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1. Stan faktyczny   

Dnia 17 września 2015 r. została zgłoszona sprzedaż koszulek z symboliką 

rasistowską i neonazistowską, mająca miejsce w internetowym serwisie 

aukcyjnym „Allegro” przez sklep "Kibol"  pod nazwą użytkownika 

„wks_kibol_sklep”.   

 

  

Znak umieszczony na grafice przedstawia kołomir. Jak podaje Łukasz Szwejkowski jest 

to krzyż celtycki – symbol „White Power” – w Niemczech uznany za symbol zakazanego 

Narodowosocjalistycznego Ruchu Niemiec/Partii Pracy, popularny jako 

międzynarodowy symbol rasizmu. Zamieszczony on został w Materiale Dydaktycznym 

„Przestępstwa z nienawiści. Wybrane zagadnienia”, CENTRUM SZKOLENIA POLICJI, 

Legionowo 2012 r. Ponadto, jak podaje Wikipedia, jest to  szeroko stosowany symbol 

nazistowski, m.in. przez Davida Duke’a - byłego przywódcy amerykańskiego Ku Klux 

Klanu. 



 

 

Materiał pomocniczy dla trenera Przestępstwa z nienawiści  1 określa, iż liczba 14 

oznacza  czternaście słów – „We must secure the existence of our people and  

a future for White children.” (tłum. Musimy zabezpieczyć byt naszych ludzi  

i przyszłość dla Białych dzieci). Jest to  hasło Davida Lane`a z grupy rasistowskich 

terrorystów The Order (tłum. „porządek”) założone w Stanach Zjednoczonych  

w 1983 r., a także zwolenników białej supremacji. Najczęściej występuje w skróconej  

formie jako liczba 14, niekiedy także  w połączeniu z liczbą 88 (np. 14/88, 1488 lub 

8814). 

 

2. Stan prawny  

Analiza prawnokarna zamieszczonej na portalu internetowym wypowiedzi 

przeprowadzona  będzie w celu rozstrzygnięcia, czy wyżej opisany  czyn  realizuje 

znamiona  czynu zabronionego w art. 256 § 2 k.k., dotyczący propagowania faszyzmu i 

totalitaryzmu. Stanowi on, iż Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania 

produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi 

lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo 

będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. 

Przytoczyć należy także art. 256 § 1  do którego odnosi się cytowany przepis: Kto 

publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do 

nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo 

ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. W art. 256 k.k. zostały zatem stypizowane dwa występki 

– występek propagowania ustroju totalitarnego i nawoływania do nienawiści na tle 

rasistowskim w § 1, a także podejmowanie czynności przygotowawczych do występku 

określonego w § 1 stypizowane jako delictum sui generis w § 2. Wspomnieć należy 

także, iż Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 19.07.2011 r. (Dz. U. Nr 160, poz. 

964) orzekł, iż w części „albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, 

komunistycznej lub innej totalitarnej” został uznany za niezgodny  

z art. 42 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP.  

Z jednej strony liczne regulacje prawne zawarte zarówno w aktach prawa 

krajowego, jak i międzynarodowego dotyczące przestępstw z nienawiści, do których 

                                                 
1
 Materiał pomocniczy dla trenera „Przestępstwa z nienawiści”, Marcin Wydra, Roman Rauhut, Mariola Wołoszyn-

Siemion, Anna Malmon, Wirginia Prejs, Warszawa 2010 r. 
https://rownosc.info/media/uploads/przestepstwa_z_nienawisci_material.pdf 



 

 

należą także występki  stypizowane w art. 256 k.k., stanowią ograniczenie 

zagwarantowanej m.in. przez Konstytucję wolności słowa i wyrażania swoich poglądów, 

z drugiej strony mają na celu zapobieganie przejawom dyskryminacji. 

Podstawowym aktem prawnym, którego zadaniem jest ochrona praw  

i wolności człowieka jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. 

Art. 13 Ustawy zasadniczej brzmi: 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. Ponadto Art. 30 Konstytucji podkreśla: 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. 

Jednym z zasadniczych aktów prawa międzynarodowego regulujących kwestie 

dotyczące dyskryminacji  jest Konwencja o Ochronie Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności. Artykuł 14 stanowi: Korzystanie z praw i wolności 

wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji 

wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania 

polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości 

narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.2 

Liczne akty prawne odnoszące się do zwalczania dyskryminacji znajdują się 

również w prawie Unii Europejskiej. Zawarte są one zarówno w traktatach - Traktacie o 

Unii Europejskiej oraz w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz  

w dyrektywach.Art. 1 Karty Praw Podstawowych chroni godności człowieka, ponadto 

art. 21 stanowi, iż: Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu 

na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, 

język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, 

przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek 

lub orientację seksualną. 2. W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla 

ich postanowień szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na 

przynależność państwową. 

                                                 
2
 http://www.strasbourgre.mfa.gov.pl/resource/fedf40b7-3c0a-42d2-8bdf-296772ce7295 



 

 

Regulacje prawne dotyczące dyskryminacji zawiera także Protokół Dodatkowy do 

Konwencji o cyberprzestępczości dotyczący penalizacji czynów o charakterze 

rasistowskim i ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych. 

(Dz. U. 2015, poz. 730) . W przytoczonym Protokole zawarta została definicja 

„materiałów rasistowskich i ksenofobicznych”. Stanowi on, iż oznaczają one każdy 

materiał pisemny, każdy wizerunek lub każde inne wyrażenie myśli lub teorii, które 

nawołują, popierają lub podżegają do nienawiści, dyskryminacji lub przemocy przeciw 

jakiejkolwiek osobie lub grupie osób, ze względu na rasę, kolor, pochodzenie narodowe 

lub etniczne, jak również religię, jeżeli wykorzystywana jest ona jako pretekst dla 

któregokolwiek ze wskazanych wyżej zachowań.”  

Ponadto jak stanowi art. 26 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych  

i Obywatelskich ONZ ustawa powinna gwarantować równą dla wszystkich  

i skuteczną ochronę przed dyskryminacją z takich względów jak: rasa, kolor skóry, płeć, 

język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie rasowe lub społeczne, sytuacja 

majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności. 

Zaznaczyć należy, iż art. 256 k.k. mimo ograniczania swobody wypowiedzi 

gwarantowanej m.in. w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, art. 19 MPPOiP, art. 10 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także art. 11 Karty Praw Podstawowych, art. 

256 k.k. realizuje zobowiązania wynikające z licznych dokumentów międzynarodowych, 

a w szczególności z art. 20 ust. 2 MPPOiP który stanowi,  

iż Popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej, 

stanowiące podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub gwałtu, powinno być ustawowo 

zakazane.  

 

2.1. Przedmiot ochrony  

Rodzajowym i indywidualnym przedmiotem ochrony art. 256 k.k., znajdującego 

się w rozdziale XXXII k.k. poświęconemu przestępstwom przeciwko porządkowi 

publicznemu, jest porządek publiczny, w tym istniejący ład prawny  

i polityczny. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż zachowania stypizowane  

w niniejszym artykule prowadzić mogą do istotnych zakłóceń zarówno ładu prawnego, 

jak i destabilizacji społecznej. 3  (A. Michalska – Warias,  

                                                 
3
 (por. Z. Ćwiąkalski, w: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, 2008, s. 1175) 



 

 

w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, 2013,  

s. 330)  

 

2.2. Podmiot czynu zabronionego  

Występki wskazane w art. 257 k.k. mają charakter powszechny, co oznacza,  

iż ich sprawcą może być każda osoba, która jest zdolna do ponoszenia 

odpowiedzialności karnej. Podlegać jej będzie każdy, bez względu na swoje 

obywatelstwo, czy inne cechy, z wyjątkiem małoletniego do lat 13 oraz osoby 

ubezwłasnowolnionej.  

 

2.3. Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego  

A. Czynność sprawcza  

Zarówno § 1 jak i § 2 artykułu 256 statuuje przestępstwa o wieloodmianowo 

określonej czynności sprawczej. Czynność sprawcza występku z art. 256 § 2 k.k. 

polega na produkowaniu, utrwalaniu lub sprowadzaniu, nabywaniu, przechowywaniu, 

posiadaniu, prezentowaniu, przewożeniu lub przesyłaniu druku, nagrania lub innego 

przedmiotu, zawierających treść określoną w art. 256 § 1 k.k.  tj. treści propagujące 

faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa albo treści nawołujące do nienawiści na 

tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na 

bezwyznaniowość.  

Pojęcie „Totalitaryzm” oznacza: 

- „system polityczny, oparty na obowiązującej wszystkich ideologii i na nieograniczonej 

władzy jednej partii, kontrolującej wszystkie dziedziny życia” 4 

- „system organizacji państwa zmierzający do rozciągnięcia kontroli nad całością życia 

politycznego, społecznego, kulturalnego”5 

- „system rządów (…) uważany za skrajną i specyficzną postać rządów autorytarnych, 

nowoczesną odmianę tyranii i despotyzmu zapewniającą rządzącym  

o wiele skuteczniejszą kontrolę społeczeństwa. Pojęcie „totalitaryzm”, wprowadzone 

1925 przez ideologów włoskich faszyzmu (G. Gentile, B. Mussolini) (…).”6 

Jak podaje D. Gruszecka, w: Kodeks karny część szczegółowa. Komentarz,  

pod red. J.W. Giezka, LEX 2014 „Cechą totalitaryzmu jest dążenie  

                                                 
4
 http://sjp.pwn.pl/sjp/totalitaryzm;2578375.html 

5
 Popularny słownik języka polskiego – redakcja naukowa prof. Bogusław Dunaj, Wyd. WILGA, 2003 r., s.719 

6
 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/totalitaryzm;4010281.html 



 

 

do przekształcenia - w imię oficjalnej ideologii - całości stosunków społecznych, 

politycznych oraz gospodarczych, przy czym dokonuje się to przy wykorzystaniu 

masowego terroru, który dotyka wielu grup w społeczeństwie i nierzadko przybiera 

postać ludobójstwa. (…) W ustroju totalitarnym dochodzi do zanegowania granicy 

między sferą publiczną i prywatną, a władza ingeruje we wszystkie stosunki społeczne. 

(…)”7 Trzema najbardziej charakterystycznymi przykładami ustrojów totalitarnych w XX 

wieku były: faszyzm, nazizm i komunizm, wobec czego zakaz propagowania wynikający 

z art. 256  k.k. dotyczy wymienionych systemów.   

Termin „faszyzm” oznacza: 

- „antydemokratyczna, totalitarna, nacjonalistyczna doktryna polityczna, ideologia  

i forma rządów wprowadzona we Włoszech w 1922 roku przez Mussoliniego”8 

- „ideologia skrajnie nacjonalistyczna i rasistowska; też: totalitarna forma rządów oparta 

na tej ideologii”9  

- „specyficzna forma ustrojowa, wykształcona we Włoszech po wyeliminowaniu przez 

Mussoliniego opozycji parlamentarne w połowie lat 20. XX w., oparta na ideologii  

o skrajnie nacjonalistycznym charakterze. Charakterystyczny był kult państwa, łączący 

się z zasadą wodzostwa, wola charyzmatycznego wodza wyznaczała ramy 

obowiązujących norm moralnych, uruchamiała terror, wojnę i masowe zbrodnie, których 

ofiarą padały miliony ludzi”10 D. Gruszecka, w: Kodeks karny część szczegółowa. 

Komentarz,  pod red. J.W. Giezka, LEX 2014  podkreśla,  

iż w  literaturze przedmiotu od lat trwają spory, czy ustrój faszystowski miał charakter 

totalitarny (we Włoszech Mussoliniego stworzono pojęcie lo stato totale), czy też 

autorytarny. Zwolenniczką drugiego poglądu była Hannah Arendt, twierdząca,  

iż w Europie powstały tylko dwie autentyczne formy totalitarnego panowania - 

nazistowskie Niemcy i ZSRR, tymczasem we Włoszech terror polityczny nie przybrał 

nigdy tak masowego charakteru jak w hitlerowskich Niemczech.11 Badacze prowadzą 

również dyskusje, czy nazizm był wariantem ustroju faszystowskiego, czy też 

zjawiskiem jakościowo od niego  odmiennym. Za podstawowe wyróżniki ustroju 

faszystowskiego należy uznać: odrzucenie demokracji, kult i ubóstwienie państwa  

                                                 
7
 [por. A. Machnikowska,Totalitaryzm (w:) Leksykon historii prawa i ustroju. 100 

podstawowych pojęć, red. T. Maciejewski, Warszawa 2010, s. 653-663]. 
8
 Popularny słownik języka polskiego – redakcja naukowa prof. Bogusław Dunaj, Wyd. WILGA, 2003 r., s.136 

9
 http://sjp.pwn.pl/szukaj/faszyzm.html 

10
 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/faszyzm;3900060.html 

11
 [zob. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, t. 2, Warszawa 2008, s. 174-175]. 



 

 

w myśl wyrażonej przez Mussoliniego zasady: wszystko w państwie, nic poza 

państwem, nic przeciw państwu, zasadę wodzostwa, nacjonalizm i imperializm, 

wyrażające się w haśle odbudowania imperium rzymskiego oraz integrację aktywności 

gospodarczej poprzez system korporacjonistyczny.  

„Nazizm” definiowany jest jako: 

- „zbrodnicza, ludobójcza doktryna i nacjonalistyczny ruch polityczny, rozwijający się po 

I wojnie światowej, zakładający ekspansję terytorialną oraz dominację Niemiec  

w Europie i świecie; twórcą nazizmu był Hitler, a jego organizacją polityczną – 

NSDAP”12 

- „radykalny odłam faszyzmu lub jedna z odmian ustroju totalitarnego, ukształtowany w 

III Rzeczy. Głosił skrajny antyindywidualizm, dążąc do zawładnięcia „całym 

człowiekiem”, a także skrajny nacjonalizm uważając naród za zdeterminowaną 

biologicznie i rasowo wspólnotę krwi. (…) Wyrazem nacjonalizmu były teorie krwi  

i ziemi, braku przestrzeni życiowej i pochwała wojny”13 W wyróżnionych przez D. 

Gruszecką różnicach pomiędzy nazizmem a faszyzmem znajdują się między innymi 

m.in. brak apoteozy państwa w nazizmie, lecz tworzenie narodu przez najlepszych 

przedstawicieli rasy germańskiej, podczas gdy w faszyzmie nie akcentowano ideologii 

rasistowskiej ani antysemityzmu. Ponadto w przeciwieństwie do nazizmu, nie 

próbowano się też odwoływać do mistycyzmu i neopogaństwa. 14 

Pod pojęciem „komunizm” rozumiemy:  

- „1. ideologia i doktryna społeczna stworzona przez K. Marksa i F. Engelsa postulująca 

zniesienie prywatnej własności, społeczną własność środków produkcji, zbudowanie 

społeczeństwa bezklasowego i dyktaturę proletariatu. 2. totalitarny, zbrodniczy ustrój 

społeczno – polityczny wprowadzony najpierw w ZSRR,  

a po II wojnie światowej narzucony siłą krajom Europy Środkowej i Wschodniej (…), 

oparty na rządach jednej partii, centralnym planowaniu i państwowej własności środków 

produkcji.”15 

- „1. ideologia i doktryna społeczna postulująca zbudowanie społeczeństwa 

bezklasowego, opartego na społecznej własności środków produkcji i równym podziale 

                                                 
12

 Popularny słownik języka polskiego – redakcja naukowa prof. Bogusław Dunaj, Wyd. WILGA, 2003 r., s.354 
13

 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/nazizm;3946339.html 
14

 [por. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków 1998; D. Winiarska-Tworóg, Faszyzm (w:) 
Encyklopedia politologii, t. 4, Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, red. M. Marczewska-Rytko, 
E. Olszewski, Kraków 2000, s. 116-117]. 
15

 Popularny słownik języka polskiego – redakcja naukowa prof. Bogusław Dunaj, Wyd. WILGA, 2003 r., s. 235 



 

 

dóbr. 2. ustrój totalitarny realizowany w ZSRR, narzucony krajom Europy Środkowej i 

Wschodniej po II wojnie światowej, oparty na monopolu władzy skupionej w rękach 

jednej partii.”16 

Ustrój komunistyczny charakteryzował się m.in.: dążeniem do atomizacji 

społeczeństwa, dominacją partii we wszystkich sferach życia publicznego, 

podporządkowaniem ustawodawstwa i prawa partii, rozbieżnością między przepisami 

prawa stanowionego a faktycznie obowiązującymi normami, symbiozą aparatu 

partyjnego i państwowego, ideologicznym monopolem partii zawłaszczeniem sfery 

języka publicznego, dążeniem do podporządkowania partii i państwu życia prywatnego 

obywateli, kampaniami masowej mobilizacji społeczeństwa dla osiągnięcia celów 

politycznych i gospodarczych, a także stosowaniem przez państwo przymusu i terroru 

poza kontrolą prawa.17 

 

Czynności sprawcze występku z art. 256 § 2 k.k.: 

Produkowanie oznaczające czynności opierające się na działaniach technicznych  

i organizacyjnych, które są niezbędne do wytworzenia materiału, jakim jest powstanie 

przedmiotu zawierającego treść wskazaną w dyspozycji art. 256 § 1 k.k.18 Utrwalanie 

wymienionych treści jest to zapisywanie czy powielanie w dowolnej formie. 

Sprowadzenie jest to wprowadzanie takich przedmiotów na terytorium Polski z 

zagranicy. Nabycie rozumiane jest jako uzyskanie od innej osoby przedmiotów 

wskazanych w art. 256 § 2 k.k. pod dowolnym tytułem prawnym (sprzedaż, darowizna, 

zamiana). Przechowywanie oznacza przetrzymywanie przedmiotów  

w jakimś używanym za bezpieczne miejscu.19 Posiadanie jest to faktycznie władztwo 

nad rzeczą (zarówno samoistne, jak i zależne). Prezentowanie oznacza okazywanie 

przedmiotów zawierających zakazane treści w taki sposób, że mogą się z nim zapoznać 

inne osoby. Przewożenie będące przemieszczaniem przedmiotów  

z jednego miejsca na drugie przy użyciu środków transportu lądowego, wodnego lub 

powietrznego. Przesyłanie jest to przemieszczanie tychże przedmiotów np. za pomocą 

środków łączności na odległość 20 
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B. Przedmiot czynności sprawczej  

Przedmiotem czynności sprawczej w art. 256 § 2 k.k. są druk, nagranie lub inny 

przedmiot zawierające zakazane treści. (A. Michalska – Warias,  

w:  M.Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, 2013,  

s. 339).  Zaznaczyć należy, iż wymagane jest, aby przedmiot ten był istniejącym, 

materialnym obiektem.  

Druk należy rozumieć jako odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe. 

Będzie to zatem każdy przedmiot zawierający drukowany tekst wyrażający treści 

określone w  art. 256 § 1 k.k. Drukiem nie będą np. teksty przepisane ręcznie. Będą one 

jednak „innymi przedmiotami”   

Nagranie  to zarejestrowane warstwy dźwiękowe, obraz, sekwencje obrazów 

ruchomych, przy użyciu jakiejkolwiek techniki i niezależnie od rodzaju użytego nośnika 

np. płyty kompaktowe, kasety video, kasety magnetofonowe, płyty DVD itp.  

Inny przedmiot oznacza rzeczy materialne postrzegane zmysłami jako odrębny 

element rzeczywistości, zawierające zakazane treści np. dysk twardy komputera.  

 

C.  Okoliczności czynności sprawczej 

 Ustawodawca określa, iż warunkiem bezprawności i karalności zachowań 

określonych w art. 256 k.k. jest ich publiczne dopuszczenie się przez sprawcę. 

Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego w zamkniętym gronie 

rodzinnym lub towarzyskim pozostaje poza zakresem omawianego przepisu.21 

 

D. Skutek  

W przypadku czynności sprawczej stypizowanej w  art. 256 k.k. zarówno w § 1 jak  

i § 2 k.k. ma ona charakter formalny. Oznacza to tym samym, iż nie jest konieczne, aby 

ktokolwiek został przekonany do wskazanych w § 1 ustrojów, ani też wywołanie 

nienawiści na tle określonych różnic.  

 

E. Tryb ścigania  

Występki stypizowane w art. 256 k.k. ścigane są z oskarżenia publicznego z urzędu.  
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2.4. Strona podmiotowa czynu zabronionego  

A. Treść znamion strony podmiotowej 

Jak podaje E. W. Pływaczewski, A. Sakowicz, w: A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), 

Kodeks karny, s. 491 oba występki stypizowane w art. 256 k.k. mogą być popełnione 

wyłącznie umyślnie z zamiarem bezpośrednim. Ponadto § 2 tegoż artykułu musi 

przybrać postać zamiaru zabarwionego celem działania (dolus directus coloratus).  

Czynność sprawcza dotycząca propagowania lub nawoływania do nienawiści 

objęta ma być nie tylko świadomością, lecz także wolą sprawcy, który to chce 

propagować ustrój totalitarny lub wzbudzić w innych osobach nienawiść na tle różnic 

wskazanych w art. 256 § 1. W odniesieniu do publicznego charakteru zachowania 

sprawcy wystarczy, iż sprawca ów charakter przewidywał i się na to godził.  

W przypadku występku stypizowanego w art. 256 § 2 k.k. sprawca musi 

dopuszczać się czynu z zamiarem zabarwionym celem działania, co oznacza,  

iż wszystkie wskazane w owym przepisie czynności sprawca podejmuje „w celu 

rozpowszechniania”, co oznacza umożliwienie jak największej liczbie osób zapoznanie 

się z zabronionymi treściami. Pomimo, iż ustawodawca nie wymaga  

w analizowanym paragrafie, by sprawca miał na celu publiczne rozpowszechnianie 

treści o których mowa jest w § 1 tegoż artykułu, przyjmując iż w §2 stypizowane zostały 

czynności przygotowawcze, tym samym uznaje się, iż karalność czynności 

przygotowawczych powinna zostać ograniczona do zachowań podejmowanych  

w celu publicznego rozpowszechniania.22  

Nieco odmienne stanowisko zawarte zostało w: Kodeks karny część 

szczegółowa. Komentarz,  pod red. J.W. Giezka, LEX 2014 stanowiąc, iż „należy uznać, 

że do wypełnienia znamion podmiotowych zarówno czynów zabronionych  

z § 1, jak i § 2 konieczna jest umyślność w postaci zamiaru bezpośredniego  

o szczególnym intencjonalnym zabarwieniu. Ustawodawca wprost wskazał na  

tę postać zamiaru (dolus directus coloratus), posługując się sformułowaniami 

nacechowanymi ekspresywnie: "propaguje", "nawołuje do nienawiści" oraz wskazując 

na działanie "w celu rozpowszechniania"”.  

 

3. Konkluzje  
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Rozpatrując, czy sprzedaż koszulek z nadrukiem symbolu krzyża celtyckiego  

i liczby „14” na serwisie aukcyjnym „Allegro” przez użytkownika wks_kibol_sklep  

reprezentujący wrocławski sklep „Kibol” spełnia wyżej wymienione znamienia 

przestępstwa z art. 256 §2 k.k. należy mieć na względzie Decyzję Ramową Rady 

2008/913/WSiSW z 28 listopada 2008 r., która to wskazuje na obowiązki państwa w 

sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków 

prawno karnych (Dz. Urz. UE L 328 z 6.12.2008 r., s.55). Jej celem jest bowiem 

zapewnienie, by w Unii Europejskiej rasizm i ksenofobia podlegały skutecznym, 

proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym oraz ulepszenie współpracy 

sądowej w tej dziedzinie i zachęcanie do niej.  

Stwierdzić należy, iż nadruk prezentowany na serwisie aukcyjnym „Allegro” 

bezsprzecznie przedstawia międzynarodowe symbole rasistowskie używane przez 

neonazistów, a także inne grupy dyskryminujące ludzi ze względu na ich rasę. Należy 

mieć na uwadze, iż symbole nienawiści, do których należą zarówno kołomir, jak i liczba 

„14” stanowią „najbardziej zaawansowane narzędzie komunikacyjne, mające zdolność 

przekazywania ogromu znaczeń i zamiarów w formie natychmiast rozpoznawalnej.”23 

Wyżej wymienione znaki przekazują nienawiść, a ich celem jest wywołanie lęku i 

poczucia realnego zagrożenia u odbiorców. Jak podaje materiał pomocniczy dla trenera 

„Przestępstwa z nienawiści” symbole te „malowane na ścianach budynków, na murach, 

transparentach, drukowane na koszulkach, bluzach, tatuowane na ciałach nie mogą być 

niezauważane przez ludzi, szczególnie przez znienawidzone i dyskryminowane grupy. 

Ekstremistom dają poczucie siły, dumy  

i przynależności do danej grupy. Pozwalają też na szybką identyfikację tych, którzy 

podzielają dane poglądy, styl życia i sposób działania. Symbole często używane 

utrwalają się w zbiorowej świadomości społecznej, co zawsze wzmacnia ich 

znaczeniową i emocjonalną skuteczność komunikacyjną”. Potwierdza to także mgr 

Justyna Jurczak z Instytutu Prawa i Administracji Wydziału Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w pracy „Symbole na 

polskich stadionach piłkarskich” podając, iż wśród symboli rasistowskich występujących 

na polskich stadionach piłkarskich krzyż celtycki stanowi ich 67%.  

 Niepodważalnym jest fakt, iż użytkownik wks_kibol_sklep wystawiając na 

sprzedaż koszulę z nadrukiem zawierającym treści wskazane w dyspozycji  
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art. 256 § 1 k.k. prezentuje treści nawołujące do nienawiści na tle różnic rasowych. 

Bezsprzeczne jest także, że z treścią tą zapoznać się może każdy użytkownik Internetu, 

będący na stronie internetowej „www.allegro.pl”. Należy dodać, iż nie ma obowiązku 

posiadania konta na owym serwisie aukcyjnym, zatem z wystawianymi na sprzedaż 

towarami, a co za tym idzie, z treścią jaką prezentują, zapoznać się może dosłownie 

każdy człowiek poruszający się w sieci internetowej. Powoduje to tym samym, iż treści 

propagujące dyskryminację rasową, nawołujące do nienawiści, odwołujące się do 

zbrodniczych systemów totalitarnych, dostępne są publicznie dla nieograniczonego 

kręgu osób. Uwzględnić należy także fakt, że wg Wikipedii, „Allegro” jest największą 

platformą transakcyjną on-line w Polsce. Co więcej, jak wymienia wskaźnik Alexa.com 

strona www.allegro.com znajduje się na piątym miejscu najczęściej odwiedzanych stron 

w Polsce, a co za tym idzie zakres odbiorców może być liczony w milionach.  

Wks_kibol_sklep podaje w informacjach „o mnie”, że „Towary (…) pochodzą  

z legalnego źródła”. Tym samym stwierdzić należy, iż użytkownik ten sprzedawane 

koszulki z nadrukiem prezentującym treści wskazane w § 1 art. 256 k.k. nabywa, bądź 

też produkuje. Ponadto, nie tylko dochodzi do prezentacji zdjęcia zawierającego treści 

nawołujące do nienawiści, ale użytkownik ten przedmiot także posiada. Zaznacza on 

bowiem, iż „Mieszkańcy Wrocławia towar zakupiony przez allegro odbierać mogą 

osobiście w sklepie „Kibol” na ul. Kościuszki 32, prezentując równocześnie zdjęcie z 

wywieszonymi w owym sklepie koszulkami. Dodać należy,  

iż wks_kibol_sklep swe działania podejmuje bezsprzecznie „w celu publicznego 

rozpowszechniania”. Nie tylko umożliwia on jak największej liczbie osób zapoznanie się 

z treściami nawołującymi do nienawiści, lecz także rozpowszechnia je poprzez 

sprzedaż koszulek, których treść zostanie przeniesiona ze sfery internetowej grafiki, do 

sfery rzeczywistej. Tym samym, tak jak podawała mgr Justyna Jurczak, treści te 

przenoszone są między innymi na polskie stadiony piłkarskie, a także na polskie ulice. 

Bezsprzecznym jest, iż sprzyjać to może rozpowszechnianiu się nienawiści ze względu 

na kolor skóry, wyznania, czy różnice narodowościowe. Jednocześnie prowadzi to do 

dyskryminacji i rażącego naruszenia  przyrodzonej godności każdego człowieka, jaka 

jest zagwarantowana przez rozmaite międzynarodowe oraz wewnętrzne akty prawne, 

wskazujące na niezbywalną godność każdego człowieka bez względu na 

charakteryzujące go cechy. Jest ona bowiem stawiana jako jedna  

z najwyższych wartości, zasługująca na bezwzględną ochronę.  



 

 

Zwrócić należy także uwagę na stale postępującą eskalację problemu, jakim są 

przestępstwa z nienawiści. Statystki policyjne wskazują, iż liczba przestępstw  

z art. 256 k.k. wzrosła z 12 przestępstw stwierdzonych w 1999 r., do 391 przestępstw 

stwierdzonych z 397 wszczętych postępowań w roku 2014. 24 Nie są jeszcze dostępne 

statystyki wskazujące liczbę przestępstw z nienawiści na rok 2015, jednak mając na 

względzie aktualną sytuację geopolityczną i sytuację związaną  

z napływającą do Europy falą uchodźców, należy zwracać szczególną uwagę na tego 

typu występki. O konieczności bezwzględnego reagowania i nadawaniu dużej wagi  

w rozumieniu §81 regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury sprawom o przestępstwo z nienawiści stanowi nałożony na 

prokuratury okręgowe przez Prokuratora Generalnego obowiązek wskazania jednej lub 

dwóch prokuratur szczebla rejonowego, w których prokurator rejonowy mianuje dwóch 

prokuratorów do prowadzenia postępowań w sprawach  

o przestępstwa z nienawiści. Potwierdza to tym samym, iż nie można pozostawać 

biernym wobec rozpowszechniania treści propagujących faszystowski lub inny 

totalitarny ustrój państwa, czy też nawołujących do nienawiści na tle różnic 

narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych bądź przez wzgląd na 

bezwyznaniowość. Lekceważenie tego typu zachowań, które ustawodawca poddał 

kryminalizacji, byłoby narażaniem obywateli na zachwianie obecnego porządku 

publicznego. Znane są bowiem skutki systemów totalitarnych, które miały miejsce  

w XX wieku. Rozpowszechnianie treści nawołujących do nienawiści na tle różnic 

rasowych prowadzić może do odrodzenia morderczych systemów, będących przyczyną 

bestialskich rzezi dokonanych na milionach ludzi. Mając na względzie powyższą analizę 

uznać należy, iż doszło do realizacji znamion przestępstwa  

z art. 256 § 2 k.k., a tym samym konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków,  

by zwalczać tego typu występki i uchronić obowiązujący porządek prawny przed 

powrotem rasowej segregacji, czy masowych eksterminacji i innych zbrodni, których 

źródłem jest nienawiść.   

Dominka Błaszak 
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