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Sprawozdanie z misji do Polski w dniach 3–4 grudnia 2018 r. 

W wizycie w Polsce wzięła udział szóstka członków. Delegacja spotkała się z wieloma 

przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza z organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego, partnerami społecznymi, mediami i przedstawicielami zawodów prawniczych 

oraz z władzami polskimi. W połączeniu z wizytą zorganizowano również wysłuchanie 

publiczne na ten sam temat.  [Celem niniejszego sprawozdania jest wierne odzwierciedlenie i 

przytoczenie poglądów społeczeństwa obywatelskiego.] 

1. Wolność zrzeszania się

Według przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, z którymi spotkała się 

delegacja, nie było przeszkód prawnych w tworzeniu organizacji, chociaż ich zdaniem można 

by poprawić procedury administracyjne. Większość z nich wyraziła jednak obawy, że ogólne 

warunki dla demokracji, praworządności i praw podstawowych mogą mieć negatywny wpływ 

na ich sytuację.  

Pojawiły się obawy, że niedawne utworzenie nowego instytutu odpowiedzialnego za 

przyznawanie wszystkich funduszy publicznych (organizacjom zaangażowanym w obronę 

praw człowieka i działania strażnicze) może prowadzić do ingerencji lub autocenzury ze strony 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego jest nowym organem centralnym podlegającym urzędowi 

premiera odpowiedzialnym za administrowanie finansowaniem publicznym dla organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego. Według organizacji społeczeństwa obywatelskiego przepisy 

dotyczące przyznania finansowania są niejasne. Jeden z podmiotów monitorujących sytuację 

poinformował o kilku przypadkach, w których organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

wybrane podczas procesu przyznawania wsparcia nie otrzymały żadnych środków albo na 

odwrót – otrzymały je organizacje, których nie wybrano.  

Niektórzy twierdzili, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które nie krytykują polityki 

rządu, raczej zachowały dostęp do finansowania, a zmniejszono finansowanie dla tych, które 

zajmują się niepopularnymi kwestiami, takimi jak równość płci, prawa osób LGBTI oraz 

migracja. Inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego były zdania, że to w gestii rządu leży 

wybór priorytetów i uznały tę sytuację za pozytywną, gdyż umożliwia ona przekazanie 

funduszy małym lokalnym organizacjom niezaangażowanym politycznie. Zwróciły również 

uwagę, że liczba dostępnych funduszy uległa potrojeniu.  

Pojawiły się obawy, że nowy instytut pełniłby również funkcję organu doradczego, jeśli chodzi 

o przygotowywanie prawodawstwa. Nie było jednak jasne, jak miałoby się to odbywać.

Członkowie organu opiniującego instytutu – Rady Narodowego Instytutu Wolności – byli

https://www.niw.gov.pl/
https://www.niw.gov.pl/
https://www.niw.gov.pl/organy/rada-narodowego-instytutu-wolnosci/
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najczęściej powoływani przez rząd. W związku z tym niektóre organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego poruszyły kwestię reprezentacji i kryteriów mianowania. Były rozczarowane 

tym, że instytut wyraził zgodę, by decyzje dotyczące kontroli organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego były podejmowane w ciągu 24 godzin, co oznacza, że w każdej chwili może 

dojść do nalotów. 

Ponadto prowadzono kampanie dyskredytujące organizacje społeczeństwa obywatelskiego w 

mediach: oskarżano np. niektóre organizacje o niewłaściwe wykorzystanie środków 

finansowych. W rezultacie niektóre organizacje społeczeństwa obywatelskiego straciły 

poparcie władz lokalnych, a inne spotkały się z groźbami. Organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego oraz niektórych sędziów i prokuratorów oskarżano o stronniczość. Niektórzy 

uczestnicy byli zdania, że zagrożenie dla wolności zrzeszania się jest wynikiem polaryzacji 

politycznej, oraz stwierdzili, że niektóre organizacje społeczeństwa obywatelskiego promują 

liberalną „ideologię” i krytykują rząd za problemy, które istniały już wcześniej. Inni nie zgodzili 

się z tym i stwierdzili, że zagrożenie dla praw obywatelskich osiągnęło bezprecedensowy 

poziom krytyczny, który uzasadnia silniejszą krytykę. Za alarmujący uznali oni fakt, że środki 

finansowe dostępne dla Rzecznika Praw Obywatelskich zostały poważnie ograniczone w 

następstwie interwencji mających na celu promowanie praw obywatelskich.  

Wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego zgodziły się, że istnieje potrzeba 

częstszego zasięgania ich opinii na temat prawodawstwa oraz stworzenia przestrzeni dla 

bardziej pokojowego dialogu. Według doniesień planowano wprowadzić zmiany przepisów 

dotyczących sektora organizacji nienastawionych na zysk bez poinformowania organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego o treści tych propozycji lub ich harmonogramie. Organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego są być może pytane o zdanie w sprawie ostatecznego wniosku 

– choć nie mają dużo czasu na przedstawienie opinii – lecz nie były w stanie wnieść znaczącego

wkładu dotyczącego zakresu wniosku.

Według polskich urzędników, z którymi spotkała się delegacja EKES-u, władze nie ingerują 

w wolność zrzeszania się. Mogą odmówić rejestracji tylko wtedy, gdy formularze są 

niekompletne.  Organizacje są zobowiązane do składania organom nadzoru rocznych 

sprawozdań. Takie sprawozdania nie wymagają nadmiernych informacji na temat finansów 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a osoby reprezentujące ministerstwa twierdziły, że 

proszono jedynie o dodatkowe informacje dotyczące kwestii związanych z rozliczeniem 

finansowym. 

2. Wolność zgromadzeń

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego wyjaśniły, że czasami uzyskanie zgody na 

zgromadzenie trwało miesiącami oraz że nowa ustawa o zgromadzeniach faworyzuje tzw. 
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zgromadzenia cykliczne (regularne wydarzenia) takie jak marsze z okazji Dnia Niepodległości. 

Ograniczenia dotyczące organizowania kilku protestów w pewnej odległości od siebie 

utrudniają organizowanie spontanicznych protestów. Organizacje skarżyły się również na 

wprowadzone ostatnio ograniczenia dostępu do Sejmu, których celem jest zapobieganie 

protestom. Ponad 100 osobom zakazano wejścia do Sejmu, mimo że taki dostęp jest prawem 

konstytucyjnym. Ponadto przyjęto ustawę o zapobieganiu spontanicznym protestom 

w związku z 24. Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

Zmian Klimatu, która odbyła się w 2018 r. w Katowicach. 

Według organizacji społeczeństwa obywatelskiego trudno jest uzyskać zezwolenie na marsze 

propagujące politycznie kontrowersyjne kwestie. W jednym przypadku zakazano marszu 

równości ze względu na ryzyko przemocy ze strony przeciwników, ale po odwołaniu został on 

dopuszczony. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego odnotowały również niespójności w 

zakresie ochrony policyjnej zgromadzeń. Podczas marszu niepodległości praktycznie nie było 

policji, zaś podczas marszów równości policja często góruje nad liczbą osób uczestniczących. 

Podczas marszów równości funkcjonariusze policji skupiali się na demonstrantach 

używających fajerwerków, zaś takie interwencje nigdy nie miały miejsca na marszach 

niepodległości.  

Według organizacji społeczeństwa obywatelskiego przeciwko osobom demonstrującym 

wniesiono wiele spraw sądowych – szacuje się, że w toku jest ich około tysiąca. Sprawy 

dotyczyły wykroczeń, np. do sądu podawano ludzi oskarżonych o utrudnianie legalnych 

zgromadzeń. Chociaż sąd szybko oddalił takie zarzuty, zdaniem organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego takie kroki są formą zastraszania. Podano przykład małej grupy kobiet, które 

zostały pobite podczas pokojowej kontrmanifestacji, a policja nie podjęła żadnych działań w 

celu ich ochrony. Następnie kobiety te oskarżono o naruszenie legalnego zgromadzenia, zaś 

napastnicy nie zostali postawieni przed sądem. 

Polskie władze, z którymi spotkała się delegacja EKES-u, wyjaśniły, że osoby odpowiedzialne 

za porządek publiczny chroniły demonstrantów i zapewniały ich prawo do wolności 

zgromadzeń. Nie dyskryminowały one żadnych rodzajów demonstracji, a liczba personelu była 

podobna. Od zakazu organizowania zgromadzeń, który może trwać do 15 dni, można się 

odwołać. Kontrmanifestacje nie mogą się odbywać w odległości 100 metrów od legalnego 

zgromadzenia. Władze nie ustosunkowały się do przyczyn istnienia różnych aktów prawnych 

ani do indywidualnych przypadków.  

2.1 Wolność zrzeszania się i zgromadzeń – partnerzy społeczni 

Delegacja została poinformowana o długoletniej tradycji dialogu społecznego w Polsce. 

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych została utworzona w 1994 r. i rozszerzona 

http://www.dialog.gov.pl/archiwum/trojstronna-komisja-ds-spoleczno-gospodarczych/
http://www.dialog.gov.pl/archiwum/trojstronna-komisja-ds-spoleczno-gospodarczych/
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w 2001 r., by uwzględnić Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego. Pomimo początkowych 

sukcesów w czerwcu 2013 r. trzy główne związki zawodowe opuściły Trójstronną Komisję 

i Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego.  

W wyniku negocjacji między przedstawicielami związków zawodowych a pracodawcami 

zaproponowano nową formę dialogu społecznego. Doprowadziło to do utworzenia w 2015 r. 

Rady Dialogu Społecznego, której opinii trzeba zasięgać w sprawie inicjatyw ustawodawczych. 

Jednak według organizacji społeczeństwa obywatelskiego ten nowy organ był często pomijany 

przez rząd, a ważne akty prawne przyjmowane bez przeprowadzenia konstruktywnych 

dyskusji bądź z powodu skróconych terminów, bądź dlatego, że zaproponowane przez 

poszczególnych posłów przepisy były wyłączone z obowiązku konsultacji.  

Niektóre organizacje społeczeństwa obywatelskiego skarżyły się na zróżnicowane traktowanie 

przez rząd niektórych związków zawodowych. Związki zawodowe w Polsce wezwały do 

wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych oraz do zagwarantowania praw socjalnych na 

szczeblu europejskim. Przedstawiciele związków zawodowych byli rozczarowani 

ograniczeniami nakładanymi na prawo zgromadzania się, np. za pośrednictwem nakazów 

sądowych stosowanych w celu zapobieżenia strajkom. 

3. Wolność wypowiedzi i wolność mediów

Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że wolność wypowiedzi jest objęta w Polsce ochroną, ale 

niektórzy byli zdania, że konieczne są dalsze działania w celu obrony tego prawa. Niektórzy 

utrzymywali, że prokuratorzy i sędziowie byli nękani po tym, jak korzystali z przysługującego 

im prawa do wolności wypowiedzi, by bronić niezawisłego sądownictwa, a obecnie muszą 

uzyskać zgodę organu nadzoru przed publikacją dokumentów. Wszczęto postępowania 

dyscyplinarne wobec prokuratorów, którzy wspomnieli w prasie o uczestnictwie w protestach 

lub prowadzeniu działań edukacyjnych i stosowaniu praworządności. Miało to efekt 

odstraszający. 

Większość reklam handlowych zamówionych albo przez redakcje, albo przez przedsiębiorstwa 

z udziałami publicznymi była dla gazet prorządowych, mimo że nie mają one największego 

nakładu. Przedstawiciele niektórych najważniejszych i najbardziej popularnych gazet 

postrzeganych jako popierające opozycję przedstawili dane pokazujące różnice w przychodach 

z reklam handlowych przed 2014 r. i obecnie. Utrzymywali, że dochody te są wykorzystywane 

do wywierania na nie presji w ostatnich latach. Niektórzy twierdzili, że główny organ zajmujący 

się dystrybucją zniechęca do rozpowszechniania tytułów krytycznych wobec rządu. Inni 

zaprzeczyli temu i podkreślili, że serwisy informacyjne krytycznie nastawione wobec obecnego 

rządu były wcześniej uprzywilejowane i otrzymywały większe nakłady na reklamę podczas 

poprzednich rządów.  

http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/wojewodzkie-rady-dialogu-spolecznego/
http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/rada-dialogu-spolecznego/rada-dialogu-spolecznego/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pl
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Według szacunków toczy się obecnie postępowanie sądowe przeciwko ok. 20 środkom 

przekazu. Politycy używali surowego języka wobec dziennikarzy, nazywając ich zdrajcami, oraz 

wezwali do „repolonizacji” mediów z udziałem kapitału zagranicznego, które postrzegano jako 

sługusów zagranicy.  

Jako inny zasadniczy problem uznano to, że wiele organów publicznych odmawia udzielenia 

dostępu do informacji. Niektóre media nie były informowane o pytaniach na konferencjach 

prasowych lub nie mogły zadawać pytań, a ministrowie odmawiali udzielenia im wywiadów. 

Rzekomo jeden z dziennikarzy został ukarany grzywną za odmowę ujawnienia źródeł, chociaż 

inni twierdzą, że jest to nieprawda. 

Innym problemem był dostęp do budynków rządowych i parlamentu oraz ataki fizyczne lub 

werbalne na dziennikarzy, które miały miejsce nawet przed budynkiem Sejmu. Chociaż istnieją 

związki zawodowe dziennikarzy, nie są one dobrze zorganizowane, w związku z czym 

większość wspólnych działań prowadzono w powiązaniu ze stowarzyszeniami lub klubami 

dziennikarskimi. Niektórzy byli zdania, że szerzy się fałszywe informacje i dezinformację i że 

ma to miejsce w całej Europie. Inni twierdzili, że system funkcjonuje i że w Polsce nie ma 

istotnych problemów oraz pozytywnie oceniali różne dochody z reklam dla różnych mediów.  

4. Niedyskryminacja

Organizacji społeczeństwa obywatelskiego nie pytano bezpośrednio o niedyskryminację. 

Niemniej podczas innych dyskusji wypłynął fakt, że organizacje zajmujące się grupami 

szczególnie wrażliwymi miały więcej trudności w uzyskaniu finansowania. W szczególności cięć 

w finansowaniu doświadczyły organizacje społeczeństwa obywatelskiego zajmujące się 

równością płci, prawami osób LGBTI i migracją. Grupy te borykają się również z wyzwaniami 

związanymi z uzyskaniem zezwolenia na zgromadzenie oraz twierdzą, że nie są traktowane 

w równy sposób, jeśli chodzi o ochronę policyjną zgromadzeń, a policja często przewyższa 

liczebnie uczestników manifestacji na rzecz równości. 

5. Praworządność

W trakcie dyskusji często poruszano kwestię zmian w przepisach dotyczących sądownictwa. 

Zmiany te postrzegano jako próbę rozbicia systemu wymiaru sprawiedliwości i umożliwienia 

przyjmowania przepisów bez ograniczeń wynikających z kontroli sądowej. Przedstawiciele 

zawodów prawniczych (głównie sędziowie), którzy są sojusznikami politycznymi obecnego 

rządu, poparli zmiany wprowadzone w sądownictwie. Według doniesień zostali powołani do 

nowo utworzonej Izby Spraw Publicznych w systemie sądownictwa. Przepisy dotyczące 
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składania wniosków i proces podejmowania decyzji były szeroko krytykowane przez opozycję. 

Przeprowadzone protesty przeciwko reformom doprowadziły jedynie do niewielkich zmian.  

Niektórzy twierdzą, że umożliwienie dokonania przeglądu każdego wyroku sprzed nawet 

20 lat bez możliwości odwołania się podważy pewność prawa. Jedynie prokurator generalny 

i Rzecznik Praw Obywatelskich mają możliwość rozpoczęcia takiej nadzwyczajnej procedury, 

przy czym istnieją pewne ograniczenia czasowe i ograniczenia związane z charakterem 

rozpatrywanej sprawy. Według doniesień do tej pory złożono tylko bardzo ograniczoną liczbę 

skarg.  

Wyrażono również obawy w związku z większymi możliwościami postępowania 

dyscyplinarnego przeciwko sędziom i prokuratorom, które można wszcząć w oparciu o treść 

wyroków. Niektórzy twierdzili, że krytycy rządu nie są obiektywni, ponieważ problemy 

z sądownictwem nie były przedmiotem krytyki pod wcześniejszymi rządami. 




