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Prowadzący panel: 

prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Kierownik Katedry Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w 

Katowicach) Przestępstwo publicznego propagowania totalitaryzmu (art. 256 

k.k.). Perspektywa lingwistyki kryminalistycznej   

Art. 256 Kodeksu karnego penalizuje czyny związane z propagowaniem totalitaryzmu 

oraz szerzeniem nienawiści. Omówione zostaną wybrane przykłady piśmiennictwa w tym 

zakresie. Autorka – biegła sądowa z lingwistyki kryminalistycznej -  w oparciu o swoje 

doświadczenie w  wydawaniu opinii  z zakresu przestępstw mowy nienawiści prezentuje na 

wybranych przykładach  sytuacje penalizowania przez sądy   propagowania faszystowskiego 

lub innego totalitarnego ustroju państwa.  Organy sprawiedliwości opierają się na ustaleniach 

współczesnej historiografii i politologii, a także  - coraz częściej – na ustaleniach lingwistyki 

kryminalistycznej.  Omówione zostanie pojęcie propagowania, pojęcie czynności sprawczych 

(np. produkowanie, utrwalanie, posiadanie, prezentowanie). Autorka zwraca uwagę na 

problemy jednoznacznego zdefiniowania pojęcia „propagowania totalitaryzmu” i proponuje 

wprowadzenie zmian w art. 256 k.k. w celu bardziej precyzyjnego określenia zakresu 

kryminalizacji.  

mgr Jakub Skrzypek (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w 

Bielsku-Białej) Psychologiczne uwarunkowania pozyskiwania informacji w 

zapobieganiu działaniom propagującym totalitaryzm   

Celem wystąpienia jest m.in. wskazanie kierunku wypracowania metod, które 

doprowadziłyby do efektu w postaci pozyskiwania przez Policję informacji o zagrożeniach, 

dotyczących działań propagujących totalitaryzm. Autor uwzględnia w sposób szczególny    

metody stosowane podczas przesłuchań w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym 

przez Policję oraz inne służby, w szczególności możliwości stosowania technik i taktyk 

przesłuchania metodą FBI.  Informacja i prawidłowa komunikacja  uznane zostały za 

podstawowe narzędzia w  zapobieganiu  działaniom propagującym totalitaryzm. 

 

 



dr Mariusz Ciarka (Komenda Główna Policji) Przeciwdziałanie i 

zapobieganie propagowaniu ustrojów totalitarnych z perspektywy Policji.   

Przestępstwa określone w art. 119 § 1;  art. 256 § 1 i 2 k.k. oraz art. 257 k.k. są 

przejawem dyskryminacji i naruszeniem podstawowych praw człowieka, a ze względu na swój 

szczególny charakter, motywację sprawców i dużą społeczną szkodliwość czynów pozostają w 

stałym zainteresowaniu Policji. W wystąpieniu zostaną przedstawione dane dotyczące liczby 

wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa z nienawiści z art. 256 k.k. w latach 

2015-2021. Zostaną wskazane także przykładowe formy działań rekomendowanych do 

podejmowania (artykuły i materiały prasowe, kampanie społeczne, działalność dydaktyczna 

i wydawnicza – konferencje, sympozja, warsztaty, publikacje, akcje internetowe z udziałem 

znanych osób, monitoring zachowań na stadionach, itp.). Zostanie poruszona kwestia realizacji 

Planu działań Policji na lata 2018-2021 w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu 

i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic 

narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na 

bezwyznaniowość  oraz analogicznego dokumentu na lata 2022-2025.   

mgr Michał Tobiczyk (doktorant Wyższej Szkoły Humanitas) Wprowadzanie 

do przestrzeni publicznej nośników symboliki faszystowskiej w świetle 

wybranego orzecznictwa sądów powszechnych 

  Zostanie dokonana analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i 

judykatury dotycząca przestępstwa  publicznego propagowania faszystowskiego lub innego 

totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). W centrum zainteresowań autora pozostaje kwestia 

zamieszczania w przestrzeni publicznej nośników symboliki faszystowskiej. Uwzględnione 

zostaną trzy symbole (swastyka, falanga, krzyż celtycki) oraz kwestia "polskich obchodów" 

rocznicy urodzin Hitlera w świetle prawa karnego  RP. Autor spogląda na kwestie 

zamieszczania w przestrzeni publicznej nośników symboliki faszystowskiej z perspektywy 

wybranego orzecznictwa sądów powszechnych. 

mgr Marek Wąsik (doktorant Wyższej Szkoły Humanitas) Penalizacja 

propagowania totalitarnego ustroju państwa a wolność słowa 

Publiczne propagowanie totalitarnego ustroju państwa to przestępstwo, którego przedmiotem 

ochrony jest minimum państwa prawa i istota godności człowieka (podmiotowość ludzka). Na  

treść wolności słowa składają się trzy odrębne  wolności jednostki: wolność wyrażania swoich 

poglądów, wolność pozyskiwania informacji oraz wolność rozpowszechniania informacji 

Autor porusza kwestię swobodnej wymiana myśli, idei i koncepcji jako fundamentu 

funkcjonowania pluralistycznego społeczeństwa i nowoczesnego państwa prawa. 

Usprawiedliwianie ograniczenia wolności wyrażania poglądów nie może być determinowane 

koniecznością obrony demokracji. Zwraca uwagę na  działania o charakterze poznawczym bądź 

naukowym.  W tym kontekście zajmuje się także kwestią   granic  wolności  wypowiedzi 

artystycznej 

                                                    

 



Uwaga: wykład pana Ciarki będzie miał miejsce 2 pazdziernika o 

godz.1.50 w Panelu nr 7 

 

Uwaga: wykład pani Stawnickiej będzie miał miejsce 3 pazdziernika 

o godz.11.00 w Panelu nr 10 
 


