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Edukacja spo ecze stwa poprzez prawo 

1. Istota i funkcje prawa a znajomo  prawa – uwagi ogólne  

Zgodnie z rzymsk  paremi  ius est ars boni et aequi – prawo jest sztuk  

czynienia tego, co dobre i s uszne. W ocenie R. Soba skiego „Prawo nale y – 

obok moralno ci i medycyny – do tych dziedzin ycia, w których wszyscy maj  

co  do powiedzenia […]”. Przy tym, powo any autor wskazuje, e: „Z kap ana-

mi i z lekarzami cz owiek zdo a sobie jako  poradzi : mo e us ucha  lub nie 

us ucha , twierdz c, e bierze na siebie ryzyko doczesne i na wieczno . Osta-

tecznie s  to sprawy indywidualne. Inaczej jest z prawnikami. Oni zajmuj  si  

yciem spo ecznym, odniesieniem cz owieka nie do w asnego zbawienia czy 

zdrowia, lecz stosunkami mi dzyludzkimi. […] Dlatego ju  gdzie  u zarania 

swej historii ludzko  zorientowa a si , e le y w jej interesie, by kontaktów 

cz owieka z cz owiekiem nie pozostawia  indywidualnemu uznaniu ka dego, 

lecz je zharmonizowa  i uj  w system wzajemnych praw i obowi zków”1. Po-

dobnie Z. Duniewska podkre la, i : „ ycie prawa jest uwarunkowane yciem 

ludzi. Bez nich traci ono jakikolwiek sens”2. Powy sze jest zgodne z maksym  

ubi societas, ibi ius, oznaczaj c  mniej wi cej – gdzie spo ecze stwo, tam prawo. 

                                                                          
1  R. Soba ski, Pa stwo, prawo, urz d, cz owiek, „Prawo – Administracja – Ko ció ” 2001, nr 1, 

s. 91–92. Z kolei E. towska i J. towski wskazuj , e „Wspó czesne prawodawstwo ocenia 

si  mniej wi cej tak, jak wspó czesn  demokracj : wszyscy wokó  widz  jego liczne wady  

i niedostatki, ale wszyscy te  godz  si , i  nie wymy lono dot d w wiecie jeszcze niczego, 

czym da oby si  je zast pi ” – zob. E. towska, J. towski, O pa stwie prawa, administro-

waniu i s dach w okresie przekszta ce  ustrojowych, Warszawa 1995, s. 72.  
2  Z. Duniewska, To samo  cz owieka w dobie globalizacji (zarys problematyki), [w:] Z. Janku, 

Z. Leo ski, M. Szewczyk, M. Waligorski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego prawa 

administracyjnego, Wroc aw 2005, s. 116.  
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Prawo formu uje zatem wi ce regu y post powania i przewiduje sposoby 

reakcji w adzy publicznej na odst pstwa od przyj tych regu  i w ten sposób re-

guluje ycie spo eczne3. Owe wzajemne prawa i obowi zki tworz  prawo w uj -

ciu przedmiotowym, co oznacza zespó  regu  ustanowionych b d  uznanych 

przez odpowiednie organy pa stwa, wobec których pos uch zapewniony bywa w 

ostateczno ci dzi ki przymusowi, jaki stosowa  mo e w a nie pa stwo. Tym 

samym termin „prawo” odnosi si  do szczególnego porz dku spo ecznego two-

rzonego i chronionego w sposób zinstytucjonalizowany4. 

Prawo w spo ecze stwie pe ni ró ne funkcje, a mianowicie: 1) funkcj  orga-

nizacyjn  – polegaj c  na ustalaniu okre lonych regu  zachowania oraz ustalaniu 

ogólnie poj tych ram ycia spo ecznego poprzez tworzenie instytucjonalnych 

warunków ycia spo ecznego i pa stwowego; 2) funkcj  stabilizacyjn  – polega-

j c  na utrwalaniu okre lonego uk adu spo ecznego, w tym istniej cego w nim 

adu gospodarczego i politycznego; 3) funkcj  innowacyjn  (dynamizacyjn ) – 

polegaj c  na wprowadzaniu okre lonych zmian spo ecznych; 4) funkcj  

ochronn  – polegaj c  na ochronie okre lonych dóbr uznanych przez prawo, jak 

np. równo , wolno , w asno ; 5) funkcj  kontroln  – umo liwiaj c  w skraj-

nych przypadkach dokonanie przymusowej korekty czy eliminacji zachowa  za-

gra aj cych warto ciom chronionym przez prawo; 6) funkcj  rozstrzygania kon-

fliktów – wi c  si  z ustanawianiem przez prawo procedur pozwalaj cych na 

autorytatywne rozstrzyganie konfliktów mi dzy lud mi, konfliktów mi dzy 

lud mi a organizacjami czy sporów pomi dzy osobami fizycznymi i osobami 

prawnymi z organami w adzy; 7) funkcj  partycypacyjn  – polegaj c  na two-

rzeniu przez prawo mechanizmów daj cych spo ecze stwu wp yw na decyzje 

podejmowane w systemie politycznym; 8) funkcj  wychowawcz  – charaktery-

zuj c  si  promowaniem okre lonych warto ci i postaw pozytywnie ocenianych 

przez prawo5. 

Oczywi cie nie s  to jedyne funkcje przypisywane prawu, aczkolwiek s  to 

te najbardziej ogólne znajduj ce zastosowanie do ca ego systemu prawa. 

Prawo przestrzegane przez jego adresatów to prawo behawioralnie skutecz-

ne. Jednym z podstawowych warunków przestrzegania prawa jest jego znajo-

mo  przez podmioty, do których jest ono skierowane. Aktualnie wskutek roz-

woju prawa i wzrostu jego znaczenia ogólna wiedza o prawie to konieczno  

dnia codziennego. Znajomo  prawa w podstawowym zakresie wydaje si  nie-

zb dna dla funkcjonowania ka dego cz owieka, zwa ywszy na procesy jurydy-

                                                                          
3  J. Jab o ska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, Warszawa 2007, s. 22. 
4  T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wst p do prawoznawstwa, Warszawa 2009, s. 32, 35. 
5  J. Jab o ska-Bonca, Podstawy prawa…, s. 22; J. Niesio owski, has o: funkcje prawa, [w:] J. Za-

jad o (red.), Leksykon wspó czesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych poj , Warszawa 

2007, s. 100; T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wst p do prawoznawstwa…, s. 125–126. 
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zacji dnia codziennego. Nale y jednak nadmieni , i  oceny wydawane o prawie 

przez obywateli nie zawsze s  to same z jego znajomo ci . Zbyt pochopne opi-

nie s  raczej wynikiem braku tej znajomo ci, a tak e s  wyrazem pewnej igno-

rancji wobec prawa czy przejawem braku ch ci zg bienia cho by podstawo-

wych informacji w tym przedmiocie. W ocenie Z. Cywi skiego „Kulturowe za-

korzenienie prawa nie oznacza jego znajomo ci. Uznaniu prawa za wi cy re-

gulator ycia spo ecznego towarzyszy mniej lub bardziej szeroki margines igno-

rancji prawnej, skutkiem której wiedza o prawie (uboga zarówno konotacyjnie, 

jak i denotacyjnie) jest zast powana – lub co najmniej uzupe niana – przez ze-

spó  pozytywnie kojarz cych si  stereotypów”6. Nie bez znaczenia dla opisanych 

zjawisk jest te  brak okre lonych rozwi za  systemowych umo liwiaj cych 

uzyskanie wiedzy o prawie. Wiedza obywateli w tym przedmiocie jest najcz -

ciej wiedz  wynikaj c  z w asnego do wiadczenia b d  te  wiedz  nabyt  z In-

ternetu. W tym kontek cie aktualne pozostaj  s owa A. Turskiej, która w 1961 r. 

wskazywa a, i  „Znajomo  prawa w sensie spo ecznym bowiem nie jest literal-

n  znajomo ci  prawa, dotyczy ona nie tyle systemu prawa, co porz dku praw-

nego, jest bezpo rednim produktem dzia alno ci administracyjno-s dowej, a nie 

ustawodawczej. Jest pewn  sum  do wiadcze  yciowych, jakie odbiera nie-

uchronnie obywatel wprz ony w mechanizm instytucji polityczno-prawnych, 

jak równie  spo eczno-ustrojowych. Tak wi c znajomo  prawa w skali spo-

ecznej jest zawsze znajomo ci  prawa funkcjonuj cego. Obywatel percypuje 

tre ci, zasady, warto ci prawne z prawa dzia aj cego”7. J. Jab o ska-Bonca 

przyjmuje, e za osob  znaj c  prawo uzna  nale y tak  osob , która posiada:  

1) informacje podstawowe o prawie, 2) informacje zwi zane z pe nionymi przez 

ni  rolami spo ecznymi (np. lekarz, pracodawca, ojciec), 3) informacje o dro-

gach dotarcia do wiedzy o prawie8. Przywo ana autorka wskazuje nadto, e na 

wiadomo  prawn  sk adaj  si  ró norakie elementy, takie jak wiedza o prawie, 

postawy wobec prawa, oceny prawa czy wreszcie postulaty wobec prawa9.  

Reasumuj c, nale y zaznaczy , e wiadomo  prawa, a dok adnie jego zna-

jomo  w ród obywateli, przyczynia si  do budowy silnego pa stwa. Mo na 

bowiem wskaza , e znaj cy prawo cz owiek to wiadomy obywatel. Z kolei 

wiadomi obywatele to silne pa stwo. Nieznajomo  prawa mo e natomiast ro-

dzi  szereg negatywnych nast pstw tak dla pa stwa, jak i jego obywateli. 

                                                                          
6  Z. Cywi ski, Nieegalitarne prawo w nieegalitarnym spo ecze stwie. Wykluczenie prawne jako 

rodzaj wykluczenia spo ecznego, [w:] A. Turska (red.), Wykluczenie i prawo, Warszawa 2010, 

s. 165. 
7  A. Turska, „Poczucie prawne” a wiadomo  prawna, „Pa stwo i Prawo” 1961, z. 2, s. 251. 
8  J. Jab o ska-Bonca, Podstawy prawa…, s. 209.  
9  Eadem, Prawo w kr gu mitów, Gda sk 1995, s. 141–142.  
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2. Rzeczywista znajomo  prawa a wykluczenie prawne  

(wykluczenie spo eczne) 

W pi miennictwie i literaturze wskazuje si , e wiadomo  prawna Pola-

ków jest dramatycznie niska. Niew tpliwie edukacja prawna10 ju  od najm od-

szych lat wydaje si  niezb dna. Z bada  O rodka Bada  Opinii Publicznej 

(OBOP) wynika, i  znaczna cz  Polaków nie odró nia procesu cywilnego od 

procesu karnego, zawodu adwokata od zawodu radcy prawnego. Prawie 30% 

badanych nie wie, co to jest pozew, a 82% nie wie, e post powanie przed s -

dami jest dwuinstancyjne11. Wi kszo  obywateli nie potrafi w sposób prawi-

d owy wskaza  instytucji reprezentuj cych wymiar sprawiedliwo ci, a co czwar-

ty badany nie wie, jak funkcjonuje s downictwo12. W Polsce ponadto nie jest 

powszechne korzystanie z pomocy prawnej wiadczonej przez fachowych pe -

nomocników. W konsekwencji rodzi to rozmaite negatywne nast pstwa, po-

cz wszy od z ej oceny pracy wymiaru sprawiedliwo ci i administracji, przez 

nieumiej tno  skutecznej obrony swoich praw, a  po wchodzenie w konflikt  

z prawem. 

Równie  nie najlepiej znajomo  prawa w spo ecze stwie oceniaj  przed-

stawiciele wymiaru sprawiedliwo ci i przedstawiciele doktryny prawa, którzy 

podkre laj  negatywne aspekty braku edukacji prawnej. Zdaniem M. Safjana 

„To, co nas ró ni od Zachodu, to kompletna bezradno  i niezrozumienie zja-

wisk prawnych. Polacy nie wiedz , co to wymiar sprawiedliwo ci, nie znaj  

procedur, s  bezradni. Pisz  skargi do Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka 

w Strasburgu, nie wiedz c, e s  krajowe procedury dochodzenia ich praw. […] 

Tu nie chodzi o znajomo  przepisów, ale podstaw funkcjonowania spo ecze -

stwa i prawa. Cz owiek wiadomy swoich praw, ale i obowi zków, atwiej za a-

                                                                          
10  Termin „edukacja prawna” nale y oddzieli  od poj cia „edukacja prawnicza”. Edukacja praw-

na to przekazywanie odpowiednich warto ci kultury prawnej, fundamentalnych zasad prawa 

czy propagowanie wiedzy o prawie obowi zuj cym, co ma umo liwia  obywatelom korzysta-

nie z demokratycznych instytucji pa stwowych oraz sprawne funkcjonowanie w spo ecze -

stwie. Za  edukacja prawnicza oznacza przygotowanie do wykonywania zawodów prawni-

czych i obejmuje proces kszta cenia akademickiego, kszta cenie specjalistyczne, tj. aplikacje 

prawnicze, czy kszta cenie na poziomie studiów podyplomowych o profilu prawniczym – tak 

A. Korybski [w:] L. Dubel, A. Korybski, Z. Markwart, Wprowadzenie do nauki o pa stwie  

i polityce, Kraków 2002, s. 207–208. 
11  Pod. za R. Krupa-D browska, Edukacja prawa Polaków mocno kuleje, „Rzeczpospolita” z dnia 

11 czerwca 2012 [dost p: 6 sierpnia 2012]. 
12  Pod. za M. Ja oszewski, Przez lekcje prawa do wiadomych obywateli, artyku  dost pny pod 

adresem http://nawokandzie.ms.gov.pl/pomoc-i-edukacja-prawna/news/284/przez-lekcje-prawa- 

do-swiadomych-obywateli [dost p: 6 sierpnia 2012]. 
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twi spraw  w s dzie. Bo stoi na innej pozycji w relacjach petent – urz d”13. Po-

dobne zapatrywania prezentuje A. Zoll, który w braku znajomo ci prawa do-

strzega obszar dla manipulacji ze strony ró nych podmiotów. W jego ocenie 

„M ody cz owiek, który ko czy szko  redni  i mo e ju  wybiera  pos ów, pre-

zydentów miast czy radnych, nie wie, jak funkcjonuje spo ecze stwo. To zagu-

biony i nie wiadomy obywatel podatny na manipulacje polityków”. W konse-

kwencji A. Zoll uznaje, e „Taka sytuacja nie jest dobra zarówno dla demokra-

cji, jak i dla wymiaru sprawiedliwo ci. Edukowanie wi kszej ilo ci m odych lu-

dzi to szansa, e w przysz o ci cz  z nich uniknie pope niania przest pstw i nie 

zasi dzie na awie oskar onych”14. Z kolei S. D browski zwraca uwag  na za-

gadnienie kultury prawnej i szacunku wobec prawa, gdy  w jego przekonaniu 

„Problemem jest nie tyle nieumiej tno  praktycznego wykorzystania prawa 

przez obywateli, co kwestia wiadomo ci prawnej spo ecze stwa. Nale a oby 

przede wszystkim budowa  w a ciwe postawy oparte na poszanowaniu prawa, 

moralno ci i godno ci cz owieka”15. 

Z punktu widzenia obywatela nieznajomo  prawa mo e prowadzi  do wy-

kluczenia prawnego, a w konsekwencji do wykluczenia spo ecznego. Ekskluzja 

prawna to „proces spo eczny, w którym prawo wyst puje w roli czynnika sprzy-

jaj cego pogarszaniu miejsca zajmowanego przez ludzi w strukturze spo ecznej 

oraz zmniejszaniu stopnia ich dost pu do rozmaitych instytucji, mo liwo ci 

dzia ania i dóbr oferowanych przez oficjalny porz dek prawny”16. Upraszczaj c, 

mo na wskaza , e wykluczenie prawne to wykluczenie spo eczne dokonuj ce 

si  przez prawo, przy pomocy prawa, rodkami prawnymi. Cz ciowym reme-

dium wobec wykluczenia prawnego, oprócz u atwienia dost pu do wymiaru 

sprawiedliwo ci, wydaje si  by  systemowa edukacja prawna, o której dyskutuje 

si  od lat w przestrzeni publicznej17.  

                                                                          
13  Ibidem. 
14  Ibidem. 
15  Ibidem. 
16  J. Kwa niewski, Wp yw prawa na procesy wykluczenia spo ecznego, [w:] A. Turska (red.), Wy-

kluczenie i prawo, Warszawa 2010, s. 189–190. 
17  W latach 2007–2009 Fundacja im. Stefana Batorego prowadzi a program Edukacja Prawna,  

w którym udziela a grantów mniejszym organizacjom pozarz dowym zajmuj cym si  poradnictwem 

prawnym oraz edukacj  prawn  skierowan  do grup najs abszych lub dyskryminowanych spo-

ecznie. Szerzej zob. http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/programy_zakonczone/ 

artykuly_5/edukacja_prawna [dost p: 6 sierpnia 2012]. 
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3. Znajomo  prawa a edukacja prawna (wybrane problemy) 

Dotychczas w Polsce brak by o systemowego podej cia do zagadnienia edu-

kacji prawnej. Oczywi cie nale y nadmieni , e istnia y i nadal istniej  pewne 

cz ciowe rozwi zania obejmuj ce kszta cenie w zakresie prawa, a mianowicie 

nale y tu wskaza  na lekcje wiedzy o spo ecze stwie w szkole podstawowej czy 

edukacj  obywatelsk  prowadzon  przez liczne organizacje pozarz dowe18. 

Niemniej jednak nie s  one wystarczaj ce, co sygnalizuje M. Stec w raporcie na 

temat edukacji prawnej Polaków. Zaznacza ona, e „Wszyscy badani s  zgodni, 

e edukacji prawnej nie prowadzono w Polsce systematycznie i przemy lanie 

[…]. W rezultacie Polacy nie znaj  prawa i nie maj  nawyku korzystania z po-

mocy prawnika – zg aszaj  si  do specjalisty dopiero wtedy, kiedy pojawiaj  si  

roszczenia. Niski stan wiadomo ci prawnej obywateli pokazuje, e dotychcza-

sowa «edukacja prawna z doskoku» (prowadzona g ównie dzi ki dobrej woli 

nauczycieli, a tak e incydentalnie – w projektach realizowanych przez trzeci 

sektor) nie zda a egzaminu”19. Podobne oceny s  formu owane w odniesieniu do 

dzia a  podejmowanych w szko ach. Umiej tno ci obywatelskie oraz umiej tno-

ci prawne nie stanowi  wa nego miejsca w polityce edukacyjnej. O. Napiontek 

sygnalizuje m.in., e „Bardzo krótki przegl d tego, jak rozwijane s  w gimna-

zjach umiej tno ci wa ne dla funkcjonowania demokracji partycypacyjnej, po-

kazuje, e szko y nie przyczyniaj  si  w wystarczaj cym stopniu do przygoto-

wania uczniów do roli obywateli. […] kszta cenie obywatelskie w gimnazjach 

realizowane jest przede wszystkim poprzez przekazywanie wiedzy, a w mniej-

szym stopniu kszta towanie umiej tno ci”20. Najcz ciej na lekcjach wos-u 

uczniowie ucz  si  teorii prawnej czy wiedzy historycznej, a nie wiedzy prak-

tycznej umo liwiaj cej podj cie stosownych dzia a  w realnym yciu (jak np. 

obowi zki pracodawcy czy uprawnienia pracownika w przypadku zwolnienia  

z pracy, reklamacja wadliwego produktu, ró nica pomi dzy zaliczk  a zadat-

kiem, konsekwencje nieodbierania korespondencji, odst pienie od umowy za-

                                                                          
18  Nale y tak e zauwa y , i  w 2011 r. przeprowadzona by a akcja spo eczna „Bezpiecze stwo  

w szkole dzi ki edukacji prawnej”, której celem by o uwra liwienie dzieci, rodziców oraz na-

uczycieli na poziom bezpiecze stwa w polskich szko ach. W ramach akcji s dzia Anna Maria 

Weso owska spotyka a si  z uczniami, rodzicami i nauczycielami w ponad 20 miastach Polski. 

Wi cej o projekcie pod adresem http://www.bezpieczenstwowszkole.unikids.pl [dost p: 10 pa - 

dziernika 2012]. 
19  M. Stec, Edukacja prawna w oczach prawników, [w:] A. Winiarska (red.), Obywatel i prawo 

VI. Wybrane problemy i rekomendacje, Warszawa 2012, s.14. 
20  O. Napiontek, Spo ecze stwo obywateli – o kszta ceniu obywatelskim w Polsce, [w:] A. Ko-

cia ski, W. Misztal (red.), Postawy obywatelskie miedzy ide  a praktyk , Warszawa 2008,  

s. 178–179. 
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wartej na odleg o , spadkobranie d ugów, organizacja stowarzyszenia, instru-

menty pomocy w zakresie przemocy domowej). Inaczej rzecz ujmuj c, znajo-

mo  liczby pos ów w Sejmie nie stanowi wiedzy, czy tym bardziej umiej tno-

ci, która pozwoli na za atwienie sprawy w urz dzie dotycz cej – przyk adowo – 

zameldowania czy uzyskania dokumentu prawa jazdy, b d  wiedzy umo liwia-

j cej wiadome podpisanie jakiejkolwiek umowy.  

Edukacji prawnej nie nale y uto samia  z poj ciem informacji prawnej czy 

porady prawnej. Wydaje si  bowiem, e ta pierwsza powinna by  realizowana  

w szkole (w stosunku do dzieci i m odzie y) oraz w sposób pozainstytucjonalny, 

ale powszechny (w stosunku do osób doros ych). Informacja prawna to nato-

miast dzia ania podejmowane przez rozmaite podmioty, w tym organizacje po-

zarz dowe czy biura poselskie (tzw. dy ury prawników). Poradnictwo prawne  

z kolei prowadzone jest w sposób profesjonalny przez prawników oraz tak e 

cz  organizacji pozarz dowych. Poradnictwa nie nale y uto samia  z edukacj  

prawn , poniewa  dotyczy ono konkretnej sytuacji jakiej  osoby i jest podejmo-

wane w celu rozwi zania jej konkretnego problemu. Uwzgl dniaj c powy sze 

kwestie, trzeba zaznaczy , e edukacja prawna wydaje si  zatem podstaw  dla 

poszukiwania informacji prawnej czy porady prawnej. Innymi s owy, wyeduko-

wany prawnie obywatel ma szans  znale  informacj  prawn  i z niej skorzysta  

oraz potrafi oceni  potrzeb  potencjalnej porady prawnej.  

Generalnie edukacja prawna niezb dna jest dla ka dego z nas w ci gu ca ego 

ycia, niezale nie od wieku, p ci czy pozycji spo ecznej. Ka dy z nas w wielu 

okresach swojego ycia mo e bowiem znale  si  w sytuacji, w której to w a nie 

wiedza prawna (zyskana wskutek edukacji prawnej) pozwoli na unikni cie kon-

fliktu z prawem czy na ochron  swoich praw i wolno ci. Za  brak edukacji 

prawnej, a w a ciwie konsekwencje tego  braku, mog  prowadzi  – i cz sto 

prowadz  – do konfliktu z prawem b d  postawy, w której nie potrafimy obroni  

swoich praw czy wolno ci tak w stosunkach prywatnoprawnych, jak i publicz-

noprawnych. Dodatkowo bardzo cz sto pojawia si  tak e pozycja roszczeniowa, 

równie  wielu przypadkach wynikaj ca z braku znajomo ci prawa.  

Jak wa na jest edukacja prawna w yciu cz owieka i jakie s  po rednie kon-

sekwencje jej braku, mo na wskaza  na przyk adzie trzech grup obywateli, tj. 

dzieci i m odzie y, osób doznaj cych przemocy domowej (g ównie kobiet) czy 

osób starszych. Poni sze przyk ady i dane stanowi  odzwierciedlenie cyklu y-

cia ka dego z nas, tj. od etapu m odo ci przez etap dojrza y, a  po etap jesieni 

ycia. Niniejszy wybór podyktowany jest do wiadczeniem Autorki jako prawni-

ka, ale tak e cz owieka, który obserwuje problemy osób go otaczaj cych (rodzi-

ny, s siadów, przyjació  czy studentów), a dok adnie – wp yw braku edukacji 
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prawnej na ich postawy i zachowania21. Ponadto w ostatnich latach w dyskursie 

publicznym du o si  mówi w a nie o problemach brutalizacji zachowa  m o-

dzie y, problemach ofiar przemocy czy zjawisku oszukiwania osób starszych. 

Wydaje si , e cz  z poni ej wskazanych problemów mo na by nie tyle wy-

eliminowa , co zminimalizowa  w a nie poprzez wprowadzenie zinstytucjonali-

zowanego systemu edukacji prawnej.  

3.1. Konsekwencje braku edukacji prawnej dzieci i m odzie y 

Z roku na rok wzrasta liczba przest pstw pope nianych przez dzieci i m o-

dzie  oraz liczba przest pstw wobec dzieci. Wiek sprawców stale si  obni a. 

Wskazane naruszenia prawa powstaj  w sposób wiadomy, jak i nie wiadomy. 

Cz stokro  m odzie  nie zdaje sobie sprawy z faktu, i  pope niony czyn ma cha-

rakter przest pczy (np. ci ganie filmów z Internetu, podrabianie podpisów ro-

dziców). W ród przest pstw pope nianych przez nieletnich dominuj  kradzie  

cudzej rzeczy, uszczerbek na zdrowiu czy udzia  w bójce lub pobiciu22. 

M odzie , a w szczególno ci dzieci s  tak e nara one na bycie ofiarami 

przest pstw tak ze strony rówie ników (tzw. przest pstwa rówie nicze), jak i ze 

strony osób doros ych (przest pstwa z zakresu przemocy domowej czy przest p-

stwa na tle seksualnym). Z danych Komendy G ównej Policji wynika, e  

w pierwszym kwartale 2012 r. liczba ofiar przest pstw seksualnych wynosi a 

1910, czyli o 155 wi cej ni  w tym samym okresie w roku poprzednim, co jest 

m.in. spowodowane zwi kszeniem si  liczby ofiar przest pstwa pedofilii23. Do-

datkowo wskutek rozwoju mediów elektronicznych dzieci nara one s  na bycie 

ofiarami nowych form przest pstw. Dla przyk adu mo na tu wskaza  przest p-

stwo groomingu, czyli dzia anie polegaj ce na nawi zywaniu przez osob  doro-

s  kontaktu przez Internet z ma oletnimi poni ej 15 roku ycia, w celu dopro-

wadzenia do obcowania p ciowego lub innej czynno ci seksualnej. Czyn ten zo-

                                                                          
21  Niezale nie od grupy wi kszo  pyta  odnosi si  zazwyczaj do kwestii codziennego ycia,  

a mianowicie problemów: zakupów internetowych, konsekwencji niestawiennictwa w s dzie 

czy urz dzie wskutek otrzymanego wezwania, mandatów i punktów karnych b d  spadkobra-

nia. Ponadto Autorka przez pewien czas by a wolontariuszem fundacji na l sku udzielaj cej 

m.in. pomocy prawnej.  
22  Dane ze strony Komendy G ównej Policji: Przest pczo  w szkole i innych placówkach o wia-

towych, dost pne pod adresem http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/950/50868/Przestep 

czosc_w_szkole_i_i_innych_placowkach_oswiatowych.html [dost p: 6 sierpnia 2012]. Zob. te  

dane ze strony Komendy G ównej Policji: Przest pczo  nieletnich w latach 1999–2011, do-

st pne pod adresem http://statystyka.policja.pl/portal.php?serwis=st&dzial=942&id=50256& 

sid=c5eac4ddeca7918dab4e2ab8e0b2805b [dost p: 6 sierpnia 2012]. 
23  W zak adach karnych pozostaje obecnie ponad tysi c skazanych za przest pstwa seksualne wo-

bec dzieci, z czego oko o 130 zosta o zdiagnozowanych jako pedofile. Pod. za G. Zawadka, 

Wi cej ataków na dzieci, „Rzeczpospolita” z dnia 22 maja 2012. 
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sta  spenalizowany w kodeksie karnym w 2009 r. poprzez dodanie art. 200a24. 

Przy tym, jak wynika z danych Komendy G ównej Policji, ilo  tego typu prze-

st pstw wzrasta. W 2010 r. odnotowano 34 przest pstwa tego typu, a w 2011 r. 

ju  64. Podobnie cyberprzemoc wykazuje tendencj  wzrostow  w ród dzieci  

i m odzie y. Wraz z wi ksz  dost pno ci  nowych mediów znacznym zagro e-

niem dla najm odszych staj  si  w a nie ich rówie nicy, dzia aj cy poprzez sie  

b d  telefony komórkowe25. Przede wszystkim nale y tu wyszczególni  sytu-

acje, jak: przemoc werbalna przez Internet najcz ciej przyjmuj ca posta  wul-

garnego wyzywania (47% wskaza ), przemoc psychiczna polegaj ca na o mie-

szaniu, poni aniu lub upokarzaniu (21% wskaza ) oraz straszeniu i szanta owa-

niu (16% wskaza ), robienie niechcianych zdj  czy filmów (57% wskaza ), 

publikacja kompromituj cych materia ów (14% wskaza ) czy wreszcie kradzie  

to samo ci w sieci (29% wskaza )26. 

Wobec powy szych problemów mo na wskaza , e wiedza w zakresie pra-

wa przekazywana m odzie y w ramach zaj  wychowawczych ma si  nijak do 

postrzegania ewentualnych sankcji za czyny niedozwolone. Nie powoduje ona 

bowiem adnej refleksji na przyk ad na temat istnienia sankcji za niew a ciwe 

zachowanie. Wobec tego powstaje przyzwolenie na pewnego rodzaju zachowa-

nia czy dzia ania (np. ci gania filmów i muzyki z Internetu).  

3.2. Konsekwencje braku edukacji prawnej spo ecze stwa  

w tym osób b d cych ofiarami przemocy domowej 

Osoby b d ce ofiarami przemocy domowej cz stokro  nie maj  wiadomo-

ci przys uguj cych im praw oraz wiedzy w zakresie przys uguj cej im pomocy 

(w tym tak e tej od organów ochrony prawa i organów wymiaru sprawiedliwo-

ci). Podkre li  trzeba, e spor  luk  w tym zakresie staraj  si  wype nia  orga-

                                                                          
24  Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks post -

powania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy  

i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 206, poz. 1589). 
25  Jednym z najg o niejszych przypadków by a w 2006 r. samobójcza mier  14-latki z Tr bek 

ko o Gda ska, nad któr  zn cali si  psychicznie i fizycznie koledzy z gimnazjum, rejestruj c 

m.in. wszystko na telefonie jednego z nich. Zob. P. Radzewicz, Byli gimnazjali ci winni zn ca-

nia si  nad kole ank . 14 letnia Ania pope ni a samobójstwo, „Gazeta Wyborcza” z dnia 

3.03.2011, dost pna na http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9194623,B__gimna 

zjalisci_winni_znecania_sie_nad_kolezanka_.html [dost p: 6 sierpnia 2012]. W konsekwencji 

ówczesny Minister Edukacji Narodowej wprowadzi  program „Zero tolerancji dla przemocy  

w szkole”, przy tym nie odniós  on wi kszych sukcesów.  
26  Wi cej na temat cyberprzemocy i wskazanych danych R. Wojtasik, Przemoc rówie nicza,  

a media elektroniczne, „Dziecko Krzywdzone” 2009, nr 1, s. 1, 11. Na ten temat zob. te   

P. Aftab, Internet a dzieci. Uzale nienie i inne niebezpiecze stwa, Warszawa 2003; J. Py alski, 

Agresja elektroniczna w ród dzieci i m odzie y, Gda sk 2011. 



20 Anna GRONKIEWICZ 

nizacje pozarz dowe o profilu kobiecym czy feministycznym27. To w a nie  

z praktyki ich dzia ania wynika, jak bardzo ta wiedza jest potrzebna, gdy  potra-

fi  scharakteryzowa  problem i nazwa  przemoc  domow  dzia ania, co do któ-

ry ofiary maj  w tpliwo ci.  

Wed ug danych Policji w przewa aj cej mierze ofiarami przemocy w rodzi-

nie s  kobiety28 i dzieci, a najwi ksz  grup  sprawców stanowi  m czy ni. I tak 

na podstawie liczby ofiar wed ug procedury „Niebieskiej karty”29 mo na wska-

za  nast puj ce dane. Liczba kobiet b d cych ofiarami przemocy domowej  

w 2011 r. wynosi a 70 730 (odpowiednio w 2010 r. – 82 102, 2009 r. – 79811, 

2008 r. – 81 985, 2007 r. – 76 162), a liczba dzieci do 13 roku, b d cych ofiarami 

przemocy w rodzinie w 2011 r. równa a si  21394 (odpowiednio w 2010 r. – 26802, 

w 2009 r. – 27 502, w 2008 r. – 31 699, w 2007 r. – 31 001)30. 

W ocenie przedstawicieli wielu organizacji pozrz dowych umiej tna reakcja 

wiadomej swoich praw kobiety mog aby zapobiec tragedii, których tysi ce zda-

rzaj  si  w polskich domach. Ponadto osoby wyedukowane prawnie s  w stanie 

dotrze  czy wr cz skorzysta  z odpowiednich instrumentów prawnych, które 

znajduj  zastosowanie w przypadku zaistnia ej przemocy domowej (np. gminne 

komisje do spraw rozwi zywania problemów alkoholowych31, zespo y interdy-

scyplinarne do spraw przeciwdzia ania przemocy w rodzinie32). 

                                                                          
27  Zob. np. A. Kucharska-Dziedzic, O przemocy seksualnej wobec kobiet w Polsce z perspektywy 

kobiecego NGO-su, [w:] M. Musia -Karg (red.), Kobiety we wspó czesnej Europie, Toru  2009, 

s. 205–224. 
28  Przy tym, je eli chodzi o wiek kobiet doznaj cych przemocy, to najwi ksze wska niki wikty-

mizacji w zakresie przemocy fizycznej ze strony partnera odnotowuje si  wobec kobiet w wie-

ku 45–54 lat, a w zakresie przemocy seksualnej – 55 lat i powy ej – pod. za B. Gruszczy ska, 

Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, Warszawa 2007, s. 83. 
29  Niebieska Karta to procedura, która obejmuje ogó  czynno ci podejmowanych i realizowanych 

przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy spo ecznej, gminnych komisji roz-

wi zywania problemów alkoholowych, Policji, o wiaty i ochrony zdrowia, w zwi zku z uza-

sadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Wi cej na ten temat zob. Ustawa  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz. 

1493 z po n. zm.) oraz Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrze nia 2011 r. w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularza „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r.,  

nr 209, poz. 1245). 
30  Dane ze strony Komendy G ównej Policji. Liczba ofiar przemocy domowej wg procedury 

„Niebieskiej karty” dost pne pod adresem http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/ 

Przemoc_w_rodzinie.html [dost p: 6 sierpnia 2012]. 
31  Dzia aj ce na podstawie art. 4 i in. ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu  

w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi (Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356). 
32  Funkcjonuj ce w oparciu o przepisy art. 9a – 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy  

w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 z pó n. zm.). 
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Przemoc domowa, czy inaczej przemoc w rodzinie, to nie tylko przemoc fi-

zyczna, ale tak e przemoc psychiczna, seksualna czy ekonomiczna. Nale y zgo-

dzi  si  z S. Spurek, która zauwa a, e z przemoc  w rodzinie wi e si  szereg 

mitów i stereotypów33, utrudniaj cych walk  z tym zjawiskiem. Co gorsze, cz  

Polaków zgadza si  z tymi stereotypami, to znaczy: 13% uznaje, e istniej  oko-

liczno ci usprawiedliwiaj ce przemoc w rodzinie, 24% jest zdania, e osoba sto-

suj ca przemoc zaprzestanie tego, gdy trafi na w a ciwego partnera, który nie 

b dzie go prowokowa , 16% twierdzi, e w przypadku, gdy osoba do wiadczaj -

ca przemocy domowej nie zwraca si  o pomoc, nie nale y si  wtr ca , 49% 

uwa a, e ofiary przemocy domowej akceptuj  swoj  sytuacj 34. Takie my lenie 

wp ywa negatywnie na ofiary przemocy, które nie decyduj  si  na szukanie 

wsparcia. B. Gruszczy ska zaznacza, e w ponad 1
Ú3 przypadków przemocy do-

mowej nie zawiadamia si  policji, gdy  same ofiary uznaj  ten problem za spra-

w  zbyt ma ej wagi35. Wydaje si  zatem, e zarówno postawa spo eczna wobec 

przemocy w rodzinie, jak i zachowanie ofiar wynikaj  w du ej mierze z braku 

edukacji prawnej spo ecze stwa. Nale y pami ta , e w obliczu przemocy do-

mowej nie tylko najbli si ofiary mog  pomóc, ale cz sto osoby postronne, np. 

s siedzi. Niemniej jest do tego potrzebna pewna wiedza i umiej tno ci skorzy-

stania z instytucji pomocowych oraz odpowiednich rodków prawnych.  

3.3. Konsekwencje braku edukacji prawnej osób starszych  

Przyk ad osób starszych – podobnie jak kobiet doznaj cych przemocy do-

mowej – pokazuje, e edukacja prawna wydaje si  niezb dna w ka dym wieku, 

a zatem nie tylko powinna znale  zastosowanie wobec m odzie y. Seniorzy 

cz sto s  nie wiadomi swoich praw, co jest szczególnie widoczne w przypadku 

stosunków konsumenckich, które nie do ko ca s  jasne dla osób starszych wy-

chowanych i ukszta towanych w odmiennych realiach ekonomicznych. Bardzo 

cz sto rozmaici „sprzedawcy” proponuj  osobom starszym „po ciel lecznicz ”, 

„masuj ce fotele”, wycieczki do sanktuariów po czone z kryptosprzeda  garn-

ków, czy dekodery umo liwiaj ce sprawniejsze dzia anie telewizora36. W ten 

                                                                          
33 Jak wiadomo, cz ciowo przyczyn  powstawania mitów, jak i stereotypów, jest niewiedza.  
34  Pod. za S. Spurek, Ustawa o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 

2008, s. 13, 17–18. 
35  B. Gruszczy ska, Przemoc wobec kobiet w Polsce…, s. 121. 
36  A. Czwojdrak, Oszu ci naci gaj  osoby starsze, „Gazeta Wyborcza” z dnia 18 lutego 2005 r., 

http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,2560680.html [dost p: 10 pa dziernika 2012]; M. u-

rard, Firma spod Wroc awia naci ga starsze osoby w Rzeszowie, „Gazeta Wyborcza” z dnia 17 

stycznia 2005 r., http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,2498833.html [dost p: 10 pa dzier-

nika 2012]; G. Lisicki, Naci gaj  staruszków na jedwabn  po ciel, „Gazeta Wyborcza” z dnia 

29 maja 2009 r. http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,77028,6663151,Naciagaja_staruszkow_ 
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sposób wykorzystuj  uprzejmo  starszych osób czy ich niewiedz  w zakresie 

warto ci rynkowej sprzedawanych dóbr i wspó czesnych stosunków ekonomicz-

nych. Wed ug UOKiK37 ju  co dziesi ta osoba po 60 roku ycia pad a ofiar  

nadu ycia, a a  40% starszych osób w ogóle nie dopuszcza do siebie my li, e 

bank czy inna instytucja mog yby ich wykorzysta , wi c nie czytaj  umów.  

W ocenie Urz du skala problemu jest jeszcze wi ksza38. Od lat g o ne s  te  przy-

padki kradzie y, jakich ofiarami staj  si  osoby starsze wskutek wpuszczenia do 

mieszkania „przedstawicieli administracji” czy „fa szywych wnuczków” (wy udza-

nie pieni dzy przy u yciu tzw. „metody na wnuczka”39). Co wi cej, osoby starsze 

wskutek nieznajomo ci prawa cz stokro  nie wiedz , e mog  odst pi  od okre lo-

nej umowy – zawartej na odleg o , lub umowy, która zosta a zawarta pod wp y-

wem wprowadzenia w b d (co stanowi jedn  z wad o wiadczenia woli i otwiera 

drog  do uchylenia si  od skutków prawnych z o onego o wiadczenia).  

Osoby starsze s  tak e do  cz sto ofiarami przemocy w rodzinie, tj. ze strony 

osób najbli szych, a tak e w domach pomocy spo ecznej i innych placówkach 

opieku czych. Przemoc ta przybiera ró n  posta , w tym m.in. o mieszanie i wy-

zywanie, uderzanie, bicie, wymuszanie ró nych zachowa  przez zastosowanie 

gró b czy szanta u, przemoc seksualna40. W takiej sytuacji tak e tym osobom 

przys uguj  okre lone rodki ochrony ich praw, aczkolwiek do ich wykorzystania 

potrzebna jest wiadomo  ich istnienia, a tak e umiej tno  ich wykorzystania.  

4. Podsumowanie 

Prawo wchodzi w sk ad kultury spo ecze stwa, a jak wiadomo, wi kszo   

z nas pragnie by  postrzegana jako osoby kulturalne. Zatem znajomo  prawa,  

w tym znajomo  podstawowych praw obywatelskich czy szerzej – praw cz o-

                                                                          
na_jedwabna_posciel.html [dost p: 10 pa dziernika 2012]; A. Gmiterek-Zab ocka, Oszu ci: 

„Dzie  dobry, jestem z telekomunikacji…”, „Gazeta Wyborcza, Lublin” z dnia 18 sierpnia 

2012 r., http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,12306537,Oszusci___Dzien_dobry__jestem_z_ 

Telekomunikacji____.html [dost p: 10 pa dziernika 2012]. 
37  Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
38  Pod. za A. Bojar, Naci ganie seniora, „Wprost” 2011, nr 2 (1457). 
39  Zob. P. Machajski, Udoskonalona metoda: Na fa szywego wnuczka i policjanta, „Gazeta Wy-

borcza Warszawa” z dnia 8 grudnia 2011 r. http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889, 

10779410,Udoskonalona_metoda__Na_falszywego_wnuczka_i_policjanta.html [dost p: 10 pa - 

dziernika 2012]; G. Zawadka, Metoda na wnuczka rozkwita, „Rzeczpospolita” z dnia 6 maja 

2012, http://www.rp.pl/artykul/870966.html [dost p: 10 pa dziernika 2012]. 
40  Na ten temat B. Tobiasz-Adamczyk (red.), Przemoc wobec osób starszych, Kraków 2009;  

D. Jaszczak-Ku mi ska, K. Michalska (red.), Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i nie-

pe nosprawnych: poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, Warszawa 2010.  
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wieka, powinna by  zasad , a nie odst pstwem od niej. Prawo w r kach obywa-

teli powinno spe nia  rol  tarczy (ochrona przed naruszeniami prawa) b d  rol  

or a (zastosowanie w przypadku naruszenia prawa). W celu osi gni cia takiego 

stanu rzeczy niezb dna wydaje si  powszechna edukacja prawna. 

Oczywi cie wiele osób zna opisane problemy z kampanii spo ecznych prze-

ciw przemocy w rodzinie czy kampanii przeciw przemocy w szkole, niemniej 

sama znajomo  tematu nie oznacza umiej tno ci niesienia pomocy sobie sa-

memu lub osobom dotkni tym problemem. Kampanie te maj  bowiem charakter 

dora ny, a ich znajomo  daje pewnego rodzaju wyobra enie, które nie przek a-

da si  na umiej tno  wykorzystania okre lonych instytucji prawnych. Przeci-

wie stwem dora nych akcji powinna by  systemowa edukacja prawna spo e-

cze stwa, wobec której wskazane kampanie mog  spe nia  rol  uzupe niaj c .  

Przedstawiony w niniejszym tek cie problem braku edukacji prawnej zosta  

wreszcie dostrze ony przez Ministerstwo Sprawiedliwo ci, które wraz z Krajo-

w  Izb  Radców Prawnych przeprowadzi o program szkole  pilota owych doty-

cz cych prawa. W 2010 r. przeprowadzono cykl lekcji z podstaw prawa dla 

uczniów szkó  ponadgimnazjalnych i szkó  wy szych pod nazw  „U atwianie 

obywatelom dost pu do wymiaru sprawiedliwo ci”. Wysoka ocena programu 

potwierdzi a zasadno  wprowadzenia edukacji prawnej do szkó  w sposób jed-

nolity na poziomie kraju41. Od roku szkolnego 2012/2013 edukacja prawna jest 

obowi zkowo prowadzona w ramach przedmiotu wiedza o spo ecze stwie, dla 

uczniów szkó  ponadgimnazjalnych. Wskazan  aktywno  nale y oceni  pozy-

tywnie, aczkolwiek dla pe nej realizacji postulatów edukacji prawnej niezb dne 

wydaje si  równie  wprowadzenie edukacji prawnej dla osób doros ych (vide: 

problemy osób doznaj cych przemocy domowej czy problemy osób starszych). 

W ród osób nieznaj cych prawa dostrzegalne s  najcz ciej dwie skrajne 

postawy, tj. postawa dezaprobaty wobec prawa (postawa m odzie y) b d  te  

l k przed prawem (postawa osób do wiadczaj cych przemocy domowej), a do-

k adnie niech  do skorzystania z mo liwo ci, jakie ono dostarcza (postawa 

osób do wiadczaj cych przemocy domowej, postawa osób starszych). Edukacja 

prawna niesie z sob  niew tpliwe walor wychowawczy, okre laj c wzorce po-

danych zachowa . Samo za  prawo stanowi instrument umo liwiaj cy roz-

wi zywanie niektórych yciowych problemów, o czym warto pami ta .  

W konkluzji dla cis o ci nale y zaznaczy , e rzeczywisto  spo eczna nie 

zawsze jest taka, jak  opisuje j  prawo. Samo prawo jest wprawdzie regulatorem 

ycia spo ecznego, aczkolwiek normy prawne wskazuj  jedynie, jak by  powin-

                                                                          
41 Pod. za http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2332%3A 

kolejny-etap-programu-edukacji-prawnej-porozumienie-z-ministerstwem-sprawiedliwoci&cati 

d=119%3Aycie-szkoy-aktualnoci&Itemid=2 [dost p: 10 pa dziernika 2012]. 
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no, a nie jak jest. S  one opisem stanu postulowanego, a nie rzeczywistego. Pra-

wo nie jest bowiem narz dziem idealnym. W adza ustawodawcza powinna d -

y  do stanowienia prawa funkcjonalnego, prawa obdarzonego autorytetem,  

a w adza wykonawcza powinna stara  si  stosowa  prawo poprzez jego w a ci-

we egzekwowanie42. Przy tym jako  w adzy, a w ziej – jako  podejmowanych 

przez ni  dzia a  – tak e w ogromnym stopniu zale y od wiadomo ci prawnej 

obywateli, o czym by a mowa w pocz tkowej cz ci niniejszego artyku u.  
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Summary 

Public education through law 

This article relates to the issue of legal education which seems to be necessary in a society. 

The author begins by pointing out the role of law and its function in a society and then the problem 

of its knowledge by the Polish society is discussed. The next part indicates the relationship be-

tween ignorance of law and social exclusion, and presents the actions taken by the Ministry of Jus-

tice to improve legal education, in particular including legal education of children and adolescents. 

Keywords: law, legal education, knowledge of law, legal exclusion 

 

 


