wynika prawo każdego do tworzenia 
związków zawodowych i przystępowania do nich dla obrony swoich interesów. 
Art. 14.1. Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
2. Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej. 
Art. 20. Wszyscy są równi wobec prawa.  
Art. 21. 1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na (…) religię lub 
przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, (…). 
Art. 22. Unia szanuje różnorodność (…), religijną (…).  
Art. 24. 1. Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. 
Mogą one swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, 
które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości.  
2. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze 
publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes 
dziecka.  



Art. 41. 1. Każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w 
rozsądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.  
2. Prawo to obejmuje:  
a) prawo każdego do bycia wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki 
mogące negatywnie wpłynąć na jego sytuację,  
b) prawo każdego do dostępu do akt jego sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych 
interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej,  
c) obowiązek administracji uzasadniania swoich decyzji.  
3. Każdy ma prawo domagania się od Unii naprawienia, zgodnie z zasadami ogólnymi 
wspólnymi dla praw Państw Członkowskich, szkody wyrządzonej przez instytucje lub ich 
pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.  
4. Każdy może zwrócić się pisemnie do instytucji Unii w jednym z języków Traktatów i musi 
otrzymać odpowiedź w tym samym języku.  
Art. 42. Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania 
lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo dostępu do dokumentów 
instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, niezależnie od ich formy.  
Art. 43. Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania 
lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo zwracać się do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadkach niewłaściwego administrowania w działaniach 
instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, z wyłączeniem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonującego swoje funkcje sądowe.  
Art. 44. Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania 
lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo petycji do Parlamentu 
Europejskiego.  
Art. 45. 1. Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania 
na terytorium Państw Członkowskich.  
Art. 47. Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, 
ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami 
przewidzianymi w niniejszym artykule. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego 
rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd 
ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy ma możliwość uzyskania porady prawnej, 
skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela. Pomoc prawna jest udzielana osobom, 
które nie posiadają wystarczających środków, w zakresie w jakim jest ona konieczna dla 
zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.  
Art. 48. 1. Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie 
stwierdzona zgodnie z prawem.  
2. Każdemu oskarżonemu gwarantuje się poszanowanie prawa do obrony.  
Art. 51. 1. Postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie do instytucji, organów i 
jednostek organizacyjnych Unii przy poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do Państw 
Członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Państwa te szanują 
zatem prawa, przestrzegają zasad i popierają ich stosowanie zgodnie ze swymi 
odpowiednimi uprawnieniami i w poszanowaniu granic kompetencji Unii powierzonych jej w 
Traktatach.  
2. Niniejsza Karta nie rozszerza zakresu zastosowania prawa Unii poza kompetencje Unii, nie 
ustanawia nowych kompetencji ani zadań Unii, ani też nie zmienia kompetencji i zadań 
określonych w Traktatach.  



Art. 52. 1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie 
muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem 
zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są 
konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub 
potrzebom ochrony praw i wolności innych osób.  
2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które są przedmiotem postanowień Traktatów, są 
wykonywane na warunkach i w granicach w nich określonych.  
3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom 
zagwarantowanym w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych przez tę konwencję. 
Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą 
ochronę.  
4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe wynikające ze wspólnych 
tradycji konstytucyjnych Państw Członkowskich, prawa te interpretuje się zgodnie z tymi 
tradycjami.  
5. Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wprowadzane w życie przez 
akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne 
Unii oraz przez akty Państw Członkowskich, gdy wykonują one prawo Unii, korzystając ze 
swoich odpowiednich uprawnień. Można się na nie powoływać w sądzie jedynie w celu 
wykładni tych aktów i kontroli ich legalności.  
6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzględnia się w pełni, jak przewiduje to niniejsza 
Karta.  
7. Wyjaśnienia sporządzone w celu wskazania wykładni niniejszej Karty są należycie 
uwzględniane przez sądy Unii i Państw Członkowskich.  
Art. 53. Żadne z postanowień niniejszej Karty nie będzie interpretowane jako ograniczające 
lub naruszające prawa człowieka i podstawowe wolności uznane, we właściwych im 
obszarach zastosowania, przez prawo Unii i prawo międzynarodowe oraz konwencje 
międzynarodowe, których Unia lub wszystkie Państwa Członkowskie są stronami, w 
szczególności przez europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz przez konstytucje Państw Członkowskich.  
Art. 54. Żadne z postanowień niniejszej Karty nie może być interpretowane jako przyznające 
prawo do podejmowania jakiejkolwiek działalności lub dokonywania jakiegokolwiek czynu 
zmierzającego do zniweczenia praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie lub ich 
ograniczenia w większym stopniu, aniżeli jest to przewidziane w niniejszej Karcie. Powyższy 
tekst przejmuje, z dostosowaniami, Kartę proklamowaną dnia 7 grudnia 2000 r. i zastępuje ją 
od dnia wejścia w życie Traktatu z Lizbony. 
Deklaracja w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji Opartych na 
Religii lub Przekonaniach z dnia 25 listopada 1981 r., Nowy Jork 
Art. 1.1. Każda osoba będzie miała prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to 
będzie obejmowało wolność wyznawania religii bądź jakichkolwiek przekonań według 
własnego wyboru, jak również wolność manifestowania swojej religii lub przekonań – 
indywidualnie lub we wspólnocie z innymi, publicznie lub prywatnie – w modlitwie, 
obrzędach, praktykach i nauczaniu. 
2. Nikt nie będzie podlegać przymusowi, który naruszałby jego wolność wyznawania religii 
lub przekonań według własnego wyboru. 
3. Wolność manifestowania czyjejś religii lub przekonań może podlegać jedynie takim 
ograniczeniom, jakie są przewidziane prawem i konieczne w demokratycznym społeczeństwie 



dla ochrony bezpieczeństwa, porządku, zdrowia lub moralności publicznej, albo 
podstawowych praw i wolności innych osób. 
Art. 2.1. Nikt nie będzie podlegać dyskryminacji ze strony jakiegokolwiek Państwa, instytucji, 
grupy osób albo osoby na podstawie religii lub innych przekonań. 
2. Dla celów niniejszej Deklaracji, wyrażenie „nietolerancja i dyskryminacja oparta na religii 
lub przekonaniach” oznacza jakiekolwiek rozróżnienie, wykluczenie, ograniczenie lub 
uprzywilejowanie oparte na religii lub przekonaniach, a mające za swój cel albo za swój 
skutek zniesienie lub podkopanie uznania, korzystania lub urzeczywistnienia praw człowieka i 
podstawowych wolności na zasadzie równości. 
Art. 3.Dyskryminacja pomiędzy istotami ludzkimi na podstawie religii lub przekonań stanowi 
obrazę godności ludzkiej oraz zaparcie się zasad Karty Narodów Zjednoczonych, i winna być 
potępiona jako naruszenie praw człowieka  
Art. 4.1. Wszystkie Państwa podejmować będą skuteczne środki dla zapobiegania i 
eliminowania dyskryminacji na podstawie religii lub przekonań w uznaniu, urzeczywistnianiu 
i korzystaniu z praw człowieka i podstawowych wolności we wszystkich dziedzinach życia 
obywatelskiego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego. 
2. Wszystkie Państwa będą czynić wszelkie wysiłki na rzecz wydania bądź – tam, gdzie 
zachodzi taka potrzeba – uchylenia ustawodawstwa celem zakazania jakiejkolwiek tego 
rodzaju dyskryminacji, jak też na rzecz podjęcia wszelkich właściwych środków służących 
zwalczaniu w tej dziedzinie nietolerancji na podstawie religii bądź innych przekonań. 
Art. 5. 1. Rodzice albo – w odpowiednim przypadku – opiekunowie prawni dziecka mają 
prawo organizować życie w obrębie rodziny zgodnie z ich religią lub przekonaniami, jak 
również mając na względzie edukację moralną, w której – zgodnie z ich przeświadczeniem – 
dziecko powinno wzrastać. 
2. Każde dziecko będzie korzystało z prawa dysponowania dostępem do edukacji w dziedzinie 
religii lub przekonań zgodnie z życzeniem jego rodziców albo – w odpowiednim przypadku 
opiekunów prawnych, i nie może być zmuszane do pobierania nauki o religii lub 
przekonaniach wbrew woli jego rodziców lub opiekunów prawnych, przy czym wiodącą 
zasadą będzie najwyższy interes dziecka. 
3. Każde dziecko będzie chronione przed jakąkolwiek formą dyskryminacji na podstawie 
religii lub przekonań. Winno ono wzrastać w duchu zrozumienia, tolerancji, przyjaźni między 
ludami, pokoju i powszechnego braterstwa, poszanowania dla wolności religii lub przekonań 
innych osób, jak również w pełnej świadomości tego, iż jego energia i talenty winny być 
postawione na służbę jego bliźnim. 
4. W przypadku dziecka, które nie pozostaje pod opieką ani swoich rodziców, ani opiekunów 
prawnych, należytej uwagi należy udzielać wyrażonym przez nich życzeniom bądź 
jakiemukolwiek innemu dowodowi ich życzeń w dziedzinie religii lub przekonań, przy czym 
najwyższy interes dziecka będzie zasadą wiodącą. 
5. Praktykowanie religii lub przekonań, w którym dziecko wzrasta, nie może być szkodliwe dla 
jego zdrowia fizycznego bądź umysłowego, albo dla jego pełnego rozwoju, biorąc pod uwagę 
artykuł 1 ustęp 3 niniejszej Deklaracji. 
Art. 6. Zgodnie z artykułem 1 niniejszej Deklaracji i stosownie do postanowień Artykułu 1 
ustęp 3, prawo do wolności myśli, sumienia, religii lub przekonań będzie obejmowało, między 
innymi, następujące wolności: 
a) modlitwy i zgromadzania się dla potrzeb religii lub przekonań, jak też ustanawiania i 
utrzymywania placówek temu celowi służących; 
b) ustanawiania i utrzymywania stosownych instytucji charytatywnych lub humanitarnych; 



c) produkowania, nabywania i wykorzystywania, w stosownym zakresie, koniecznych 
artykułów i materiałów związanych z rytuałem albo obyczajami danej religii lub przekonań; 
d) pisania, wydawania i rozpowszechniania odpowiednich publikacji w tych dziedzinach; 
e) nauczania religii lub przekonań w odpowiednich dla tego celu placówkach; 
f) ubiegania się o i uzyskiwania dobrowolnych wkładów finansowych bądź innych od 
jednostek i instytucji; 
g) szkolenia, wskazywania, doboru lub wyznaczania drogą sukcesji odpowiednich 
przewodników, stosownie do wymagań i standardów jakiejkolwiek religii lub przekonań; 
h) przestrzegania dni odpoczynku oraz obchodzenia świąt i ceremonii zgodnie z przepisami 
czyjejś religii lub przekonań; 
i) ustanawiania i utrzymywania kontaktów z jednostkami i wspólnotami w dziedzinie religii 
lub przekonań na poziomie krajowym i międzynarodowym. 
Art. 7. Prawa i wolności ustalone w niniejszej Deklaracji będą przyznawane w 
ustawodawstwie krajowym w taki sposób, by każda osoba dysponowała możliwością 
korzystania w praktyce z takich praw i wolności. 
Art. 8. Nic w niniejszej Deklaracji nie będzie rozumiane jako ograniczenie bądź odstępstwo od 
jakiegokolwiek prawa określonego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w 
Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka. 
Konwencja w Sprawie Zwalczania Dyskryminacji w Dziedzinie Oświaty  
z dnia 15 grudnia 1960 r., Paryż (Dz. U. z 1964 roku, Nr 40, poz. 268.) 
Art. 1.1. W rozumieniu niniejszej Konwencji wyraz „dyskryminacja” oznacza wszelkie 
wyróżnianie, wykluczanie, ograniczanie lub uprzywilejowanie ze względu na (…) wyznanie, 
przekonania polityczne lub jakiekolwiek inne, (…) które ma na celu albo którego skutkiem jest 
przekreślenie lub naruszenie zasady jednakowego traktowania w dziedzinie oświaty, a w 
szczególności: 
a) zamknięcie dostępu jakiejkolwiek jednostce lub grupie osób do oświaty jakiegokolwiek 
stopnia lub typu; 
b) ograniczenie dla jakiejkolwiek osoby lub grupy osób oświaty do niższego jej stopnia; 
c) utworzenie lub utrzymywanie oddzielnych systemów oświatowych lub zakładów nauczania 
dla jakichkolwiek osób lub grup osób poza przypadkami przewidzianymi w artykule 2 
niniejszej Konwencji; albo 
d) stawianie jakiejkolwiek osoby lub grupy osób w sytuacji nie dającej się pogodzić z 
godnością człowieka. 
2. W rozumieniu niniejszej Konwencji wyraz „oświata” odnosi się do oświaty wszelkich typów 
i stopni i obejmuje dostęp do oświaty, poziom i jakość nauczania, jak również warunki, w 
jakich ono się odbywa. 
Art. 3. W celu wyeliminowania lub zapobieżenia dyskryminacji w rozumieniu niniejszej 
Konwencji państwa będące jej stroną zobowiązują się: 
a) uchylić wszelkie przepisy ustawowe lub zarządzenia administracyjne oraz zaprzestać 
wszelkich praktyk administracyjnych o charakterze dyskryminacyjnym w dziedzinie oświaty; 
b) zastosować w razie potrzeby w drodze ustawodawczej środki w celu wyeliminowania 
wszelkiej dyskryminacji przy przyjmowaniu uczniów do zakładów nauczania; 
d) nie dopuszczać – w przypadkach, gdy organy państwowe udzielają zakładom nauczania w 
różnej formie pomocy – do stosowania jakichkolwiek przywilejów lub ograniczeń, opartych 
jedynie na fakcie przynależności uczniów do określonej grupy; 
Art. 5.1. Państwa będące stronami niniejszej Konwencji postanawiają, że: 



a) celem oświaty powinien być pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie 
poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód; powinna ona sprzyjać wzajemnemu 
rozumieniu, tolerancji i przyjaźni między wszystkimi narodami, grupami rasowymi i 
wyznaniowymi, a także rozwojowi działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz 
utrzymania pokoju; 
2. Państwa będące stronami niniejszej Konwencji zobowiązują się przedsięwziąć wszelkie 
niezbędne środki, aby zapewnić stosowanie zasad wymienionych w punkcie 1 niniejszego 
artykułu. 
Art. 9. Żadne zastrzeżenia do niniejszej Konwencji nie są dopuszczalne. 
Deklaracja w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji Opartych na 
Religii lub Przekonaniach  
z dnia 25 listopada 1981 r., Nowy Jork (Dz. U. z 1970 roku, Nr 26, poz. 208.): 
Art. 1.1. Każda osoba będzie miała prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to 
będzie obejmowało wolność wyznawania religii bądź jakichkolwiek przekonań według 
własnego wyboru, jak również wolność manifestowania swojej religii lub przekonań – 
indywidualnie lub we wspólnocie z innymi, publicznie lub prywatnie – w modlitwie, 
obrzędach, praktykach i nauczaniu. 
2. Nikt nie będzie podlegać przymusowi, który naruszałby jego wolność wyznawania religii 
lub przekonań według własnego wyboru. 
3. Wolność manifestowania czyjejś religii lub przekonań może podlegać jedynie takim 
ograniczeniom, jakie są przewidziane prawem i konieczne w demokratycznym społeczeństwie 
dla ochrony bezpieczeństwa, porządku, zdrowia lub moralności publicznej, albo 
podstawowych praw i wolności innych osób. 
Art. 2.1. Nikt nie będzie podlegać dyskryminacji ze strony jakiegokolwiek Państwa, instytucji, 
grupy osób albo osoby na podstawie religii lub innych przekonań. 
2. Dla celów niniejszej Deklaracji, wyrażenie „nietolerancja i dyskryminacja oparta na religii 
lub przekonaniach” oznacza jakiekolwiek rozróżnienie, wykluczenie, ograniczenie lub 
uprzywilejowanie oparte na religii lub przekonaniach, a mające za swój cel albo za swój 
skutek zniesienie lub podkopanie uznania, korzystania lub urzeczywistnienia praw człowieka i 
podstawowych wolności na zasadzie równości. 
Art. 3. Dyskryminacja pomiędzy istotami ludzkimi na podstawie religii lub przekonań stanowi 
obrazę godności ludzkiej oraz zaparcie się zasad Karty Narodów Zjednoczonych, i winna być 
potępiona jako naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności proklamowanych w 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a szczegółowo ogłoszonych w Międzynarodowych 
Paktach Praw Człowieka, a także jako przeszkoda dla przyjaznych i pokojowych stosunków 
między narodami. 
Art. 4. 1. Wszystkie Państwa podejmować będą skuteczne środki dla zapobiegania i 
eliminowania dyskryminacji na podstawie religii lub przekonań w uznaniu, urzeczywistnianiu 
i korzystaniu z praw człowieka i podstawowych wolności we wszystkich dziedzinach życia 
obywatelskiego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego. 
2. Wszystkie Państwa będą czynić wszelkie wysiłki na rzecz wydania bądź – tam, gdzie 
zachodzi taka potrzeba – uchylenia ustawodawstwa celem zakazania jakiejkolwiek tego 
rodzaju dyskryminacji, jak też na rzecz podjęcia wszelkich właściwych środków służących 
zwalczaniu w tej dziedzinie nietolerancji na podstawie religii bądź innych przekonań. 
Art. 5.1. Rodzice albo – w odpowiednim przypadku – opiekunowie prawni dziecka mają 
prawo organizować życie w obrębie rodziny zgodnie z ich religią lub przekonaniami, jak 



również mając na względzie edukację moralną, w której – zgodnie z ich przeświadczeniem – 
dziecko powinno wzrastać. 
2. Każde dziecko będzie korzystało z prawa dysponowania dostępem do edukacji w dziedzinie 
religii lub przekonań zgodnie z życzeniem jego rodziców albo – w odpowiednim przypadku 
opiekunów prawnych, i nie może być zmuszane do pobierania nauki o religii lub 
przekonaniach wbrew woli jego rodziców lub opiekunów prawnych, przy czym wiodącą 
zasadą będzie najwyższy interes dziecka. 
3. Każde dziecko będzie chronione przed jakąkolwiek formą dyskryminacji na podstawie 
religii lub przekonań. Winno ono wzrastać w duchu zrozumienia, tolerancji, przyjaźni między 
ludami, pokoju i powszechnego braterstwa, poszanowania dla wolności religii lub przekonań 
innych osób, jak również w pełnej świadomości tego, iż jego energia i talenty winny być 
postawione na służbę jego bliźnim. 
4. W przypadku dziecka, które nie pozostaje pod opieką ani swoich rodziców, ani opiekunów 
prawnych, należytej uwagi należy udzielać wyrażonym przez nich życzeniom bądź 
jakiemukolwiek innemu dowodowi ich życzeń w dziedzinie religii lub przekonań, przy czym 
najwyższy interes dziecka będzie zasadą wiodącą. 
5. Praktykowanie religii lub przekonań, w którym dziecko wzrasta, nie może być szkodliwe dla 
jego zdrowia fizycznego bądź umysłowego, albo dla jego pełnego rozwoju, biorąc pod uwagę 
artykuł 1 ustęp 3 niniejszej Deklaracji. 
Art. 6. Zgodnie z artykułem 1 niniejszej Deklaracji i stosownie do postanowień Artykułu 1 
ustęp 3, prawo do wolności myśli, sumienia, religii lub przekonań będzie obejmowało, między 
innymi, następujące wolności: 
a) modlitwy i zgromadzania się dla potrzeb religii lub przekonań, jak też ustanawiania i 
utrzymywania placówek temu celowi służących; 
b) ustanawiania i utrzymywania stosownych instytucji charytatywnych lub humanitarnych; 
c) produkowania, nabywania i wykorzystywania, w stosownym zakresie, koniecznych 
artykułów i materiałów związanych z rytuałem albo obyczajami danej religii lub przekonań; 
d) pisania, wydawania i rozpowszechniania odpowiednich publikacji w tych dziedzinach; 
e) nauczania religii lub przekonań w odpowiednich dla tego celu placówkach; 
f) ubiegania się o i uzyskiwania dobrowolnych wkładów finansowych bądź innych od 
jednostek i instytucji; 
g) szkolenia, wskazywania, doboru lub wyznaczania drogą sukcesji odpowiednich 
przewodników, stosownie do wymagań i standardów jakiejkolwiek religii lub przekonań; 
h) przestrzegania dni odpoczynku oraz obchodzenia świąt i ceremonii zgodnie z przepisami 
czyjejś religii lub przekonań; 
i) ustanawiania i utrzymywania kontaktów z jednostkami i wspólnotami w dziedzinie religii 
lub przekonań na poziomie krajowym i międzynarodowym. 
Art. 7. Prawa i wolności ustalone w niniejszej Deklaracji będą przyznawane w 
ustawodawstwie krajowym w taki sposób, by każda osoba dysponowała możliwością 
korzystania w praktyce z takich praw i wolności. 
Art. 8. Nic w niniejszej Deklaracji nie będzie rozumiane jako ograniczenie bądź odstępstwo od 
jakiegokolwiek prawa określonego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w 
Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka 
Konwencja w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub 
Poniżającego Traktowania albo Karania  
z dnia 10 grudnia 1984 r., Nowy Jork (Dz.U. z 1989 roku, Nr 63, poz. 378): 



Art. 1.1. W rozumieniu niniejszej Konwencji określenie „tortury” oznacza każde działanie, 
którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź 
psychiczne, (…), gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza 
państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo 
za wyraźną lub milczącą zgodą. (…) 
 Art. 2.2. Żadne okoliczności wyjątkowe, takie jak stan wojny, groźba wojny, brak 
wewnętrznej stabilizacji politycznej lub jakakolwiek inna sytuacja wyjątkowa, nie mogą 
stanowić usprawiedliwienia dla stosowania tortur.  
3. Polecenie zwierzchnika lub władzy państwowej nie może uzasadniać stosowania tortur. 
Art. 4. 1. Każde Państwo-Strona zapewnia, aby wszelkie akty tortur stanowiły przestępstwa w 
rozumieniu jego prawa karnego. Powyższe odnosi się również do usiłowania użycia tortur i do 
czynów jakiejkolwiek osoby, stanowiących współudział lub udział w stosowaniu tortur. 
2. Każde Państwo-Strona przewiduje odpowiednie kary za te przestępstwa przy 
uwzględnieniu ich poważnego charakteru. 
Art. 10.1. Każde Państwo-Strona czuwa, aby materiały szkoleniowe i informacje dotyczące 
zakazu stosowania tortur były w pełni włączone do programów szkoleniowych dla personelu 
cywilnego lub wojskowego organów wymiaru sprawiedliwości, personelu lekarskiego, 
funkcjonariuszy państwowych oraz innych osób, które mogą brać udział w nadzorowaniu, 
przesłuchiwaniu lub postępowaniu z osobami poddanymi jakiejkolwiek formie zatrzymania, 
aresztowania lub pozbawienia wolności. 
2. Każde Państwo-Strona włącza powyższy zakaz do instrukcji lub regulaminów określających 
zadania i obowiązki wyżej określonego personelu. 
Art. 12.Każde Państwo-Strona zapewnia, aby jego właściwe organy przeprowadzały szybkie i 
bezstronne dochodzenie, gdy istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, iż na terytorium 
podlegającym jego jurysdykcji były stosowane tortury. 
 Art. 13. Każde Państwo-Strona zapewnia, by każda osoba, która twierdzi, że została 
poddana torturom na terytorium podlegającym jurysdykcji tego Państwa, miała prawo 
złożenia skargi do właściwych organów oraz do szybkiego i bezstronnego rozpatrzenia przez 
nie takiej skargi. Podejmowane będą środki dla zapewnienia ochrony skarżącego i świadków 
przed wszelkimi formami złego traktowania lub zastraszania w związku z jego skargą lub 
zeznaniami świadków. 
 Art. 14.1. Każde Państwo-Strona zapewni w swoim systemie prawnym, aby ofiara tortur 
miała gwarantowane prawo do zadośćuczynienia oraz sprawiedliwego i adekwatnego 
odszkodowania, łącznie ze środkami niezbędnymi dla możliwie najpełniejszej rehabilitacji. W 
razie śmierci ofiary w wyniku stosowania tortur, prawo do odszkodowania przechodzi na 
osoby, które pozostawały na jej utrzymaniu.  
2. Artykuł niniejszy w niczym nie wyłącza prawa ofiary lub innych osób do odszkodowania na 
mocy przepisów prawa wewnętrznego. 
 Art. 15. Każde Państwo-Strona zapewni, aby jakiekolwiek oświadczenie, które, jak ustalono, 
zostało złożone w wyniku zastosowania tortur, nie zostało wykorzystane w charakterze 
dowodu w postępowaniu, z wyjątkiem wypadku, gdy jest ono wykorzystywane przeciwko 
osobie oskarżonej o stosowanie tortur, jako dowód na to, że oświadczenie zostało złożone. 
 Art. 16. 1. Każde Państwo-Strona zobowiązuje się do zapobiegania na całym terytorium 
podlegającym jego jurysdykcji stosowania innych aktów okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania, nie określonych w definicji tortur zawartej w artykule 
1, gdy akty takie dokonywane są przez funkcjonariusza państwowego lub inną osobę 
występującą w charakterze urzędowym, na skutek ich polecenia lub za ich wyraźną lub 



milczącą zgodą. W szczególności zobowiązania zawarte w artykułach (…), 12 13 stosowane 
są z zastąpieniem wzmianki o torturze wzmiankami o innych formach okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 
2. Postanowienia niniejszej Konwencji nie naruszają postanowień innych umów 
międzynarodowych lub ustawodawstwa wewnętrznego, które zakazują okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania bądź też dotyczą wydania lub 
wydalenia. 
Art. 17.1. Tworzy się niniejszym Komitet przeciwko torturom (zwany dalej „Komitetem”), 
który realizuje niżej określone zadania. Komitet składa się z dziesięciu ekspertów o 
nieposzlakowanej moralności, posiadających uznaną wiedzę w dziedzinie praw człowieka i 
występujących w imieniu własnym. Eksperci wybierani są przez Państwa-Strony z 
uwzględnieniem sprawiedliwego podziału geograficznego oraz celowości udziału w pracach 
Komitetu osób posiadających doświadczenie prawnicze. 
2. Członkowie Komitetu wybierani są w głosowaniu tajnym z listy osób zgłoszonych przez 
Państwa-Strony. Każde Państwo-Strona może wysunąć jedną kandydaturę spośród swoich 
obywateli. Państwa-Strony uwzględniają celowość wyznaczenia osób, które są także 
członkami Komitetu do Spraw Praw Człowieka, utworzonego zgodnie z Międzynarodowym 
Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, i wyrażają chęć do pracy w Komitecie przeciwko 
torturom. 
Art. 18.5. (…) Komitet zbiera się w wypadkach określonych w jego regulaminie wewnętrznym. 
Art. 20.1. Jeżeli Komitet otrzyma wiarygodną informację, która jego zdaniem zawiera w pełni 
uzasadnione dane o systematycznym stosowaniu tortur na terytorium Państwa-Strony, 
zwraca się do tego Państwa-Strony o współpracę w zbadaniu tej informacji i przedłożenie w 
tym celu swych uwag odnoszących się do tej informacji. 
2. Z uwzględnieniem wszelkich uwag, które mogą być przedstawione przez dane, a także 
każdej innej odnoszącej się do sprawy informacji, będącej w jego dyspozycji, Komitet może, 
jeżeli uzna to za celowe, wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków dla przeprowadzenia 
poufnego dochodzenia i pilnego przedłożenia Komitetowi odpowiedniego sprawozdania. 
4. Po zbadaniu wyników dochodzenia przeprowadzonego przez członka lub członków 
Komitetu, przedłożonych zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu, Komitet przekazuje je 
odpowiedniemu Państwu-Stronie, wraz ze wszelkimi uwagami lub wnioskami, które w danej 
sytuacji wydają się być stosowne. 
Art. 22.1. Państwo-Strona niniejszej Konwencji może w każdym czasie oświadczyć, zgodnie z 
niniejszym artykułem, że uznaje kompetencje Komitetu w zakresie otrzymywania i 
rozpatrywania zawiadomień przekazywanych przez lub w imieniu osób podlegających jego 
jurysdykcji, które twierdzą, że są ofiarami naruszenia przez postanowień Konwencji. Komitet 
nie przyjmuje żadnych zawiadomień, jeżeli dotyczą one Państwa-Strony, które nie złożyło 
takiego oświadczenia. 
3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 Komitet przekazuje do wiadomości Państwa-Strony 
niniejszej Konwencji, wszelkie zawiadomienia przedłożone zgodnie z niniejszym artykułem. 
Państwo, które otrzymało zawiadomienie, przedstawia Komitetowi w ciągu sześciu miesięcy 
wyjaśnienie pisemne lub oświadczenie wyjaśniające sprawę i wskazujące środki podjęte dla 
rozwiązania sytuacji. 
4. Komitet rozpatruje zawiadomienia otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem w świetle 
wszystkich informacji, przedstawionych przez daną osobę lub w jej imieniu oraz odpowiednie. 
5. Komitet nie rozpatruje zawiadomień pochodzących od osoby, na mocy niniejszego 
artykułu, bez upewnienia się, że: 



a) ta sama sprawa nie była i nie jest rozpatrywana przez inny organ międzynarodowy 
zajmujący się postępowaniem wyjaśniającym lub rozstrzyganiem; 
b) dana osoba wyczerpała wszelkie dostępne w prawie wewnętrznym środki ochrony 
prawnej; zasada ta nie obowiązuje w wypadkach, gdy stosowanie tych środków przewleka 
się w sposób nieuzasadniony lub jest wątpliwe, czy przyniosą one zadośćuczynienie osobie 
będącej ofiarą naruszenia niniejszej Konwencji. 
7. Komitet przekazuje swoją opinię odpowiedniemu Państwu-Stronie i danej osobie. 
8. Postanowienia niniejszego artykułu wejdą w życie, gdy pięć Państw-Stron niniejszej 
Konwencji złoży oświadczenie określone w ustępie 1 niniejszego artykułu. Oświadczenia takie 
przekazywane są przez Państwa-Strony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, który przesyła ich odpisy pozostałym Państwom-Stronom. Oświadczenie 
może być w każdym czasie cofnięte w drodze zawiadomienia, skierowanego do Sekretarza 
Generalnego. Cofnięcie oświadczenia nie stoi na przeszkodzie rozpatrzeniu sprawy 
stanowiącej przedmiot zawiadomienia przekazanego już stosownie do niniejszego artykułu. 
Żadne kolejne zawiadomienia, przesyłane przez osobę lub w jej imieniu, nie będą 
przyjmowane zgodnie z niniejszym artykułem po otrzymaniu przez Sekretarza Generalnego 
zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia, chyba że odpowiednie Państwo-Strona złoży nowe 
oświadczenie. 
Rzymski Statut Międzynarodowego Traktatu Karnego z dnia 17 lipca 1998 r., Rzym (Dz. U. z 
2003 roku, Nr 78, poz. 708.)  

PREAMBUŁA 
Państwa-Strony niniejszego statutu, świadome, iż wszyscy ludzie są połączeni wspólnymi 
więzami, że ich kultury tworzą wspólne dziedzictwo, oraz zaniepokojeni, iż ta delikatna 
mozaika może w każdej chwili zostać zniszczona, pamiętając, iż w mijającym wieku miliony 
dzieci, kobiet i mężczyzn były ofiarami niewyobrażalnych okrucieństw, które głęboko 
poruszyły sumienie ludzkości, uznając, iż tego typu poważne zbrodnie zagrażają pokojowi, 
bezpieczeństwu i pomyślności świata, potwierdzając, iż najpoważniejsze zbrodnie wagi 
międzynarodowej nie mogą pozostać bezkarne oraz że ich skuteczne ściganie musi zostać 
zapewnione poprzez podjęcie odpowiednich działań zarówno przez poszczególne państwa, 
jak i poprzez wzmocnienie współpracy międzynarodowej, zdecydowane, by położyć kres 
bezkarności sprawców tych zbrodni i w ten sposób przyczynić się do zapobieżenia ich 
popełnianiu, przypominając, iż obowiązkiem każdego Państwa jest wykonywanie jurysdykcji 
karnej w stosunku do osób odpowiedzialnych za zbrodnie międzynarodowe, potwierdzając 
cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych, a w szczególności zasadę powstrzymywania się 
przez każde państwo od groźby użycia siły lub jej użycia przeciwko całości terytorialnej lub 
niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa, jak i w inny sposób niezgodny z celami 
Narodów Zjednoczonych, podkreślając, iż żadne z postanowień niniejszego Statutu nie może 
być traktowane jako upoważnienie dla któregokolwiek Państwa-Strony do interweniowania 
(…) w wewnętrzne sprawy jakiegokolwiek państwa, zdecydowane, ze względu na powyższe 
cele oraz dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń, utworzyć niezależny stały 
Międzynarodowy Trybunał Karny związany z systemem Narodów Zjednoczonych, posiadający 
jurysdykcję w stosunku do najpoważniejszych zbrodni wagi międzynarodowej, podkreślając, 
iż Międzynarodowy Trybunał Karny utworzony na podstawie niniejszego statutu ma 
charakter komplementarny w stosunku do krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych, postanawiając zagwarantować trwałe poszanowanie sprawiedliwości 
międzynarodowej i jej realizację, uzgodniły, co następuje: 



Art. 1. Niniejszym tworzy się Międzynarodowy Trybunał Karny (zwany dalej „Trybunałem”). 
Trybunał jest instytucją stałą i jest on władny wykonywać jurysdykcję wobec osób, które 
dopuściły się najpoważniejszych zbrodni wagi międzynarodowej, wymienionych w niniejszym 
statucie. Trybunał ma charakter komplementarny w stosunku do krajowych systemów 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Jurysdykcja i działalność Trybunału 
uregulowane są postanowieniami niniejszego statutu. 
Art. 2. Stosunki pomiędzy Trybunałem a Narodami Zjednoczonymi Stosunki pomiędzy 
Trybunałem a Narodami Zjednoczonymi są regulowane w oparciu o umowę zatwierdzoną 
przez Zgromadzenie Państw-Stron niniejszego statutu, a następnie zawartą przez Prezesa 
Trybunału w jego imieniu. 
Art. 3.1. Siedzibą Trybunału ustanawia się Hagę w Holandii („Państwo przyjmujące”).  
Art. 4.1. Trybunał posiada międzynarodową osobowość prawną. Trybunał posiada również 
zdolność prawną w zakresie koniecznym do wykonywania swych funkcji i realizowania swoich 
celów. 
2. Trybunał może wykonywać swoje funkcje i uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie 
na terytorium każdego Państwa-Strony oraz – na podstawie specjalnej umowy – na 
terytorium jakiegokolwiek innego państwa. 
Art. 5.1. Jurysdykcja Trybunału jest ograniczona do najpoważniejszych zbrodni wagi 
międzynarodowej. Jurysdykcja Trybunału na podstawie niniejszego statutu obejmuje 
następujące zbrodnie: 
a) zbrodnię ludobójstwa; 
b) zbrodnie przeciwko ludzkości; 
d) zbrodnię agresji. 
2. Trybunał wykonuje jurysdykcję w odniesieniu do zbrodni agresji, gdy tylko zostanie przyjęte 
postanowienie zgodnie z artykułami 121 i 123 definiujące tę zbrodnię oraz określające 
warunki wykonywania przez Trybunał jurysdykcji w odniesieniu do tej zbrodni. Powyższe 
postanowienie powinno być zgodne z odpowiednimi postanowieniami Karty Narodów 
Zjednoczonych. 
Art. 6. Dla celów niniejszego statutu „ludobójstwo” oznacza którykolwiek z następujących 
czynów, dokonany z zamiarem zniszczenia w całości lub części grupy narodowej, etnicznej, 
rasowej lub religijnej, takich jak: 
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków 
grupy; 
Art. 7. 1. Dla celów niniejszego statutu „zbrodnia przeciwko ludzkości” oznacza którykolwiek z 
następujących czynów, popełniony w ramach rozległego lub systematycznego, świadomego 
ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej: 
b) eksterminacja; 
e) uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie wolności fizycznej z naruszeniem podstawowych 
reguł prawa międzynarodowego; 
f) tortury; 
k) inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo powodujące ogromne cierpienie lub 
poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia psychicznego lub fizycznego. 
2. W rozumieniu ustępu 1: 
a) „atak skierowany przeciwko ludności cywilnej” oznacza sposób działania, polegający na 
wielokrotnym dopuszczaniu się czynów opisanych w ustępie 1 skierowanych przeciwko 
ludności cywilnej, podjęty stosownie do lub dla wsparcia polityki państwowej lub 
organizacyjnej zakładającej dokonanie takiego ataku;  



b) „eksterminacja” obejmuje celowe stworzenie takich warunków życia, inter alia, 
pozbawienie dostępu do (…) opieki medycznej, które są obliczone na wyniszczenie części 
ludności; 
e) „tortury” oznaczają celowe zadawanie dotkliwego bólu lub cierpienia, fizycznego bądź 
psychicznego, jakiejkolwiek osobie będącej pod opieką lub pod kontrolą oskarżonego; termin 
ten nie obejmuje bólu i cierpienia wynikających jedynie ze zgodnych z prawem sankcji, 
nieodłącznie związanych z tymi sankcjami lub wywołanych przez nie przypadkowo; 
Art. 9.1. Elementy Definicji Zbrodni stanowią pomoc dla Trybunału w interpretacji i 
stosowaniu artykułu 6, 7 (…). Przyjmowane są większością dwóch trzecich głosów członków 
Zgromadzenia Państw-Stron. 
2. Poprawki do Elementów Definicji Zbrodni mogą zostać zgłoszone przez: 
a) każde Państwo-Stronę; 
b) sędziów, o ile za poprawką opowiedziała się bezwzględna większość spośród nich; 
c) prokuratora.  
Poprawki przyjmuje Zgromadzenie Państw-Stron większością dwóch trzecich głosów. 
3. Elementy Definicji Zbrodni i poprawki do nich powinny być zgodne z niniejszym statutem. 
Art. 10. Żadne z postanowień niniejszej części nie może być interpretowane jako 
ograniczające lub naruszające w jakikolwiek sposób istniejące i rozwijające się zasady prawa 
międzynarodowego dla celów innych niż niniejszy statut. 
Art. 12.1. Państwo, które staje się Stroną statutu, uznaje tym samym jurysdykcję Trybunału w 
odniesieniu do zbrodni wymienionych w artykule 5. 
Art. 13. Trybunał może wykonywać jurysdykcję zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu w odniesieniu do zbrodni wymienionych w artykule 5, jeżeli:  
c) postępowanie przygotowawcze w odniesieniu do takiej zbrodni zostało wszczęte przez 
Prokuratora na podstawie artykułu 15. 
Art. 15.1. Prokurator może proprio motu dokonać wstępnego zbadania sprawy na podstawie 
informacji o zbrodniach podlegających jurysdykcji Trybunału. 
2. Prokurator bada wiarygodność otrzymanej informacji. W tym celu może żądać 
dodatkowych informacji od państw, organów Narodów Zjednoczonych, organizacji 
międzyrządowych lub pozarządowych i innych wiarygodnych źródeł, które uważa za 
właściwe, oraz może zapoznawać się z pisemnymi lub ustnymi zeznaniami w siedzibie 
Trybunału. 
3. Jeżeli Prokurator uzna, że istnieje uzasadniona podstawa do prowadzenia postępowania 
przygotowawczego, składa do Izby Przygotowawczej wniosek o upoważnienie do wszczęcia 
tego postępowania, wraz z zebranymi w sprawie materiałami, na których wniosek jest 
oparty. Pokrzywdzeni mogą składać oświadczenia do Izby Przygotowawczej zgodnie z 
Regułami Procesowymi i Dowodowymi. 
4. Jeżeli po rozpoznaniu wniosku i dołączonych materiałów Izba Przygotowawcza uzna, że 
istnieje uzasadniona podstawa do wszczęcia postępowania przygotowawczego i że sprawa 
wydaje się być objęta jurysdykcją Trybunału, Izba udziela upoważnienia do wszczęcia tego 
postępowania, bez przesądzania późniejszego rozstrzygnięcia Trybunału co do jurysdykcji i 
dopuszczalności sprawy. 
5. Odmowa udzielenia upoważnienia do wszczęcia postępowania przygotowawczego przez 
Izbę Przygotowawczą nie wyklucza możliwości złożenia przez Prokuratora kolejnego wniosku 
w oparciu o nowe fakty lub dowody odnoszące się do tego samego stanu faktycznego. 
6. Jeżeli po wstępnym zbadaniu sprawy przewidzianym w ustępach 1 i 2 Prokurator stwierdzi, 
że przedstawiona informacja nie stanowi uzasadnionej podstawy do wszczęcia postępowania 



przygotowawczego, informuje o tym zawiadamiających. Nie pozbawia to jednak Prokuratora 
możliwości badania dalszych przedstawianych mu informacji odnoszących się do tego 
samego stanu faktycznego, w świetle nowych faktów lub dowodów. 
Art. 16. Odroczenie wszczęcia i zawieszenie postępowania przygotowawczego Nie można 
wszcząć ani prowadzić postępowania przygotowawczego na podstawie niniejszego statutu 
przez okres 12 miesięcy od chwili zwrócenia się do Trybunału z takim wnioskiem przez Radę 
Bezpieczeństwa, działającą w oparciu o rezolucję podjętą na mocy rozdziału VII Karty 
Narodów Zjednoczonych; wniosek może zostać ponowiony przez Radę na tych samych 
warunkach. 
Art. 17. Przesłanki dopuszczalności 
1. Mając na względzie ustęp 10 Preambuły i artykuł 1, Trybunał orzeka, że sprawa jest 
niedopuszczalna, jeżeli: 
a) sprawa jest przedmiotem postępowania karnego w państwie, do którego jurysdykcji 
sprawa ta należy, chyba że państwo to nie wyraża woli lub jest niezdolne do rzeczywistego 
przeprowadzenia postępowania karnego; 
b) w sprawie było prowadzone postępowanie przygotowawcze w państwie, do którego 
jurysdykcji sprawa ta należy, i państwo to postanowiło zaniechać wniesienia oskarżenia 
przeciwko osobie podejrzanej, chyba że decyzja taka została spowodowana brakiem woli lub 
niezdolnością tego państwa do rzeczywistego ścigania; 
d) waga sprawy nie usprawiedliwia dalszego działania Trybunału. 
2. W celu ustalenia braku woli w danej sprawie Trybunał bierze pod uwagę, czy mając na 
względzie zasady rzetelnego procesu, uznane w prawie międzynarodowym, występuje jedna 
lub więcej spośród następujących okoliczności: 
a) postępowanie zostało wszczęte lub toczy się albo decyzja krajowa została podjęta w celu 
uchronienia osoby podejrzanej od odpowiedzialności karnej za zbrodnie objęte jurysdykcją 
Trybunału, wymienione w artykule 5;  
b) miała miejsce nieusprawiedliwiona zwłoka w prowadzeniu postępowania, której w świetle 
okoliczności danej sprawy nie da się pogodzić z zamiarem wymierzenia sprawiedliwości 
osobie podejrzanej; 
c) postępowanie nie było lub nie jest prowadzone w sposób niezawisły lub bezstronny, ani też 
nie było lub nie jest prowadzone w sposób, który w świetle okoliczności danej sprawy da się 
pogodzić z zamiarem wymierzenia sprawiedliwości osobie podejrzanej. 
3. W celu stwierdzenia niezdolności w danej sprawie Trybunał bierze pod uwagę, czy na 
skutek całkowitego lub znacznego rozpadu lub nieosiągalności krajowego wymiaru 
sprawiedliwości państwo nie jest w stanie ująć oskarżonego bądź uzyskać niezbędnych 
dowodów i zeznań lub w inny sposób jest niezdolne do prowadzenia postępowania. 
Art. 18.1. Jeżeli (…) Prokurator wszczął to postępowanie zgodnie z artykułami 13 (c) i 15, 
Prokurator zawiadamia wszystkie Państwa-Strony, jak również te państwa, które w świetle 
dostępnych informacji sprawowałyby jurysdykcję w stosunku do danych zbrodni. Prokurator 
może zawiadomić te państwa w sposób poufny i, jeżeli uzna to za konieczne dla ochrony 
osób, zapobieżenia zniszczeniu dowodów i zapobieżenia ukrywaniu się osób, może ograniczyć 
zakres informacji udzielonej państwu. 
2. W ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia państwo może poinformować Trybunał, 
że toczy się lub toczyło się postępowanie przygotowawcze przeciwko jego obywatelom lub 
innym osobom objętym jego jurysdykcją z powodu czynów, które mogą stanowić zbrodnie 
wymienione w artykule 5 i które mają związek z informacjami udostępnionymi Państwom w 
zawiadomieniu. Prokurator odstępuje temu państwu, na jego wniosek, prowadzenie 



postępowania przygotowawczego przeciwko tym osobom, chyba że na wniosek Prokuratora 
Izba Przygotowawcza postanowi upoważnić Prokuratora do prowadzenia postępowania 
przygotowawczego. 
3. Odstąpienie państwu postępowania przygotowawczego podlega ponownemu badaniu 
przez Prokuratora po upływie sześciu miesięcy od daty odstąpienia oraz w razie istotnej 
zmiany okoliczności wskazujących na brak woli lub możliwości rzeczywistego 
przeprowadzenia postępowania przygotowawczego przez to państwo. 
4. Zainteresowanemu państwu oraz Prokuratorowi przysługuje odwołanie od orzeczenia Izby 
Przygotowawczej do Izby Odwoławczej stosownie do artykułu 82 ustęp 2. Odwołanie może 
zostać rozpoznane w trybie przyspieszonym.  
5. Jeżeli Prokurator odstąpił państwu postępowanie przygotowawcze na podstawie ustępu 2, 
może żądać od zainteresowanego państwa okresowego przedstawiania informacji na temat 
postępu w prowadzeniu tego postępowania i wniesionych aktów oskarżenia. Państwa-Strony 
udzielają odpowiedzi na takie żądania bez nieuzasadnionej zwłoki. 
6. W trakcie rozpoznawania sprawy przez Izbę Przygotowawczą oraz w razie odstąpienia 
przez Prokuratora od postępowania przygotowawczego na podstawie niniejszego artykułu, 
Prokurator może wyjątkowo ubiegać się o upoważnienie go przez Izbę Przygotowawczą do 
przeprowadzenia niezbędnych czynności śledczych w celu zabezpieczenia dowodów, jeżeli 
istnieje niepowtarzalna możliwość uzyskania istotnych dowodów albo poważne 
niebezpieczeństwo, że dowody te nie będą dostępne w późniejszym czasie. 
7. Państwo, które odwołało się od orzeczenia Izby Przygotowawczej na podstawie tego 
artykułu, może wnieść sprzeciw wobec dopuszczalności sprawy na podstawie artykułu 19, 
powołując się na nowe ważne fakty lub istotną zmianę okoliczności sprawy. 
Art. 19.1. Trybunał bada, czy wniesiona sprawa podlega jego jurysdykcji. Trybunał może z 
urzędu stwierdzić dopuszczalność sprawy na podstawie artykułu 17. 
2. Sprzeciw wobec dopuszczalności sprawy w oparciu o przesłanki z artykułu 17 lub sprzeciw 
wobec jurysdykcji Trybunału może być wniesiony przez: 
a) oskarżonego lub osobę, w stosunku do której wydano nakaz aresztowania lub wezwanie 
do stawienia się na podstawie artykułu 58; 
b) państwo, które ma jurysdykcję w danej sprawie z uwagi na to, że prowadzi lub prowadziło 
postępowanie karne w danej sprawie; 
3. Prokurator może żądać od Trybunału wydania orzeczenia w sprawie jurysdykcji lub 
dopuszczalności. W postępowaniu dotyczącym jurysdykcji lub dopuszczalności podmioty, 
które przedstawiły sytuację na podstawie artykułu 13, jak również pokrzywdzeni mogą 
przedłożyć Trybunałowi swoje uwagi. 
4. Sprzeciw wobec dopuszczalności sprawy lub jurysdykcji Trybunału może być wniesiony 
tylko raz przez każdą z osób lub państw wymienionych w ustępie 2. Sprzeciw powinien zostać 
złożony przed rozpoczęciem (…) rozprawy. (…) 
5. Państwo wymienione w ustępie 2 (b) (…) powinno wnieść sprzeciw przy pierwszej możliwej 
okazji. 
6. Przed zatwierdzeniem zarzutów oskarżenia sprzeciwy wobec dopuszczalności sprawy lub 
jurysdykcji Trybunału wnosi się do Izby Przygotowawczej. Po zatwierdzeniu zarzutów 
oskarżenia wnosi się je do Izby Orzekającej. Od decyzji w sprawie jurysdykcji lub 
dopuszczalności przysługuje odwołanie do Izby Odwoławczej zgodnie z artykułem 82. 
7. Jeżeli sprzeciw został wniesiony przez państwo, o którym mowa w ustępie 2 (b) (…), 
prokurator zawiesza śledztwo do czasu wydania przez Trybunał orzeczenia zgodnie z 
artykułem 17. 



8. Do czasu wydania przez Trybunał stosownego orzeczenia Prokurator może starać się o 
upoważnienie go przez Trybunał do: 
a) podjęcia niezbędnych czynności śledczych, o których mowa w artykule 18 ustęp 6; 
b) odebrania oświadczeń lub zeznań od świadków lub dokończenia gromadzenia i badania 
dowodów, które rozpoczęło się przed wniesieniem sprzeciwu; 
c) zapobieżenia, we współpracy z odpowiednimi państwami, ukrywaniu się osób, w stosunku 
do których Prokurator złożył wniosek o wydanie nakazu aresztowania na podstawie artykułu 
58. 
9. Wniesienie sprzeciwu nie pozbawia skuteczności żadnej czynności dokonanej przez 
Prokuratora ani żadnego zarządzenia lub nakazu wydanego przez Trybunał przed złożeniem 
sprzeciwu. 
10. Jeżeli Trybunał uznał, że sprawa jest niedopuszczalna na podstawie artykułu 17, 
Prokurator może złożyć wniosek o uchylenie decyzji, jeżeli jest przekonany, że ujawniły się 
nowe fakty podważające podstawy wcześniejszego uznania sprawy za niedopuszczalną na 
podstawie artykułu 17. 
11. Jeżeli Prokurator mając na względzie przesłanki wymienione w artykule 17 odstępuje 
państwu postępowanie przygotowawcze, może żądać, aby państwo to udostępniło mu 
informacje na temat prowadzonego postępowania. Na wniosek państwa informacja ta jest 
poufna. Jeżeli Prokurator następnie podejmie decyzję o wszczęciu postępowania 
przygotowawczego, zawiadamia o tym państwo, któremu odstąpiono prowadzenie 
postępowania. 
Art. 20.3. Nikt, kto został już osądzony przez inny sąd za czyn opisany w artykule 6, 7 (…) nie 
może być sądzony przez Trybunał za ten sam czyn, chyba że postępowanie przed innym 
sądem: 
a) było prowadzone w celu uchronienia danej osoby przed odpowiedzialnością karną za 
zbrodnie objęte jurysdykcją Trybunału; lub 
b) nie było prowadzone w sposób niezależny lub bezstronny, stosownie do norm rzetelnego 
procesu uznanych przez prawo międzynarodowe, a w świetle okoliczności danej sprawy 
sposób jego prowadzenia wskazuje na brak zamiaru wymierzenia sprawiedliwości tej osobie. 
Art. 21.1. Trybunał stosuje: 
a) w pierwszej kolejności niniejszy statut, Elementy Definicji Zbrodni, Reguły Procesowe i 
Dowodowe; 
b) w drugiej kolejności odpowiednie traktaty oraz zasady i reguły prawa międzynarodowego, 
łącznie z uznanymi zasadami międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych; 
c) w razie braku (a) i (b) – ogólne zasady prawa wyinterpretowane przez Trybunał z praw 
krajowych różnych systemów prawnych świata, a we właściwych przypadkach – włącznie z 
prawem krajowym państw, które same wykonywałyby jurysdykcję w stosunku do danej 
zbrodni, o ile zasady te nie są niezgodne z niniejszym statutem, prawem międzynarodowym i 
uznanymi przez społeczność międzynarodową normami i standardami. 
2. Trybunał może stosować zasady i reguły zgodnie z ich interpretacją zawartą w poprzednich 
orzeczeniach. 
3. Stosowanie i interpretacja prawa na podstawie niniejszego artykułu muszą być zgodne z 
uznanymi przez społeczność międzynarodową prawami człowieka i pozbawione 
jakiegokolwiek negatywnego różnicowania opartego na podstawach takich jak płeć (…) wiek, 
rasa, kolor, skóry, język, religia lub wierzenia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie 
narodowe, etniczne lub społeczne, majątek, urodzenie lub inny status. 



Art. 22.1. Nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie 
niniejszego statutu, jeżeli jego czyn w chwili popełnienia nie stanowił zbrodni podlegającej 
jurysdykcji Trybunału.  
2. Definicja zbrodni powinna być interpretowana dosłownie i nie może być rozszerzana w 
drodze analogii. W razie niejasności, definicja powinna być interpretowana na korzyść osoby 
podejrzanej, oskarżonej lub skazanej. 
3. Niniejszy artykuł nie stoi na przeszkodzie uznaniu jakiegokolwiek zachowania za 
przestępstwo na podstawie prawa międzynarodowego, niezależnie od niniejszego statutu. 
Art. 23.Osobie skazanej przez Trybunał może zostać wymierzona kara jedynie zgodnie z 
niniejszym statutem. 
Art. 24.1. Nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie 
niniejszego statutu za czyn popełniony przed wejściem w życie statutu. 
2. Jeżeli przed wydaniem prawomocnego wyroku w sprawie ma miejsce zmiana przepisów 
prawa mających zastosowanie w danej sprawie, stosuje się prawo względniejsze dla osoby 
podejrzanej, oskarżonej lub skazanej. 
Art. 25.1. Jurysdykcja Trybunału określona statutem ma zastosowanie do osób fizycznych. 
2. Osoba, która popełniła zbrodnię objętą jurysdykcją Trybunału, ponosi indywidualnie 
odpowiedzialność karną i podlega karze na podstawie niniejszego statutu. 
3. Odpowiedzialności karnej i karze za zbrodnie objęte jurysdykcją Trybunału podlega na 
podstawie niniejszego statutu osoba, która: 
a) popełnia taką zbrodnię sama, wspólnie z inną osobą albo za pośrednictwem innej osoby 
bez względu na to, czy ta inna osoba ponosi odpowiedzialność karną; 
b) zleca, namawia bądź nakłania do popełnienia takiej zbrodni, zarówno w przypadku jej 
dokonania, jak i usiłowania; 
c) w celu ułatwienia popełnienia takiej zbrodni pomaga, podżega bądź w inny sposób 
przyczynia się do dokonania lub usiłowania, włącznie z dostarczeniem środków do jej 
popełnienia; 
d) w jakikolwiek inny sposób przyczynia się do dokonania lub usiłowania takiej zbrodni przez 
grupę osób działających we wspólnym celu; takie przyczynienie się musi być zamierzone oraz 
musi: 
i) zostać podjęte w celu ułatwienia działalności przestępczej lub przestępczego celu grupy, 
jeżeli działalność lub cel obejmuje popełnienie zbrodni podlegającej jurysdykcji Trybunału; 
albo 
ii) zostać podjęte ze świadomością zamiaru popełnienia zbrodni przez grupę; 
e) w przypadku zbrodni ludobójstwa bezpośrednio i publicznie podżega do popełnienia 
ludobójstwa; 
f) usiłuje popełnić taką zbrodnię poprzez podjęcie działań rozpoczynających jej dokonanie, 
jednak do takiego dokonania nie dochodzi z powodów niezależnych od zamiaru osoby; 
jednak osoba, która zaniecha wysiłków podjętych w celu popełnienia zbrodni lub w inny 
sposób zapobiega jej dokonaniu, nie podlega karze na mocy niniejszego statutu, jeżeli osoba 
ta całkowicie i dobrowolnie odstępuje od przestępczego zamiaru. 
4. Żadne z postanowień niniejszego statutu odnoszących się do indywidualnej 
odpowiedzialności karnej nie ma wpływu na odpowiedzialność państwa na podstawie prawa 
międzynarodowego. 
Art. 26. Jurysdykcją Trybunału nie są objęte osoby, które nie ukończyły 18 roku życia w chwili 
popełnienia zarzucanej im zbrodni. 



Art. 27.1. Niniejszy statut ma równe zastosowanie do wszystkich osób, bez jakichkolwiek 
różnic wynikających z pełnienia funkcji publicznej. W szczególności pełnienie funkcji głowy 
państwa czy szefa rządu, członka rządu czy parlamentu, wybieralnego przedstawiciela lub 
funkcjonariusza państwowego w żadnym razie nie może zwolnić sprawcy od 
odpowiedzialności karnej przewidzianej niniejszym statutem, ani nie może samo w sobie 
stanowić podstawy do zmniejszenia wymiaru kary. 
2. Immunitety i inne przywileje związane z pełnieniem funkcji publicznej danej osoby, 
przewidziane przez prawo krajowe lub międzynarodowe, nie stanowią przeszkody do 
wykonywania jurysdykcji Trybunału wobec takiej osoby. 
Art. 28.W uzupełnieniu innych przesłanek odpowiedzialności karnej określonych niniejszym 
statutem za zbrodnie objęte jurysdykcją Trybunału: 
a) dowódca wojskowy lub inna osoba działająca faktycznie jako dowódca wojskowy ponosi 
odpowiedzialność karną za zbrodnie objęte jurysdykcją Trybunału, popełnione przez siły 
zbrojne pozostające pod jego rzeczywistym dowództwem i kontrolą bądź rzeczywistą władzą 
i kontrolą, na skutek niewykonywania przez niego należytej kontroli nad siłami zbrojnymi, 
jeżeli:  
i) tenże dowódca wojskowy lub inna osoba albo wiedziała, albo, biorąc pod uwagę 
okoliczności w danym czasie, powinna była wiedzieć, że siły zbrojne popełniały czy zmierzały 
do popełnienia takich zbrodni; oraz 
ii) tenże dowódca wojskowy lub inna osoba nie podjęła wszystkich niezbędnych i rozsądnych 
środków będących w jej mocy w celu zapobieżenia lub powstrzymania od popełnienia takich 
zbrodni albo skierowania sprawy do właściwych organów postępowania karnego; 
b) w odniesieniu do stosunków zwierzchnictwa i podległości innych niż określone pod literą 
(a) przełożony ponosi odpowiedzialność karną za zbrodnie objęte jurysdykcją Trybunału 
popełnione przez podwładnych znajdujących się pod jego faktyczną władzą i kontrolą, jeżeli 
doszło do nich na skutek niewykonywania przez niego należytej kontroli nad podwładnymi, 
jeżeli: 
i) przełożony wiedział albo świadomie zlekceważył informację, która wyraźnie wskazywała na 
to, że podwładni popełniali lub zmierzali do popełnienia takich zbrodni; 
ii) takie zbrodnie dotyczyły działalności objętej rzeczywistą odpowiedzialnością i kontrolą 
przełożonego; i 
iii) przełożony nie podjął wszystkich niezbędnych i rozsądnych środków pozostających w jego 
mocy w celu zapobieżenia lub powstrzymania od popełnienia takich zbrodni albo skierowania 
sprawy do właściwych organów postępowania karnego. 
Art. 29.Zbrodnie objęte jurysdykcją Trybunału nie podlegają przedawnieniu. 
Art. 30.1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, osoba ponosi odpowiedzialność karną i 
podlega karze za zbrodnię objętą jurysdykcją Trybunału tylko wtedy, gdy świadomie i z 
zamiarem jej popełnienia realizuje znamiona zbrodni. 
2. W rozumieniu niniejszego artykułu osoba działa z zamiarem, jeżeli: 
a) w odniesieniu do czynu – osoba ta zmierza do jego popełnienia; 
b) w odniesieniu do skutku czynu – osoba ta zamierza wywołać taki skutek lub jest 
świadoma, że taki skutek nastąpi w normalnym następstwie zdarzeń. 
3. W rozumieniu niniejszego artykułu „świadomość” oznacza wiedzę, że istnieje określona 
okoliczność albo że skutek nastąpi w normalnym następstwie zdarzeń. Pojęcie „świadomie” 
należy rozumieć odpowiednio.   



Art. 31.1. W uzupełnieniu innych podstaw wyłączenia odpowiedzialności karnej 
przewidzianych w niniejszym statucie osoba nie ponosi odpowiedzialności karnej, jeżeli w 
chwili popełnienia czynu: 
a) osoba ta cierpiała na chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe, które wyłączały jej 
zdolność rozpoznania bezprawności lub znaczenia jej zachowania bądź też zdolność 
pokierowania jej zachowaniem zgodnie z wymogami prawa; 
b) osoba ta była w stanie odurzenia, który wyłączał jej zdolność do rozpoznania bezprawności 
lub znaczenia jej zachowania bądź zdolność pokierowania jej zachowaniem zgodnie z 
wymogami prawa, chyba że osoba ta dobrowolnie wprawiła się w stan odurzenia w takich 
okolicznościach, że wiedziała o tym lub zlekceważyła ryzyko tego, że pod wpływem odurzenia 
prawdopodobnie popełni czyn stanowiący zbrodnię podlegającą jurysdykcji Trybunału; 
c) osoba ta działała w obronie własnej lub innej osoby lub, w przypadku zbrodni wojennych, 
w obronie własności niezbędnej dla jej przetrwania lub przetrwania innej osoby, lub 
własności, która jest niezbędna do wypełnienia misji wojskowej, przed bezpośrednim i 
bezprawnym użyciem siły, w sposób proporcjonalny do stopnia niebezpieczeństwa grożącego 
jej samej, innej osobie lub chronionej własności; fakt, że osoba uczestniczyła w operacji 
obronnej prowadzonej przez siły zbrojne, nie stanowi sam w sobie podstawy do wyłączenia 
odpowiedzialności karnej przewidzianej w niniejszym punkcie; 
d) czyn, który stanowi zbrodnię podlegającą jurysdykcji Trybunału, został popełniony w 
wyniku przymusu spowodowanego groźbą bezpośredniego pozbawienia życia lub 
bezpośredniego ciężkiego uszkodzenia ciała wobec tej lub innej osoby, a osoba ta podjęła 
niezbędne i rozsądne działanie w celu usunięcia tej groźby, przy czym nie zamierzała ona 
spowodować szkody większej niż ta, której chciała uniknąć; taka groźba może być albo: 
i) wywołana przez inną osobę; albo 
ii) wywołana przez inne okoliczności, nad którymi ta osoba nie miała kontroli. 
2. Trybunał orzeka o istnieniu podstaw wyłączenia odpowiedzialności karnej przewidzianych 
niniejszym statutem w oparciu o konkretne okoliczności rozpatrywanej sprawy. 
3. Na rozprawie Trybunał może uwzględnić inną podstawę wyłączenia odpowiedzialności 
karnej niż wymieniona w ustępie 1, jeżeli da się ją wyprowadzić z prawa mającego 
zastosowanie w danej sprawie zgodnie z artykułem 21. Postępowanie dotyczące 
uwzględnienia takiej podstawy jest uregulowane w Regułach Procesowych i Dowodowych. 
Art. 32.1. Błąd co do faktu stanowi podstawę wyłączenia odpowiedzialności karnej tylko 
wtedy, gdy wyłącza umyślność. 
2. Błąd co do prawa odnośnie do tego, czy określony rodzaj czynu stanowi zbrodnię 
podlegającą jurysdykcji Trybunału, nie stanowi podstawy wyłączenia odpowiedzialności 
karnej. Błąd co do prawa może jednak stanowić podstawę wyłączenia odpowiedzialności 
karnej, jeżeli wyłącza umyślność albo w sytuacji przewidzianej w artykule 33. 
Art. 33.1. Popełnienie przez sprawcę zbrodni podlegającej jurysdykcji Trybunału na skutek 
wykonania polecenia rządu albo przełożonego wojskowego lub cywilnego nie zwalnia go od 
odpowiedzialności karnej, chyba że: 
a) na sprawcy ciążył prawny obowiązek wykonania polecenia rządu lub przełożonego; 
b) sprawca nie wiedział, że polecenie było bezprawne; 
c) polecenie nie było oczywiście bezprawne. 
2. W rozumieniu przepisów niniejszego artykułu polecenia popełnienia zbrodni ludobójstwa 
oraz zbrodni przeciwko ludzkości są oczywiście bezprawne.  
Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., Nowy Jork (Dz. U. z 1991, Nr 120, 
poz. 526.) 



Art. 1. W rozumieniu niniejszej Konwencji „dziecko” oznacza każdą istotę ludzką w wieku 
poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono 
wcześniej pełnoletniość. 
Art. 2. 1. Państwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji będą respektowały i gwarantowały 
prawa zawarte w niniejszej Konwencji wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, 
statusu majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu urodzenia lub jakiegokolwiek innego 
tego dziecka albo jego rodziców bądź opiekuna prawnego. 
2. Państwa-Strony będą podejmowały właściwe kroki dla zapewnienia ochrony dziecka przed 
wszelkimi formami dyskryminacji lub karania ze względu na status prawny, działalność, 
wyrażane poglądy lub przekonania religijne rodziców dziecka, opiekunów prawnych lub 
członków rodziny. 
Art. 3. 1. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub 
prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, 
sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. 
2. Państwa-Strony działają na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w 
jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, 
opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych, i w tym celu będą 
podejmowały wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz administracyjne. 
3. Państwa-Strony czuwają, aby instytucje, służby oraz inne jednostki odpowiedzialne za 
opiekę lub ochronę dzieci dostosowały się do norm ustanowionych przez kompetentne 
władze, w szczególności w dziedzinach bezpieczeństwa, zdrowia, jak również dotyczących 
właściwego doboru kadr tych instytucji oraz odpowiedniego nadzoru. 
Art. 4. Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe działania ustawodawczo-administracyjne 
oraz inne dla realizacji praw uznanych w niniejszej Konwencji. Odnośnie do praw 
ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych Państwa - Strony będą podejmowały takie 
działania przy maksymalnym wykorzystaniu środków będących w ich dyspozycji oraz – gdy 
okaże się to konieczne – w ramach współpracy międzynarodowej.  
Art. 5. Państwa-Strony będą szanowały odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców lub, 
w odpowiednich przypadkach, członków dalszej rodziny lub środowiska, zgodnie z 
miejscowymi obyczajami, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie odpowiedzialnych 
za dziecko, do zapewnienia mu, w sposób odpowiadający rozwojowi jego zdolności, 
możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad przy korzystaniu przez nie z praw 
przyznanych mu w niniejszej Konwencji.  
Art. 12.1. Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych 
własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich 
sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz 
dojrzałości dziecka. 
2. W tym celu dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość wypowiadania się 
w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym, dotyczącym dziecka, bezpośrednio 
lub za pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami 
proceduralnymi prawa wewnętrznego. 
Art. 14.1. Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i 
wyznania. 2. Państwa-Strony będą respektowały prawa i obowiązki rodziców lub, w 
odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych odnośnie do ukierunkowania dziecka w 
korzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka. 



3. Swoboda wyrażania wyznawanej religii lub przekonań może podlegać tylko takim 
ograniczeniom, które są przewidziane prawem i są konieczne do ochrony bezpieczeństwa 
narodowego i porządku publicznego, zdrowia lub moralności społecznej bądź podstawowych 
praw i wolności innych osób. 
Art. 15.1. Państwa-Strony uznają prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności 
pokojowych zgromadzeń. 
2. Na wykonywanie tych praw nie mogą być nakładane jakiekolwiek ograniczenia, z 
wyjątkiem tych, które są zgodne z prawem i które są konieczne w społeczeństwie 
demokratycznym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa narodowego, porządku 
publicznego, ochrony zdrowia bądź moralności społecznej lub ochrony praw i wolności innych 
osób. 
Art. 16.1. Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę 
jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym 
zamachom na jego honor i reputację. 
2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub zamachom. 
Art. 19.1. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie 
ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed 
wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego 
traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych, dzieci pozostających 
pod opieką rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej osoby sprawującej opiekę 
nad dzieckiem. 
2. Tego rodzaju środki ochronne powinny obejmować, tam gdzie jest to właściwe, skuteczne 
przedsięwzięcia w celu stworzenia programów socjalnych dla realizacji pomocy dziecku oraz 
osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, jak również innych form działań prewencyjnych 
dla ustalania, informowania, wszczynania i prowadzenia śledztwa, postępowania, notowania 
wymienionych wyżej przypadków niewłaściwego traktowania dzieci oraz tam, gdzie jest to 
właściwe – ingerencję sądu. 
Art. 28.1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stopniowego realizowania 
tego prawa na zasadzie równych szans, w szczególności: 
a) uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowym i bezpłatnym dla wszystkich; 
b) będą popierać rozwój różnorodnych form szkolnictwa średniego, zarówno 
ogólnokształcącego, jak i zawodowego, uczynią je dostępnymi dla każdego dziecka oraz 
podejmą odpowiednie kroki, takie jak wprowadzenie bezpłatnego nauczania oraz udzielanie 
w razie potrzeby pomocy finansowej; 
c) za pomocą wszelkich właściwych środków uczynią szkolnictwo wyższe dostępnym dla 
wszystkich na zasadzie zdolności; 
d) udostępnią wszystkim dzieciom informacje i poradnictwo szkolne i zawodowe; 
e) podejmą kroki na rzecz zapewnienia regularnego uczęszczania do szkół oraz zmniejszenie 
wskaźnika porzucania nauki. 
2. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe środki zapewniające, aby dyscyplina 
szkolna była stosowana w sposób zgodny z ludzką godnością dziecka i niniejszą Konwencją. 
Art. 29.1. Państwa-Strony są zgodne, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na: 
a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych 
i fizycznych dziecka; 
b) rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad 
zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych; 



d) przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu 
zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, 
grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia; 
2. Żadne postanowienie niniejszego artykułu lub artykułu 28 nie może być interpretowane w 
sposób naruszający wolność osób fizycznych lub ciał zbiorowych do zakładania i prowadzenia 
instytucji oświatowych, z zastrzeżeniem przestrzegania zasad wyrażonych w ustępie 1 
niniejszego artykułu oraz wymogów, aby kształcenie w tego typu instytucjach odpowiadało 
minimalnym standardom, które określi dane państwo. 
Art. 30.W tych państwach, w których istnieją mniejszości etniczne, religijne lub językowe bądź 
osoby pochodzenia rdzennego, dziecku należącemu do takiej mniejszości lub dziecku 
pochodzenia rdzennego nie można odmówić prawa do posiadania i korzystania z własnej 
kultury, do wyznawania i praktykowania swojej religii lub do używania własnego języka, 
łącznie z innymi członkami jego grupy. 
Art. 31.1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do 
uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do 
nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym. 
2. Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i 
równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie 
wykorzystania czasu wolnego. 
Art. 37.Państwa-Strony zapewnią, aby: 
a) żadne dziecko nie podlegało torturowaniu bądź okrutnemu, nieludzkiemu czy 
poniżającemu traktowaniu lub karaniu. (…); 
b) żadne dziecko nie zostało pozbawione wolności w sposób bezprawny lub arbitralny. (…) 
c) każde dziecko pozbawione wolności było traktowane humanitarnie i z poszanowaniem 
wrodzonej godności jednostki ludzkiej, w sposób uwzględniający potrzeby osoby w danym 
wieku. W szczególności każde dziecko pozbawione wolności zostanie odseparowane od osób 
dorosłych, jeśli tylko rozwiązanie odwrotnie nie będzie uznane za zgodne z najwyższym 
dobrem dziecka, oraz będzie miało prawo utrzymywać kontakty ze swoją rodziną poprzez 
korespondencję i wizyty, z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych; 
d) każde dziecko pozbawione wolności miało prawo do uzyskania niezwłocznego dostępu do 
prawnej lub innej odpowiedniej pomocy, jak również prawo do kwestionowania legalności 
pozbawienia go wolności przed sądem lub inną kompetentną, niezawisłą i bezstronną władzą 
oraz domagania się uzyskania szybkiej decyzji w tej sprawie. 
Art. 39. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla ułatwienia przebiegu 
rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz reintegracji społecznej dziecka, które padło ofiarą 
jakiejkolwiek formy zaniedbania, wyzysku lub wykorzystania, torturowania lub jakiejkolwiek 
innej formy okrutnego, nieludzkiego czy poniżającego traktowania albo karania (…). Taka 
rehabilitacja czy reintegracja przebiegać będzie w środowisku, które sprzyja zdrowiu, 
zapewnieniu własnego szacunku i godności dziecka. 
Art. 41. Niniejsza Konwencja w żaden sposób nie narusza postanowień, które w większym 
stopniu sprzyjają realizacji praw dziecka i które mogą być zawarte w: 
a) prawie Państwa-Strony; lub 
b) prawie międzynarodowym obowiązującym to Państwo. 
Art. 42. Państwa-Strony zobowiązują się do szerzenia informacji o zasadach i 
postanowieniach niniejszej Konwencji zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci, wykorzystując 
do tego celu będące w ich dyspozycji środki. 



Art. 43.1. W celu badania postępów dokonywanych przez Państwa-Strony w realizacji 
zobowiązań przewidzianych w niniejszej Konwencji ustanawia się Komitet Praw Dziecka, 
który będzie wykonywał wskazane niżej funkcje. 
Art. 44.1. Państwa-Strony zobowiązują się do przedkładania Komitetowi za pośrednictwem 
Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych sprawozdań odnośnie do środków 
stosowanych przez nie do realizacji praw zawartych w Konwencji oraz postępów w 
korzystaniu z tych praw: 
a) w ciągu dwóch lat po wejściu w życie Konwencji dla danego państwa; 
b) następnie co pięć lat. 
2. Sprawozdania przedkładane na mocy niniejszego artykułu wskazywać będą na czynniki 
oraz na ewentualne trudności wpływające na stopień wypełnienia zobowiązań wynikających 
z niniejszej Konwencji. Sprawozdania będą zawierały także odpowiednie informacje 
zapewniające Komitetowi pełną wiedzę na temat wprowadzenia w życie postanowień 
Konwencji w danym kraju. 
3. Państwo-Strona, które przedłożyło Komitetowi wszechstronne sprawozdanie pierwotne, 
nie musi już w swoich następnych sprawozdaniach, przedkładanych zgodnie z ustępem 1 pkt. 
b), powtarzać podstawowych informacji, które podane były uprzednio. 
4. Komitet może zażądać od Państw-Stron dalszych informacji odnoszących się do 
wprowadzenia w życie Konwencji. 
5. Komitet będzie przedkładał Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych za 
pośrednictwem Rady Gospodarczo-Społecznej, co dwa lata, sprawozdania ze swojej 
działalności. 
6. Państwa-Strony będą szeroko udostępniały opinii publicznej swych krajów te 
sprawozdania. 
Art. 45. Dla ułatwienia skutecznego wprowadzenia w życie niniejszej Konwencji oraz 
stworzenia korzystnych warunków do współpracy międzynarodowej w dziedzinie, której ona 
dotyczy: 
a) agencje wyspecjalizowane, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci oraz inne 
organy Narodów Zjednoczonych będą uprawnione do uczestniczenia poprzez swoich 
przedstawicieli przy omawianiu wprowadzania w życie tych postanowień niniejszej 
Konwencji, które wchodzą w zakres ich kompetencji. Komitet może poprosić agencje 
wyspecjalizowane, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci i inne kompetentne 
organy, jeśli uzna to za stosowne, o udzielenie specjalistycznych porad odnośnie do 
wprowadzania w życie Konwencji w kwestiach wchodzących w zakres ich kompetencji. 
Komitet może poprosić agencje wyspecjalizowane, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz 
Dzieci i inne organy Narodów Zjednoczonych o przedłożenie sprawozdań dotyczących 
wprowadzenia w życie Konwencji w tych dziedzinach, które wchodzą w zakres ich 
działalności; 
b) Komitet będzie przekazywał, jeśli uzna to za stosowne, agencjom wyspecjalizowanym, 
Funduszowi Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci i innym właściwym organom wszelkie 
sprawozdania Państw-Stron, zawierające prośbę lub wskazujące na potrzebę w zakresie 
doradztwa technicznego bądź pomocy, łącznie z ewentualnymi uwagami i sugestiami 
Komitetu odnośnie do owych próśb lub wskazań; 
c) Komitet może zalecić Zgromadzeniu Ogólnemu zwrócenie się do Sekretarza Generalnego o 
zainicjowanie w jego imieniu badań konkretnych problemów odnoszących się do praw 
dziecka; 



d) Komitet może czynić sugestie i ogólne zalecenia w oparciu o otrzymywane informacje, 
zgodnie z artykułem 44 i 45 niniejszej Konwencji. Sugestie te i ogólne zalecenia będą 
przekazywane zainteresowanemu Państwu-Stronie i podawane do wiadomości 
Zgromadzenia Ogólnego, łącznie z ewentualnymi uwagami Państw-Stron. 
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570) 
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
11) izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub 
grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia 
biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby; 
11a) izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby 
zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu 
zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie 
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych; 
12) kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu 
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych; 
17) nosiciel – osobę bez objawów choroby zakaźnej, w której organizmie bytują biologiczne 
czynniki chorobotwórcze, stanowiącą potencjalne źródło zakażenia innych osób; 
20) podejrzany o chorobę zakaźną – osobę, u której występują objawy kliniczne lub 
odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na 
chorobę zakaźną;  
21) podejrzany o zakażenie – osobę, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby 
zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i 
okoliczności styczności 
uzasadniają podejrzenie zakażenia; 
25) styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli 
charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych 
czynników chorobotwórczych;  
26) szczepienie ochronne – podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego 
uodpornienia przeciwko tej chorobie; 
31) zagrożenie epidemiczne – zaistnienie na danym obszarze warunków lub przesłanek 
wskazujących na ryzyko wystąpienia epidemii; 
32) zakażenie – wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika 
chorobotwórczego; Art. 3. 1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i chorób zakaźnych, 
których wykaz jest określony w załączniku do ustawy, oraz biologicznych czynników 
chorobotwórczych wywołujących te zakażenia i choroby. 
2. W razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej innych niż 
wymienione w wykazie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia może 
ogłosić, w drodze rozporządzenia, zakażenie lub chorobę zakaźną oraz, o ile jest znany, 
wywołujący je biologiczny czynnik chorobotwórczy, a jeżeli to konieczne, szczególny sposób 
postępowania świadczeniodawców i osób narażonych na zakażenie lub zachorowanie przez 
czas określony w rozporządzeniu.  
3. Do zakażenia lub choroby zakaźnej oraz wywołującego je biologicznego czynnika 
chorobotwórczego określonych na podstawie ust. 2 stosuje się przepisy ustawy. 
4. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia: 
1) kryteria rozpoznawania, na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, zakażenia lub choroby 
zakaźnej, w tym choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, 



2) metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej oraz lekooporności biologicznych 
czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby, 
3) rodzaje badań laboratoryjnych niezbędnych do rozpoznania oraz identyfikacji 
biologicznych czynników chorobotwórczych – mając na względzie zapewnienie poprawności 
rozpoznawania zakażeń i chorób zakaźnych, potrzeby nadzoru epidemiologicznego oraz 
ochronę zdrowia publicznego. 
Art. 46. 2. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż 
jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, 
w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. 
3. Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw 
zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby (…) 
oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1. 
4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić: 
1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, 
2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub 
produktów spożywczych, 
3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 
4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, 
5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z 
funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych 
obiektów, 
6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do 
działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi, 
7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy 
osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych – 
uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na 
obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. 
5. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są:  
1) niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z przepisami o 
ogłaszaniu aktów normatywnych; 
2) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 
6. Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z 
przepisów, o których mowa w ust. 1–4, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 
Art. 46a. W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o 
charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów 
administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może 
określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
wojewodów: 
1) zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub 
stan zagrożenia epidemicznego, 
2) rodzaj stosowanych rozwiązań – w zakresie określonym w art. 46b – mając na względzie 
zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące możliwości budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić: 



1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4; 
2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców; 
3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły 
4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków 
profilaktycznych i 
zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; 
5) obowiązek poddania się kwarantannie; 
6) miejsce kwarantanny; 
8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia; 
9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów; 
10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych 
obszarach; 
11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; 
12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się. 

Przyczyną nałożenia na mnie mandatu jest niezasłonięcie ust i nosa – a jestem osobą 
zdrową. W trakcie zdarzenia nie byłem/am chora ani podejrzana o zachorowanie. Jeżeli 
funkcjonariusz policji twierdzi, że jest inaczej, wnoszę aby Sąd nakazał mu okazanie wyników 
badań medycznych mi przeprowadzonych. Funkcjonariusz policji, który wystawił mi mandat, 
a którego nie przyjąłem/przyjęłam, stwierdził, że rozporządzenia Rady Ministrów czy też 
poszczególnych Ministrów - akty wykonawcze do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 
1570 z późniejszymi zmianami) – nakładają na wszystkich obowiązek zasłaniania ust i nosa. 
Jest to oczywiście nieprawda. Funkcjonariusz policji mógł nie znać przepisów prawa 
(nierzetelność wykonywania czynności prawniczych będąca skutkiem wadliwego systemu 
edukacji policjantów) lub działać pod przymusem przełożonego. Istotne jest, aby dzięki temu 
postępowaniu jego ewentualne braki w edukacji prawniczej zostały uzupełnione, bowiem 
rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–
12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570 z późniejszymi zmianami) przewiduje 
obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków 
profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Według definicji 
zamieszczonej w art. 2 wskazanej ustawy osobą podejrzaną o chorobę zakaźną jest osoba u 
której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach 
dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną. A zatem nakaz stosowania środka 
profilaktycznego, jakim jest wpisany do rozporządzenia nakaz zakrywania nosa i ust, NIE 
DOTYCZY OSÓB ZDROWYCH. Ustawa nie pozwala na uznanie WSZYSTKICH obywateli za 
osoby chore lub podejrzane o zachorowanie. 

Jako osoba, u której nie stwierdzono choroby COVID-19, ani też nie wykazująca 
objawów zachorowania oraz odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, 
mogących wskazywać na chorobę zakaźną, NIE PODLEGAM OBOWIĄZKOWI STOSOWANIA 
ŚRODKÓW PROFILAKTYCZNYCH wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
października 2020 r. Nie ma podstawy prawnej do ukarania mandatem za niezakrywanie 
nosa i ust, ani też wystosowania wniosku o nałożenie kary administracyjnej przez 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W rozporządzeniach nie przewidziano sankcji natury 
karnej lub wykroczeniowej za złamanie nakazu zakrywania nosa i ust, np. poprzez odwołanie 
do art. 54 Kodeksu wykroczeń. W orzecznictwie jednoznacznie przyjmuje się, że brak takiego 



odesłania uniemożliwia pociągnięcie danej osoby, która nie stosuje się do przepisów 
wykonawczych, do odpowiedzialności wykroczeniowej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 
października 2009 r. w sprawie III KK 266/09 oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 
2009 w sprawach III KK 230/09, 232/09 i III KK 233/09). 

Podjęcie przez funkcjonariuszy policji prób wymuszenia na mnie, jako OSOBIE 
ZDROWEJ, stosowania środka profilaktycznego w postaci zakrycia nosa i ust, jest sprzeczne z 
przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r, na podstawie której wydano rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 9 października 2020 r., złożę skargę na działanie funkcjonariuszy policji m. 
in. za sprzeniewierzenie się Rocie Policjanta – art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji (Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami), który stanowi, iż: 
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, 
ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z 
narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, 
(…). Ślubuję strzec (…), honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad 
etyki zawodowej”. 

Bezpodstawne wystawienie mi mandatu wyczerpuje znamiona kumulatywnego 
zbiegu przestępstw z art. 191 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 
Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) który stanowi, iż Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę 
bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub 
znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, art. 231 § 1 tej ustawy, który 
stanowi iż Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie 
dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3, i art. 256 § 1 k.k. zgodnie z którym Kto publicznie 
propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa (…) podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Nie zapominajmy, że policjanci są podwładnymi Komendanta Głównego Policji, zaś 
nielegalne mandatowanie za brak maseczek nie jest przypadkiem odosobnionym, co pozwala 
domniemywać, że za tym nielegalnym procederem stoi właśnie KGP. Przyjrzyjmy się 
przepisom Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 z późn. zm.): 
Art. 1.1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i 
przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i 
porządku publicznego. 
2. Do podstawowych zadań Policji należą: 
1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te 
dobra; 
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;  
6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z 
działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; 
3. Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i 
porozumień międzynarodowych na zasadach i                 w zakresie w nich określonych. 
4. Policja realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r.         o systemie 
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 
opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556). 
Art. 5. 1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony 
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest 
Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu   do spraw wewnętrznych. 



2. Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji, zwanych 
dalej „policjantami”. 
 Istotne jest przytoczenie przepisów Ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. nr 30, poz. 168 z późn. zm.): 
art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego 
informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na 
ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. 
Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły 
szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i 
wskazówek 
art. 11. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, 
którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności 
doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu 
– w decyzji brak jest przytoczenia treści przepisów. 

Karanie za nienoszenie maseczek przez osoby zdrowe jest nielegalne. Zgodnie z 
uzasadnieniem prawomocnego postanowienie Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 8 
czerwca 2020 r. II W 71/20 o odmowie wszczęcia postępowania o ukaranie za brak maseczki, 
przepisy dotyczące ograniczeń w przemieszczaniu się nie są zgodne z prawem i dlatego nie 
mają mocy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 
Wprowadzone zostały bowiem na zasadzie rozporządzenia, natomiast według Konstytucji ich 
źródłem może być tylko ustawa. Ponadto, według sądu, powszechnie wprowadzony 
obowiązek noszenia maseczek łamie prawa i wolności konstytucyjne. Ograniczenia w 
zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w 
ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 
moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 
istoty wolności i praw – stanowi artykuł 31. Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Oznacza to, że 
wszelkie obostrzenia, które wprowadził Rząd, są niezgodne z prawem. Rozporządzenia nie są 
bowiem równoznaczne z ustawą. Miałyby jakąkolwiek moc sprawczą dopiero, gdyby 
wprowadzono stan wyjątkowy. Ustawa jest dokumentem prawnym, który musi przejść cały 
proces legislacyjny – przejść przez Sejm i Senat, aby na końcu została zwieńczona podpisem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Rozporządzenie może wydać Rada Ministrów lub 
Minister. W uzasadnieniu powołanego postanowienia sędzia Agnieszka Olszewska 
zaznaczyła, że Brak jest podstaw pozwalających na tak daleko idącą ingerencję w prawa i 
wolności jednostki. 

Najważniejsze tezy uzasadnienia prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego są 
następujące: 
! wprowadzenie zakazu przemieszczania się jest nielegalne, gdyż nastąpiło w 
rozporządzeniu z przekroczeniem ustawowego upoważnienia. 
! brak jest podstaw prawnych do nałożenia rozporządzeniem obowiązku noszenia maseczki 
przez osoby inne niż chore i podejrzewane o zachorowanie. 
! nie można za złamanie nakazów i zakazów karać z art. 54 k.w., gdyż „przepisy 
porządkowe”, o którym mowa w tym przepisie, nie mogą być rangi podustawowej. 
! brak jest podstaw prawnych umożliwiających wprowadzenie zakazu przemieszczania się 
po terytorium RP bez wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz umożliwiających 
ustanowienie powszechnego obowiązku zakrywania ust i nosa. 



Jednolitość orzecznictwa jest zarówno cechą pragmatyczną, bowiem ułatwia 
orzekanie, podejmowanie decyzji sądowej. Na postrzeganie miejsca i roli wartości 
jednolitości stosowania prawa w porządku prawnym rzutują trzy różne czynniki, z których 
pierwszy i drugi mają charakter jurydyczny, natomiast trzeci – społeczny. Pierwszym z nich 
jest doktrynalne ujęcie wartości jednolitości stosowania prawa, wypracowane na gruncie 
polskiej teorii prawa w latach 70-tych ubiegłego stulecia przez Profesora Jerzego 
Wróblewskiego. Drugim wyznacznikiem rozumienia i pozycji wartości jednolitości stosowania 
prawa jest uchwała Pełnego Składu Sądu Najwyższego z 1992 r., który wartość jednolitości 
stosowania prawa ujął w kontekście jej relacji do prawidłowości orzekania i wartości 
niezawisłości sędziowskiej na tle oceny instytucji wydanych przed 1989 r. wytycznych tego 
Sądu. I wreszcie trzecim czynnikiem jest społeczny odbiór prawa jako porządku 
normatywnego oraz procesów sądowego stosowania prawa w kontekście jednolitości 
procesu decyzyjnego, a zwłaszcza – treści orzeczeń sądowych. Jednolitość jest wartością 
stosowania prawa, powiązaną zarówno z przebiegiem tego procesu decyzyjnego jak i z 
właściwościami jego rezultatów w porównawczym kontekście całej praktyki decyzyjnej. 
Uwzględnienie powyższej triady ujęć tej wartości pozwala na dostrzeżenie różnic w 
rozłożeniu akcentów jej roli w ogólnym systemie aksjologicznym prawa i procesów jego 
stosowania oraz różnorodności środków służących ujednolicaniu współczesnej praktyki 
sądowej. 

Tym samym, skoro brak jest prawnie ustanowionego obowiązku zakrywania ust i 
nosa, co potwierdza orzecznictwo sądowe, twierdzenie że w Polsce nie został prowadzony 
prawny obowiązek zasłaniania ust i nosa jest oparte na prawdzie. Zgodnie z zasadą nullum 
crimen sine lege nie zachodzą w sprawie żadne okoliczności uzasadniające nałożenie kary za 
odmowę przestrzegania zaleceń Rady Ministrów – gdyż tylko taki charakter prawny można 
nadać zawartym w rozporządzeniach normom kolidującym z aktami prawnymi wyższego 
rzędu. Co więcej, bezpodstawne nałożenie kary za odmowę zasłaniania ust i nosa przez 
osoby zdrowe wyczerpuje przesłanki kumulatywnego zbiegu przestępstw z art.  191 § 1 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) który 
stanowi, iż Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej 
osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3, w zb. z art. 231 § 1 tej ustawy, który stanowi iż Funkcjonariusz publiczny, 
który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę 
interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

W literaturze oraz judykaturze można odnaleźć pogląd, zgodnie z którym przez 
pojęcie groźby należy rozumieć nie tylko przemoc fizyczną, ale również przemoc psychiczną, 
która może polegać chociażby na zwykłym zaniechaniu czy też przymusie kompulsywnym 
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 września 1994 r., II KRN 159/94, OSNK 1994, Nr 9-10, poz. 
61 z glosą aprobującą M. Surkonta, PS 1996, Nr 2, s. 81 i n.). W tym orzeczeniu chodziło o 
sytuację wywierania przemocy przez postępowanie z rzeczą, powodujące wpływ na przebieg 
procesów motywacyjnych pokrzywdzonej osoby. Ze stanowiskiem o dopuszczalności formy 
przymusu psychicznego jako samoistnej postaci pojęcia „przemocy” z art. 191 § 1 kk 
identyfikuje się autor Komentarza do Kodeksu karnego J. L. stwierdzając, że nie wszystkie 
postacie przemocy psychicznej mieszczą się w pojęciu groźby bezprawnej. Wystarczy 
bowiem wskazać zachowanie polegające na grożeniu popełnieniem wykroczenia, które nie 
stanowi ani groźby karalnej w rozumieniu art. 190 kk, ani nie mieści się w treści przepisu art. 
115 § 12 kk. Ponadto przepis art. 191 § 1 k.k. stanowi ogólnie o przemocy więc na zasadzie 
lege non distinguente komentator przyjmuje, że chodzi o każdą postać przemocy, w tym 



psychicznej, która wykracza poza pojęcie groźby bezprawnej (red. M. Królikowski, R. 
Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222-316, wydanie 
4, 2017, Legalis). 

Przemoc psychiczna, zwana też szantażem psychicznym, jest to technika manipulacji, 
mająca na celu wpłynięcie na uczucia i emocje drugiej osoby w celu wymuszenia na niej 
określonego zachowania. Sprawcy używają go świadomie, z reguły wobec osób, których 
reakcję są w stanie przewidzieć. Szantaż ma na celu wymuszenie uległości, wywołuje 
cierpienie ofiar, ulegających presji. Może stanowić jeden z elementów uporczywego nękania 
(stalkingu). Stosowanie przemocy psychicznej obserwuje się często u osób z zaburzeniem 
osobowości typu borderline (Eugenia Mandal, Makiawelizm i taktyki manipulacji 
podejmowane przez pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline w życiu 
codziennym i podczas terapii, „Psychiatria Polska” (IV), 2013.). Ofiary przemocy psychicznej 
są narażone na silny stres, któremu towarzyszy poczucie lęku, zobowiązania i winy, co ma 
destrukcyjny wpływ na ofiary i może wiązać się z konsekwencjami takimi jak obniżona 
pewność siebie, zawstydzenie, obniżony szacunek do samego siebie, złość i wytrącenie z 
równowagi, poczucie zagrożenia, strach, poczucie winy, wyrzuty sumienia, bezradność. 

W ocenie Obwinionego przyczyną zachowania policjantów wykonujących polecenia 
Komendanta Głównego Policji może być nie tyle nieznajomość prawa, ale strach przed utratą 
źródła dochodu. Policjanci tez mają rodziny, które musza wyżywić. Być może rozkazy 
wydawane im przez KGP są skutkiem ewentualnych pragnień wyładowywania na Narodzie 
Polskim frustracji wynikających z nieskutecznego zaspokojenia swoich potrzeb libidalno-
seksualnych poprzez narcystyczno-sadystyczne postępowanie wobec osób trzecich. 
Dopuszczenie dowodu z opinii lekarza biegłego psychiatry pozwoli ustalić, czy przyczyną 
naruszeń norm prawnych jest jego stan zdrowia psychicznego. Być może zasadne jest 
poddanie go leczeniu psychiatrycznemu. Podejrzenie o zaburzenia psychiczne jest zasadne, 
ponieważ człowiek w pełni zdrowy psychicznie nie dokonuje czynów antyspołecznych i nie 
kieruje się agresją złośliwą. Osoba z zaburzeniami psychicznymi może nie być zdolna do 
pracy w administracji publicznej. Historia XX w. a w szczególności lata 1939 - 1944 dowodzą 
niezwykłej szkodliwości wpływu zaburzonych psychicznie na decyzje podejmowane przez 
podległych im funkcjonariuszy. Według Ericha Fromma Józef Stalin cierpiał na kliniczny 
przypadek nieseksualnego sadyzmu, Heinrich Himmler na kliniczny przypadek sadyzmu 
analno-tezauryzatorskiego, zaś Adolf Hitler na kliniczny przypadek nekrofilii (źródło: E. 
Fromm, „Anatomia ludzkiej destrukcyjności”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999). Ci 
ludzie robili z członkami partii co chcieli. A w Polsce nie tak dawno nastąpiła zmiana na 
stanowisku Prezesa Rady Ministrów. Panią Beatę Szydło zastąpił Pan Mateusz Morawiecki 
odpowiedzialny za skład podległej mu Rady Ministrów.  

Nadmieniam, że faszyzm jest to doktryna polityczna powstała w okresie 
międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca 
totalitarne silne przywództwo, terror państwowy. Partia faszystowska nie licząc się z 
zasadami demokracji faktycznie rządziła. Funkcjonariusze partii pełnili jednocześnie funkcje 
państwowe, ograniczone zostały swobody obywatelskie. W mojej ocenie dokładnie tak samo 
próbuje działać obecny Rząd i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Jest to oczywiście 
wykroczenie poza normę z art. 13 Konstytucji RP, który stanowi, iż Zakazane jest istnienie 
partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do 
totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których 
program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, 
stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo 



przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Zaś osoba lub urzędnik który usiłuje wymusić 
przestrzeganie rozporządzeń w zakresie wykraczającym poza granice ustawowe i noszące 
znamiona usiłowania zaprowadzenia w Polsce ustroju zakazanego konstytucyjnie, popełnia 
przestępstwo z art. 256 § 1 k.k. zgodnie z którym Kto publicznie propaguje faszystowski lub 
inny totalitarny ustrój państwa (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. 

Zauważalne jest, że jeden z czołowych polityków z partii Prawo i Sprawiedliwość 
troszczy się o zwierzęta – co jest cechą szlachetną i w tym względzie każdy powinien brać z 
niego przykład. Nie zauważyłem, aby stwierdził, że przeszkadzają mu naruszające Konstytucję 
RP poczynania członków Prawa i Sprawiedliwości obsadzonych na stanowiskach Rady 
Ministrów. Przypominam, że Adolf Hitler też otaczał się zwierzętami. Ale drugą jego pasją 
było oglądanie filmów z przeprowadzanych bombardowań m. in. Warszawy – stolicy Polski. 
Główny błąd, który nie pozwala rozpoznać ludziom potencjalnych Hitlerów, zanim ukarzą 
swe prawdziwe oblicze, spoczywa w wierze, że całkowicie destrukcyjny i zły człowiek musi 
być diabłem – i wyglądać przynajmniej jak jego kuzyn; że musi nosić na czole piętno 
biblijnego Kaina tak widoczne, by każdy mógł rozpoznać jego destrukcyjność z daleka. Na 
pewno takie diabły istnieją, ale raczej rzadko są spotykane. Znacznie częściej osoba 
destrukcyjna będzie okazywać nam rodzaj uprzejmości, grzeczności, miłości, będzie kochać 
rodzinę, dzieci, zwierzęta. Będzie mówić o pięknych ideałach i dobrych zamiarach. Trudno 
naprawdę znaleźć człowieka wypranego z uprzejmości i dobrych chęci. Dlatego też, jak długo 
wierzy się, że zły człowiek ma na czole rogi, nie uda znaleźć się złego człowieka. Jak historia 
świata długa, tak Hitlerzy pojawiali się w różnych epokach, ujawniając się gdy wybiła ich 
dziejowa godzina. Badania psychiatryczne dowodzą, że wśród nas żyją setki Hitlerów. Nawet 
jeżeli stanowią znikomy procent populacji, jest ich wystarczająco wielu, aby byli bardzo 
niebezpieczni, gdy tylko udaje im się zdobyć wpływy na władzę.  

Przemoc psychiczna, zwana też szantażem psychicznym, jest to technika 
manipulacji, mająca na celu wpłynięcie na uczucia i emocje drugiej osoby w celu wymuszenia 
na niej określonego zachowania. Sprawcy używają go świadomie, z reguły wobec osób, 
których reakcję są w stanie przewidzieć. Szantaż ma na celu wymuszenie uległości, wywołuje 
cierpienie ofiar, ulegających presji. Może stanowić jeden z elementów uporczywego nękania 
(stalkingu). Stosowanie przemocy psychicznej obserwuje się często u osób z zaburzeniem 
osobowości typu borderline (Eugenia Mandal, Makiawelizm i taktyki manipulacji 
podejmowane przez pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline w życiu 
codziennym i podczas terapii, „Psychiatria Polska” (IV), 2013.). Ofiary przemocy psychicznej 
są narażone na silny stres, któremu towarzyszy poczucie lęku, zobowiązania i winy, co ma 
destrukcyjny wpływ na ofiary i może wiązać się z konsekwencjami takimi jak obniżona 
pewność siebie, zawstydzenie, obniżony szacunek do samego siebie, złość i wytrącenie z 
równowagi, poczucie zagrożenia, strach, poczucie winy, wyrzuty sumienia, bezradność. 

Nadmieniam, że faszyzm jest to doktryna polityczna powstała w okresie 
międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca 
totalitarne silne przywództwo, terror państwowy. Partia faszystowska nie licząc się z 
zasadami demokracji faktycznie rządziła. Funkcjonariusze partii pełnili jednocześnie funkcje 
państwowe, ograniczone zostały swobody obywatelskie. W mojej ocenie dokładnie tak samo 
próbuje działać obecny Rząd i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Jest to oczywiście 
wykroczenie poza normę z art. 13 Konstytucji RP, który stanowi, iż Zakazane jest istnienie 
partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do 
totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których 



program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, 
stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo 
przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Zaś osoba, która usiłuje wymusić 
przestrzeganie rozporządzeń w zakresie wykraczającym poza granice ustawowe i noszące 
znamiona usiłowania zaprowadzenia w Polsce ustroju zakazanego konstytucyjnie, popełnia 
przestępstwo z art. 256 § 1 k.k. zgodnie z którym Kto publicznie propaguje faszystowski lub 
inny totalitarny ustrój państwa (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. 

Faszyzm swoją najbardziej klasyczną postać uzyskał w Niemczech i we Włoszech. 
Pierwszym wodzem faszystowskim był Benito Mussolini, założyciel Fasci Italiani di 
Combattimento, duce i dyktator partii Włoch, autor Doktryny Faszyzmu. Najbardziej brutalną 
postać uzyskał faszyzm w Niemczech, a tamtejsza ideologia znana jest jako nazizm lub 
hitleryzm. Przywódcą narodowego socjalizmu w Niemczech był Adolf Hitler, do 1933 roku 
szef partii NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Wówczas, po 
zwycięstwach wyborczych, powołany na stanowisko kanclerza Rzeszy, w rok później został 
prezydentem, mianował się później wodzem i szefem rządu - Der Führer und 
Reichskanzler.Najpełniej zjawisko faszyzmu poznać poprzez wymienienie jego podstawowych 
cech. A. Sylwestrzak (Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwa Prawnicze 
PWN, Warszawa 1997, s. 448) uważa, że Ustrój faszystowski opiera się na dyktaturze 
„wodza” jako szefa partii i państwa. Przypisuje się jego osobowości cechy charyzmatyczne; 
rozkazy wodza są niekwestionowane, stąd i nieprzejednana postawa antyparlamentarna 
faszystów, związana z unicestwieniem jakiejkolwiek opozycji. Postawa faszystowska wyzwala 
agresję względem innych, racjonalizowaną dochodzeniem „słusznych” czy „życiowych” praw, 
co prowadzi do skrajnego totalitaryzmu państwowo-partyjnego, podporządkowując 
społeczeństwo wertykalnemu systemowi władzy. Jeden charyzmatyczny wódz, jedna 
monopolistyczna partia, nierozerwalnie związana z aparatem państwowym w całej 
rozciągłości jej podporządkowanym, i naród oddany wierze w słuszność celów nakreślonych 
przez wodza. 

Zasadą wewnętrznej polityki faszyzmu jest utrzymanie społeczeństwa w ciągłym 
zastraszeniu z zastosowaniem techniki socjomanipulacyjnej dozowania strachu i „napinania 
struny” w nastrojach społecznych. Podbudową jest pogarda dla praw jednostki oraz ogólnie 
pojmowanej praworządności, stającej się przeszkodą w osiąganiu bieżących celów. Stąd i 
wola „wodza” czy też jego marionetek staje się zasadniczą wytyczną działania, prowadząc do 
sterroryzowania społeczeństwa. Adolf Hitler miał swojego wiernego pomocnika – Heinricha 
Himmlera, zwanego psem gończym Europy. Obydwaj ponoszą odpowiedzialność za rzeź od 
piętnastu do dwudziestu milionów nieuzbrojonych i bezsilnych ludzi. K. J. Burckhardt (1960) 
opisał go słowami Himmler wywierał wrażenie tajemniczego podwładnego (Subalternität), 
drobiazgowo skrupulatnego, nieludzko metodycznego, jakby po części był automatem. W 
opisie tym zawiera się większość istotnych elementów sadyzmu analno-tezauryzatorskiego 
charakteryzujących osobowości autorytarno-totalitarnego. Podobnie u Mateusza 
Morawieckiego widać wyraźne podporządkowanie, podwładne nastawienie wobec „wodza” 
partii Prawo i Sprawiedliwość, jego nieludzką biurokratyczną skrupulatność i metodyczność, 
skrajnie odczłowieczonego biurokraty, który nie zauważa własnej hipokryzji wprowadzając 
Narodowi Polskiemu ustrój, przed jakim jego przodków uratowali właśnie Polacy. 

Faszyzm posługuje się strachem, bo Niekiedy łatwiej uwierzyć w kłamstwa niż w 
prawdę (B. Herbert i K. J. Anderson, Diuna, ód Atrydów), a Zaufanie niewinnych jest 
najpotężniejszą bronią łgarzy (S. King). Siła strachu, jaką posługuje się faszyzm, nakazuje 



zwrócić uwagę w stronę psychologicznych motywacji, przyświecającej propagandzie 
stosowanej w propagandzie politycznej. J. Lennon słusznie zauważył, że Społeczeństwem 
rządzą szaleni ludzie powodowani szalonymi motywami. Rządzą nami maniacy, zmierzający 
do maniakalnych celów (…) Właśnie na tym polega szaleństwo. Psychoanaliza osobowości 
Adolfa Hitlera (E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań, 1999) wykonana przez Ericha Fromma pozwala zakwalifikować go jako kliniczny 
przypadek nekrofila o cechach zbieżnych z osobowością dyssocjalną oznaczoną w 
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – 10 
numerem F60.2 i zdefiniowaną jako Zaburzenia osobowości charakteryzujące się 
lekceważeniem zobowiązań społecznych i bezduszne niekonsekerniczne dla uczuć innych. 
Istnieje rażąca rozbieżność między zachowaniem a obowiązującymi normami społecznymi. 
Zachowanie nie jest łatwo modyfikowalne przez niekorzystne doświadczenia, w tym karę. 
Istnieje niska tolerancja dla frustracji i niski próg wyładowania agresji, w tym przemocy; 
istnieje tendencja do obwiniania innych lub oferowania wiarygodnych racjonalizacji 
zachowania doprowadzanego pacjenta do konfliktu ze społeczeństwem.  

Osobowość dyssocjalna obejmuje m. in. psychopatię pierwotną (prawdziwą). Jak 
słusznie zauważył E. Kretschmer, Psychopaci istnieją zawsze, ale w czasach chłodniejszych my 
bywamy ich sędziami, a w czasach gorących oni panują nad nami.  K. A. Kiehl (The 
psychopath whisperer: The science of those without conscience) potwierdza, że (…) co 47 
sekund rodzi się psychopata. Objawy zaburzenia osobowości psychopatycznej dokonane 
przez R. D. Hare’a to nieliczenie się z normami społecznymi, z uczuciami innych osób, 
lekceważenie zobowiązań społecznych, trudność w utrzymaniu stałych związków z innymi, 
łatwość reagowania agresją i gwałtownymi zachowaniami nieadekwatnymi do sytuacji, brak 
zdolności do przeżywania poczucia winy i niewrażliwość na stosowane kary, skłonność do 
obwiniania innych jako jedyny sposób wyjaśnienia własnego zachowania. Zamiast 
podejmować bezowocne wysiłki dostosowania się do beznadziejnej sytuacji – schodzić z 
drogi, godzić się z losem, zatracać własną tożsamość – lepiej jest uznać, że dla naszego 
fizycznego i emocjonalnego przetrwania powinniśmy przejść do ofensywy i przejąć kontrolę 
nad własnym życiem.  

Co pozwoliło zaprowadzić faszyzację państwa poprzez pandemię strachu, jaką 
mamy obecnie w Polsce? H. B. Braiker stwierdził Jeśli jesteś łasy na pochlebstwa, łatwo cię 
kontrolować, jak każdego głupka. Manipulator musi zrobić dwa kroki: dać ci to, czego 
pragniesz, a później zagrozić, że ci to odbierze. Każdy diler narkotykowy tak robi. Prawo i 
Sprawiedliwość po dojściu do władzy wprowadziła programy socjalne dla zadowolenia 
społeczeństwa. Dlatego tylko garstka protestowała, gdy w niekonstytucyjny sposób 
zmieniano osobę na stanowisku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Było to niezwykle 
istotne posunięcie dla zaprowadzenia ustroju faszystowskiego, bowiem Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego jest jednocześnie Przewodniczącym Trybunału Stanu. Wątpliwa jest wiara w 
rzetelność osądzenia przez taką osobę polityków, dzięki którym otrzymała swoje stanowisko. 
Większość jednak – nakarmiona programami socjalnymi – nie protestowała. Ludzie, którzy 
chcą tobą manipulować, nie powiedzą ci, czego nie dostrzegasz. Będą wykorzystywać twoje 
słabe punkty dla własnych korzyści (A. Habtewold). 

Zaznaczam, że forma sprawowania władzy przez Radę Ministrów wpisuje się z 
definicję ustrojów niedemokratycznych zakazanych przez art. 13 Konstytucji RP, który 
stanowi, iż Zakazane jest istnienie partii politycznych (…) których (…) działalność zakłada lub 
dopuszcza (...) stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa 
(...).Osoba, która znęca się w celu wymuszania na nim zasłaniania ust i nosa w myśl 



niekonstytucyjnych rozporządzeń, promuje ustrój zakazany w art. 13 Konstytucji RP, co 
wyczerpuje znamiona zbiegu kumulatywnego przestępstw z art. 160 § k.k. w zbiegu z art. 
191 § 1 k.k., 194 k.k., art. 207 § 1a k.k. i art. 256 § 1 k.k. Wprowadzone przez Radę Ministrów 
przepisy kolidujące z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP nie mają mocy prawa powszechnie 
obowiązującego, więc każdy, kto próbuje wymusić podporządkowanie się im, popełnia zbieg 
kumulatywny przestępstw z art. art. 160 § 1 k.k., art. 191 § 1 k.k., 194 k.k., art. 231 § 1a k.k. i 
art. 256 § 1 k.k. Każdy, kto się temu przeciwstawia w imię walki przeciwko ustrojowi 
zakazanemu przez art. 13 Konstytucji RP, nie jest przestępcą, lecz Patriotą. Bowiem gdzie 
bezprawie staje się prawem, opór staje się obowiązkiem. 

Podnoszę, że nosząc syntetyczną maskę, osoba filtruje powietrze przez materiał 
syntetyczny, który odgazowuje składniki pochodzenia petrochemicznego, z których 
większość ich jest wykonana. Zamaskowany osobnik wdycha następnie te toksyczne 
chemikalia. Wiele osób ma już różne choroby układu oddechowego lub wrażliwość 
chemiczną, więc nałożenie maski jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić. To samo dotyczy 
osób, które są stosunkowo zdrowe, ale mają np. problemy z oddychaniem lub alergie. W 
przypadku nowej maski, która jest umieszczona tuż nad ustami i nosem, te unoszące się w 
powietrzu chemikalia przechodzą bezpośrednio do dróg oddechowych. Dlatego 
pracowników należy oszczędzić tej błędnej praktyki. Przepełnienie płuc toksyczną substancją 
chemiczną może wywołać zaburzenia oddychania prowadzącego do umieszczenia pacjenta 
pod respiratorem, czego należy unikać. Z każdym wdechem chora osoba pochłania również 
część wydychanego właśnie dwutlenku węgla. Zamiast wdychać świeże, czyste powietrze 
pełne tlenu, maska zmniejsza pobór tlenu i zastępuje je odpadowym produktem 
oddechowym – dwutlenkiem węgla. Subtelnie obniżając w ten sposób poziom tlenu, 
pozbawiamy się najsilniejszego środka leczącego choroby układu oddechowego – tlenu 
cząsteczkowego (O2). Co więcej, nawet niewielki wzrost poziomu dwutlenku węgla w 
krwioobiegu może przyczyniać się do niepokoju i nerwowości, a także powodować bóle 
głowy, zawroty głowy i zmęczenie. Nawet po krótkim noszeniu maski staje się ona brudna. 
Im bardziej zanieczyszczone jest powietrze wewnętrzne i / lub zewnętrzne, tym szybciej 
maskazostanie zanieczyszczona. Maska nie tylko przechwytuje cząsteczki stałe i 
zanieczyszczenia chemiczne z otaczającego powietrza, ale ich gromadzenie się w ciągu dnia 
dodatkowo utrudnia konieczny do życia proces oddychania. Dlatego im dłużej maska jest 
noszona w zanieczyszczonym środowisku, tym staje się bardziej brudna i bardziej 
zanieczyszczona. Wystarczy przyjrzeć się filtrowi powietrza w domu lub garażu, jeśli chcemy 
zobaczyć, co się dzieje z dobrze znoszoną maską (aczkolwiek na znacznie mniejszą skalę). 
Teraz dodajmy do tej mieszanki ciągły kaszel i kichanie oraz plucie flegmy i śluzu. To, co 
nieuchronnie rozwinie się u nas po noszeniu takiej maski, to najgorszy scenariusz, który 
może rozwinąć naprawdę śmiertelne choroby.  

Stres może obniżyć odporność. Zakrywanie twarzy zakłócające oddychanie może 
zwiększyć stres. Kortyzol jest hormonem ściśle związanym ze stresem. Działa jako kluczowy 
gracz w reakcji organizmu na stres i odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu, jest 
wydzielany przez nadnercza. Ale wysoki i utrzymujący się poziom kortyzolu we krwi u osób 
zestresowanych strachem przed COVID-19 może wywołać poważne problemy zdrowotne. 
Wykazano, że wyższe i dłuższe poziomy kortyzolu we krwi (takie jak związane z przewlekłym 
stresem) mają negatywne skutki, takie jak upośledzenie zdolności poznawczych, tłumienie 
funkcji tarczycy, brak równowagi cukru we krwi, taki jak hiperglikemia, zmniejszona gęstość 
kości, zmniejszenie tkanki mięśniowej, wyższe ciśnienie krwi, obniżona odporność i reakcje 
zapalne w ciele, spowolnione gojenie się ran i inne konsekwencje zdrowotne. Poza tym 



każdy, kto kiedykolwiek nosił ciasną, drapiącą, syntetyczną maskę na twarzy, wie, że czuje się 
tak niekomfortowo, że chce ją zdjąć zaraz po założeniu. I im dłużej jesteśmy zmuszeni do 
noszenia maski, tym bardziej przygnębiające staje się całe to doświadczenie. To niepokojące 
doświadczenie jest przygnębiające fizycznie z wszystkich powodów wyjaśnionych powyżej, 
ale może również stać się toksyczne emocjonalnie. Im dłużej maska jest noszona w ciągu 
dnia, tym bardziej jest to denerwujące i jednocześnie stresujące staje się samo wychodzenie 
gdziekolwiek. Ktokolwiek wydał oficjalną „radę” noszenia maski w sposób przyjęty w całym 
kraju, dokonał na społeczeństwu ogromnej krzywdy. Zdrowy rozsądek nakazuje jej zdjęcie i 
wyrzucenie do kosza! Ktoś wprowadzając nową politykę krajową naraził Naród na zbiorową 
utratę zdrowia. Osoby odpowiedzialne za tę bardzo złą radę dotyczącą masek stworzyły 
toksyczną kulturę koronawirusa, w której osoby noszące maskę patrzą na tych, którzy nie 
zakładają masek na twarz, jak na niebezpiecznych nonkonformistów, którzy w jakiś sposób 
zagrażają ich zdrowiu. W ten sposób noszenie maski szybko staje się zapalnikiem dzielącym 
Naród Polski. To z pewnością nie pomaga procesowi uzdrawiania – tak fizycznego, jak i 
psychicznego, którego wielu bardzo potrzebuje nie od dzisiaj. 

Na koniec przedstawiam wykaz naważniejszych podstaw prawnych do kwalifikacji 
działań władz i instytucji państwowych podległych hierarchicznie pod urząd sprawowany 
przez Mateusza Morawieckiego: 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Preambuła 
„(…)ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa 
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu 
społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą 
stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, 
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli 
za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.” 
Art. 7.Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 
Art. 8.1.Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 
Art. 9.Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. 
Art. 30.Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest 
obowiązkiem władz publicznych. 
Art. 31.1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do 
czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie 
dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 
moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 
istoty wolności i praw. 
Art. 39.Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez 
dobrowolnie wyrażonej zgody. 
Art. 151.Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec 
Prezydenta Rzeczypospolitej następującą przysięgę: 
„Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), 
uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym 



prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla 
mnie zawsze najwyższym nakazem.” 
Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 
Art. 230. 
1. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub 
porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może 
wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na 
całym terytorium państwa. 
2. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie 
dłuższy niż 60 dni. 
Art. 232. 
W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących 
znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na 
czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym 
terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu. 
Kodeks Karny  
Art. 18. [Sprawstwo i podżeganie] 
§ 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo 
wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu 
zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca 
jej wykonanie takiego czynu. 
§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, 
nakłania ją do tego. 
Art. 118. [Wyniszczenie grupy narodowej] 
§ 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, 
politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa 
albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia 
wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 
§ 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia 
grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania 
urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat 
pozbawienia wolności. 
Art. 129. KK ZDRADA DYPLOMATYCZNA 
Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach 
z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
ART. 160. KK NARAŻENIE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA ALBO CIĘŻKIEGO 
USZCZERBKU NA ZDROWIU 
§ 1.Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
Art. 231. [Nadużycie uprawnień] 
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając 
obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, 



podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
Art. 296. [Szkoda majątkowa] 
§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub 
umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby 
fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez 
nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, 
wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub 
niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo 
wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w 
wielkich rozmiarach, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 4a. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 
1a następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Dlatego petitum jest zasadne. 
………………………………………………………………………..…….. 

podpis 


