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W imieniu Redakcji przedstawiam czwarte wydanie gazetki studenckiej

„UPdate. Daj się zainspirować”. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że

jesteście tutaj z nami, że nas wspieracie, a przede wszystkim, że nas

„czytacie”! 

Numer 04/2022 zaczniemy od kącika społecznego, a dokładniej poruszymy

temat COVID-19. Następnie „na salony” wejdzie dość aktualny temat,

ponieważ zajmiemy się bezpiecznymi sposobami na bezpłatne udostępnienie

mieszkania obywatelom Ukrainy. Naturalnie wydanie czwarte nie obejdzie się

bez kącika społeczno-ekonomicznego oraz technologicznego, a na sam koniec

zajmiemy się nieco kontrowersyjnym tematem. Jakim? To musicie już odkryć

sami. Jako gazetce Instytutu Prawa i Ekonomii, naturalnie bliższe są nam

kwestie prawne, ale przecież nie tylko tym człowiek żyje. :)

Nie zapominajcie także o wspieraniu naszych poczynań na Facebooku:

@GazetkaUPdate, a jeśli ktoś zapragnie wstąpić w nasze szeregi, to

zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. 

Tymczasem zapraszamy Was na wycieczkę po naszym świecie, który sprawi,

że dacie się zainspirować! 

Miłej lektury!

Katarzyna Krok
Redaktorka Naczelna

https://www.facebook.com/GazetkaUPdate


Daria Smolec
prawo, IV rok

      16 maja stan epidemii w Polsce przekształcony został
w stan zagrożenia epidemicznego. Jest to doskonała
okazja do tego, by zatrzymać się na chwilę i podsumować
minione dwa lata, które na zawsze odmieniły świat, który
znamy. 
   Gdyby w styczniu 2020 r. ktoś powiedział mi, w jaki
sposób będą wyglądały dwa najbliższe lata, wyśmiałabym go.
Wszystko, co przeżyliśmy od marca 2020 roku brzmiałoby
wówczas surrealistycznie. Zupełnie obce było mi słowo 
 lockdown, pandemie znałam jedynie z historycznych książek
czy artykułów. Gdyby ktoś wtedy zapytał mnie, czym jest
COVID-19, zastanawiałabym się, czy nie jest to przypadkiem
jakiś najnowszy kod do The Sims 4. 
   Ostatnie dwa lata to prawdziwa mozaika stresów,
zmartwień i niepewności. Wielu ludzi w wyniku kolejnych 
 lockdownów  traciło pracę, zostając przy tym bez środków
do życia. Obawialiśmy się o zdrowie i życie nasze i naszych
bliskich. Dbaliśmy o higienę i bezpieczeństwo jak nigdy
wcześniej, starając się nie narazić na kontakt z wirusem tych,
dla których mógłby być szczególnie groźny – naszych
kochanych dziadków i babcie. Zastanawialiśmy się kim jest
Pacjent Zero. Nie mogliśmy doczekać się szczepień. Gdy
tylko pojawiła się ta możliwość, rozważaliśmy - szczepić się
czy nie? Bombardowani byliśmy masą dezorientujących
informacji. Niejednokrotnie przez ich nadmiar nie
wiedzieliśmy już co mamy myśleć. Słyszeliśmy kilkukrotnie,
że wirus jest w odwrocie. Słyszeliśmy, że wrócimy od
października 2020 roku na uczelnię. 
    Traciliśmy w wyniku choroby naszych bliskich, nie mając
nawet szansy na pożegnanie. Odchodzili od nas w
samotności, wierząc, że jeszcze będą mogli zjednoczyć się z
tymi, których opuszczają.   
 Pomagaliśmy sobie. Otaczaliśmy opieką słabszych.
Szukaliśmy alternatywnych sposobów na to, by móc być ze
swoją rodziną i przyjaciółmi. Obchodziliśmy w izolacji
Wielkanoc, ciesząc się jedynie namiastką tradycji
kultywowanych od lat. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób
będą wyglądały nasze wakacje, Sasin wydał 70 milionów na
wybory, które się nie odbyły.  
  Tak ciężko uwierzyć, że to wszystko już za nami, że od
tamtych wydarzeń minęło już dwa lata. Pamiętam jak dziś,
jak bardzo wystraszyłam się, gdy mama poinformowała
mnie, że od najbliższego tygodnia zaczyna pracę na oddziale  
covidowym w naszym lokalnym szpitalu. Przypominam
sobie,  jak  wspólnie  z kuzynką  odwiedziłyśmy babcię i
rozmawiałyśmy z nią przez okno w czasie najbardziej 

restrykcyjnej izolacji. Nigdy nie zapomnę powrotu do domu
rodzinnego pociągiem, gdy odwoływano kolejne kursy, a
wokół było tak wielu wystraszonych ludzi.
 Niedawno spotkałam się z przyjaciółką, którą przed
wybuchem pandemii widywałam co najmniej raz w tygodniu.
Ciesząc się życiem, chętnie odwiedzałyśmy się w
mieszkanku, robiłyśmy paznokcie, chodziłyśmy na spacery i
spotkania z innymi znajomymi. Miałyśmy doskonały kontakt.
Wspominałyśmy, jak wyglądało nasze życie przed pandemią.
Rozmawiałyśmy o Miasteczku Studenckim, o grillach i
wyjściach ze znajomymi. Wspominałyśmy o relacjach, które
osłabły czy nie przetrwały próby czasu. Straciliśmy tyle
cennego czasu, w którym mogliśmy cieszyć się naszą
młodością.  
   Sytuacja na arenie międzynarodowej nie była tak
trudna od dziesięcioleci. Wyniszczony pandemią
koronawirusa świat zaangażowany jest w pomoc ogarniętej
wojną Ukrainie. Barbarzyńsko zaatakowana przez Rosję
Ukraina otrzymuje wsparcie w różnorakiej postaci.
Bohaterowie, broniący swojej ojczyzny, kompromitują Rosję
Putina, obalając utrwalony mit o wielkiej, potężnej armii.
Rosjanie dopuszczają się w Ukrainie bestialskich zbrodni na
cywilach, grabią ich posiadłości, niszczą miasta. To wszystko
dzieje się w XXI wieku, na oczach nas wszystkich z
pogwałceniem wszelkich zasad, które w mniemaniu nas
wszystkich miały obowiązywać. 
  Ukraińskie kobiety i dzieci opuściły swoją ojczyznę, by
zapewnić sobie bezpieczeństwo. Tęsknią, cierpią i martwią
się o swoich mężów, synów i ojców. Ucieczka z ojczyzny
wiązała się z pozostawieniem za sobą świata, który znały od
urodzenia. Docierały do zachodniej granicy pokonując pieszo
długie kilometry. Dołączyły do bliskich, mieszkających już w
Polsce, wyjechały do innych państw. Korzystają ze wsparcia
obcych dla nich ludzi, którzy dzielą się czym tylko mogą.
Poszukują pracy, wysyłają dzieci do szkoły, 
starają się zapewnić zarówno sobie, 
jak i im choć namiastkę 
normalności.  
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  Tragiczna sytuacja, mająca miejsce za naszą wschodnią
granicą, zjednoczyła ze sobą ludzi sprzeciwiających się
imperialistycznym ambicjom Putina, pragnących pokoju i
wolności dla Ukrainy. Zwykli ludzie, korzystając z takich
narzędzi, jakie mają do dyspozycji już od pierwszych dni
konfliktu zbrojnego, starali się wywrzeć ogromną presję na
władze swoich państw, by ci w odpowiedni sposób
zareagowali na konflikt. Sprzeciwiali się oni utrzymywaniu
stosunków gospodarczych z Rosją, dalszemu pobłażaniu i
czekaniu, aż sytuacja rozwikła się sama. Komentowali
kompromitujące wpisy w mediach społecznościowych
publikowanych przez UEFA w kontekście wojny w Ukrainie,
zgłaszali i ograniczali działalność użytkowników portali
siejących dezinformację oraz propagandę Putina.  
   Wojna pokazała, że każdy z nas na swój sposób może
zostać dla kogoś bohaterem. Polacy zapraszali uchodźców do
swoich domów. Zapewniali pomoc w znalezieniu pracy,
znalezieniu mieszkania oraz podstawową pomoc materialną.
W Krakowie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana
przy ulicy Reymonta zorganizowano wielką zbiórkę
produktów, które następnie przekazywane były mieszkańcom
Lwowa – miasta partnerskiego. Pakiety pomocowe
wydawane były także uchodźcom zamieszkujących Kraków.
Szczególnie ważną i piękną inicjatywą była zbiórka pod
hasłem „Kobiety dla kobiet”, która trwała do końca marca.
Wyjątkowe paczki miały zawierać produkty przeznaczone
stricte dla pań – strudzonych podróżą, zaangażowanych w
zapewnienie komfortu psychicznego swoim dzieciom,
wspierających mężczyzn, którzy musieli pozostać w kraju.
Podarunki, choć skromne, mogły pozwolić paniom choć na
chwilę pomyśleć o sobie.
  Jak wcześniej wspomniałam, piękne inicjatywy były w
dużej mierze dziełem pojedynczych osób. Bez względu na
formę pomocy, każdy wysiłek wart jest zapewnienia
komfortu oraz bezpieczeństwa naszym Sąsiadom.
Facebookowa grupa Pomoc dla Ukrainy zrzesza prawie 600
tysięcy członków. W pierwszych dniach konfliktu składała
się w dużej mierze z ogłoszeń dotyczących zapewnienia
transportu z granicy polsko-ukraińskiej. Ponownie Internet
pokazał swoją ogromną moc. Niestety, nie obyło się także
bez fałszywych ofert ludzi perfidnie żerujących na cudzej
tragedii.  

 Od transportu po pomoc w znalezieniu pracy oraz
mieszkania do wynajęcia – rozmaite formy wsparcia
pomagają przywrócić wiarę w to, że świat ma w sobie jeszcze
odrobinę dobroci. W tym roku, w wielu polskich domach
Wielkanoc obchodzona była dwukrotnie. Polacy mieli okazję
zapoznać swoich gości z tradycjami obowiązującymi w
naszej kulturze. Tydzień później role się odwróciły. Święta
Wielkanocne, kojarzące się z odrodzeniem, w tym roku były
wyjątkowe – pełne nadziei na pokój, pełne modlitw o
bezpieczeństwo bliskich i szybkie spotkania. Wyjątkowość tą
przysłania jednak ciemne płótno wojny, niosącej za sobą
śmierć i zniszczenie. Podobnie jest z tą piękną pomocą
oferowaną uchodźcom. Choć poświęcenie i dobro wzruszają,
a zaangażowanie, z jakim działają tak organizacje, jak i
zwykli ludzie budzą podziw – nic nie jest w stanie
zatuszować tragedii, która rozgrywa się w sercach naszych
wschodnich sąsiadów.
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Magda ŁyszczarzMagda Łyszczarz
prawo, III rok

Bezpieczne sposobyBezpieczne sposoby    

  Wydarzenia, które od 24 lutego b.r. rozgrywają się za
naszą wschodnią granicą powodują, że wielu obywateli
Ukrainy decyduje się na opuszczenie swojej ojczyzny.
Zdecydowana większość na miejsce swojego
tymczasowego pobytu wybiera nasz kraj.  
 Już od samego początku trwania konfliktu tłumnie
ruszyliśmy, aby nieść pomoc sąsiadom ze wschodniej
granicy. Wielu z nas kupowało i kupuje nadal
niezbędne produkty: artykuły spożywcze, chemię, leki.
W chwili kryzysowej otworzyliśmy nasze serca oraz
domy dla Ukraińców. Uciekający nie wiedzieli, gdzie
tak naprawdę mogą się zatrzymać i tymczasowo
zamieszkać. Nie zastanawiając się długo, wielu z nas
zdecydowało się bezpłatnie odstąpić swoje mieszkanie
dla uciekających przed wojną ludzi. Jednak pomimo
zdecydowanie dobrych zamiarów i towarzyszących
temu emocjom, nie można zapomnieć o właściwym
uregulowaniu kwestii udostępnienia mieszkania.
Ważne, aby dokonać tego w sposób bezpieczny dla
obu stron. Z pomocą przychodzi umowa użyczenia lub
prekarium. 
  Umowa użyczenia różni się od najmu. Już z samej
definicji zawartej w kodeksie cywilnym wynika, że jest
to bezpłatne oddanie rzeczy w celu jej używania¹. Co
do zasady użyczenie zakończy się, gdy osoba
korzystająca z mieszkania uczyniła z niego użytek
odpowiadający umowie. Dlatego przy sporządzaniu
umowy użyczenia bardzo istotne jest, aby oprócz
danych personalnych stron i przedmiotu umowy ustalić
również możliwość i przyczyny wypowiedzenia.
Ponadto warto również zwrócić uwagę na to, czy
chcemy całkowicie bezpłatnie użyczyć mieszkania
wraz z pokrywaniem kosztów zużytych mediów. Jeśli
wszelkie koszty eksploatacyjne miałyby być pokrywane
przez osobę korzystającą, również należy zawrzeć takie
postanowienie w umowie. Kolejną ważną kwestią jest
zamieszczenie postanowienia umownego odnośnie
zakazu przekazywania mieszkania osobom trzecim.
Jeżeli więc osoba korzystająca z mieszkania nie będzie
dostosowywała się do warunków zawartej umowy,
można zażądać zwrotu przedmiotu użyczenia.   

  Drugą z opcji, z których możemy skorzystać przy
bezpłatnym udostepnieniu mieszkania, jest władztwo
prekaryjne, tzw. prekarium. Jest to stosunek
społeczny, polegający na oddaniu pewnej rzeczy
oznaczonej osobie. W celu jej używania w wyroku Sąd
Najwyższy² wskazuje, iż stosunek oparty na
wygodzeniu jest wprawdzie podobny do użyczenia, ale
różni się od niego tym, że jest relacją czysto faktyczną,
a nie stosunkiem prawnym. Pomiędzy prekarzystą a
posiadaczem nie ma więzi prawnej. Właściciel może w
każdej chwili odebrać rzecz prekarzyście, któremu nie
przysługuje ochrona prawna. A zatem w obecnej
sytuacji z uwagi na możliwość żądania oddania rzeczy
bez prowadzenia długotrwałej eksmisji, wielu
prawników uważa, że właśnie ten rodzaj zawieranego
stosunku jest bezpieczniejszy dla tych, którzy decydują
się na udostępnienie mieszkania.  
   W czasach panującej wojny na Ukrainie wielu z nas
chce pomóc wschodnim sąsiadom tak, jak tylko potrafi.
Również poprzez bezpłatne udostępnienie miesz-
-kania. Należy jednak pamiętać, aby dokonać 
tego w rozsądny i bezpieczny sposób. 

¹ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U z 2021 r poz. 1509, 2459, art. 710.
² Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2001 r. sygn. IV CKN 425/00.

na bezpłatne udostępnienie
mieszkania obywatelom Ukrainy  

kącik prawny
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prawo, IV rok

  Jako studenci cenimy sobie dobre deale, wyprzedaże,
ciekawe promocje. Staramy się oszczędzać,
wybieramy większe opakowania, których zakup jest
bardziej opłacalny niż dwóch mniejszych.
Chcielibyśmy wydać jak najmniej, otrzymując przy
tym produkt, który będzie nam służył dłuższy czas.
Niejednokrotnie jednak dajemy się przyłapać na tym,
że nie zwracamy dużej uwagi na jakość.  
 Z rumianymi policzkami wspominam jedne z pierwszych
zakupów w second handzie, kiedy moje oczy aż
zabłysnęły na widok czarnej koszuli w białe grochy.
Przypomniałam sobie, że nosiłam taką, gdy byłam
nastolatką, więc musiałam ją mieć. Zupełnie umknęło
mojej uwadze sprawdzenie jej składu. Po założeniu
mojego nowego łupu po raz pierwszy nie czułam się
komfortowo. Materiał lepił się do skóry, po godzinie
byłam cała spocona. Sprawdzam skład – 100% poliester.
Wszystko jasne. Jak czuć się dobrze w plastikowym
worku?  
  Na samą myśl o zakupie bezszwowych legginsów w
Stradivariusie podnosi mi się ciśnienie. Po ich
dwukrotnym założeniu, getry pełne były białych
supełków, które wyglądały niechlujnie i nieestetycznie.
Czułam się w nich źle nawet wtedy, gdy chodziłam w
nich tylko po domu. Do dziś nie rozumiem, dlaczego nie
odniosłam ich do sklepu i zachodzę w głowę po co w
ogóle je kupiłam. 
 Myśląc o tak feralnych zakupach jak te wyżej
wspomniane, nie pozwalam sobie już na zakup ubrań bez
wcześniejszego sprawdzenia ich składu – bez względu na
to, czy kupuję coś w Internecie, lumpeksie czy sieciówce.
Jest to nawyk, który warto w sobie wyrobić, by móc
sprawić sobie ubranie, które zapewni komfort, będzie
służyło dłużej i prawdopodobnie nie będzie stratą
pieniędzy.  

Nie warto kupować czegoś tylko dlatego, że jest tanie
– warto stosować się do tego punktu zwłaszcza w
sieciówkach, ale i sklepach z odzieżą używaną. Dobra
cena utrudnia podjęcie przemyślanej decyzji. Nie
zastanawiamy się, czy dana rzecz jest nam potrzebna,
czy jest w naszym stylu i często też nie zwracamy
uwagi na jej skład.  
 Mimo iż przez wzrost popularności lumpeksów oraz
wzrost kosztów utrzymania lokalu, transportu i
innych czynników jest tam drożej niż wcześniej,
wciąż można upolować tam prawdziwe perełki,
których stosunek jakości do ceny jest
satysfakcjonujący. :) 
 

Pamiętajcie jednak, by nie traktować ceny jako
wyznacznika. Jako ostrzeżenie potraktujcie mój
przykład – plastikowa koszula kosztowała 30 złotych
- znacznie mniej niż zazwyczaj w sieciówce. 
 

Bądźcie ostrożni podczas zakupów w Internecie –
wiele sklepów internetowych nie publikuje składu
ubrań. Ciekawe dlaczego? :)
 

Opierajcie się chwilowym trendom - jest to droga do
tego, by zawsze wyglądać dobrze i stylowo.
Klasyczna garderoba pozwoli Wam na dowolne
miksowanie ze sobą wszystkich elementów
garderoby. 
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  W przemyśle modowym można natknąć się na
materiały naturalne, materiały sztuczne oraz
materiały syntetyczne. Te pierwsze z nich uchodzą za
najbardziej atrakcyjne. Są trwałe, komfortowe w noszeniu
– są to między innymi bawełna, len, angora, jedwab,
wełna. Materiały sztuczne pozyskiwane są ze składników,
które występują w naturze – np. tencell, włókno
bambusowe, wiskoza, lyocell. Są to materiały przyjazne
dla skóry, przewiewne i wygodne. Choć nazwa
„materiały sztuczne” nie zachęca, można śmiało po nie
sięgnąć. Sytuacja materiałów syntetycznych jest jednak
bardziej skomplikowana. Przez wzgląd na różne ich
rodzaje, ciężko jest ocenić je jednoznacznie. W
przypadku części elementów garderoby, takich jak
noszonych blisko naszej skóry koszul czy t-shirtów, nie
warto się na nie decydować. Jednak tkaniny syntetyczne,
które wykorzystywane są do produkcji np. odzieży
sportowej, bywają doskonale przystosowane do swoich
zadań. Zapewniają swobodę ruchów, szybko schną, są
bardzo trwałe. Najczęściej spotykaną tkaniną syntetyczną
jest poliester. Można spotkać go nie tylko solo, ale i w
formie domieszki, gdzie jednak warto go zaakceptować.
Zastosowanie poliestru w tej postaci sprawia, że ubranie
jest odporniejsze na uszkodzenia.   

Za najpopularniejszą tkaninę należy uznać bawełnę.
Jest ona niezwykle delikatna dla skóry. Doskonała na
każdą porę roku. Wzbogacana bywa syntetycznymi
domieszkami, dzięki którym łatwiej jest sprostać jej
oczekiwaniom użytkowników – np. elastan w
denimowych spodniach sprawi, że będą one
przyjemniejsze w noszeniu.

Idealny na lato - len. Gdy nie zostanie wzbogacony
domieszkami syntetycznymi, ma duże tendencje do
gniecenia. To chyba właśnie jego urok. :)

Szlachetny, kojarzący się z luksusem jedwab nie jest
pozbawiony wad. Do jego produkcji wykorzystywane
są kokony jedwabników. Te, z których ma powstać
jedwab, po odhodowaniu zanurzane są w gorącej
wodzie. Następnie, jedwabna nić nabijana jest na       
 .   

szczególnie ze względu na popularność materiału,
zwłaszcza w wyrobach marek luksusowych. Ubrania
uszyte z jedwabiu są bardzo drogie, ale czy warte
swojej ceny?

Wiskoza to jeden z najczęściej spotykanych
materiałów. Używana jest przede wszystkim do
szycia sukienek i koszul. Jest przyjemna dla skóry,
doskonale się układa i nie jest droga. Podobne cechy
wykazuje tencell i lyocell. Materiały te są łagodne dla
środowiska, bardzo trwałe i miękkie. Polecam jednak
wybierać ubrania wykonane z tkaniny o grubszym
splocie - będą one zdecydowanie bardziej odporne na
gniecenie. 

Poliester ma stałe miejsce na wieszakach sklepów na
różnym pułapie cenowym, w tym także marek
uważanych za luksusowe. Sprawdza się doskonale
jako materiał na odzież sportową, jednak na co dzień
nie zdaje egzaminu. Nie przepuszcza powietrza, co
może powodować podrażnienia skóry. Podobne cechy
wykazuje poliamid, znany także jako nylon.  
 

Elastan – zwykle można spotkać go w formie
domieszki. Zwiększa on elastyczność tkanin. 

  Sweter dobrej jakości to absolutne must have w każdej
szafie. Otuli miękkością w zimowy dzień, zapewni ciepło
chłodnego wieczora, zda egzamin w każdej sytuacji. Gdy
zbliża się sezon jesień/zima, nie sposób oderwać wzrok
od różnobarwnych, uroczych sweterków, jakich nie
brakuje na Instagramie. W sieciówkach nie jest łatwo
znaleźć sweter o poprawnym składzie, który zapewni
nam komfort noszenia. Prawdziwą kopalnią złota okazują
się second handy czy vintage shopy.
 Najpopularniejszą dzianiną, jaką można spotkać w
sklepie, jest akryl. Ta dzianina syntetyczna zachęca
miękkością, jednak nie dajmy się jej zwieść. Swetry z
akrylu bardzo szybko się niszczą. Nie zachowują swojej
formy po praniu, mechacą się i łatwo zaciągają.
Akrylowy sweter nie zagwarantuje ciepła w zimowy
dzień. Nie przepuszcza też powietrza, nie pozwala skórze
oddychać, nie chłonie potu.   
  Wybierając sweter warto sięgnąć po materiały naturalne,
ewentualnie wzbogacone drobną, syntetyczną domieszką
dla zachowania trwałości. Wełna, alpaka, kaszmir i
angora zapewnią wygodę, ciepło, ale i przewiewność. 
 Możecie mieć do nich pełne zaufanie, to swetry do zadań
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specjalną szpulkę. Wewnątrz znajdują się
 żywe stworzenia! Jest to szokujące,



specjalnych, które posłużą Wam całe lata. Jeśli w second handzie
znajdziecie sweter w dobrym stanie, możecie mieć pewność, że przeszedł
on test trwałości. 

Podstawowe cechy materiałów występujących w przemyśle
modowym zna każdy z nas, jednak warto korzystać z
dostępnych materiałów, by na bieżąco poszerzać swoją wiedzę
i poszukiwać odpowiedzi na pytania, które sobie zadajemy.
Niezastąpionym zatem partnerem podczas zakupów będzie,
oczywiście, Wasz telefon. :) Mając go przy sobie, w
dowolnym momencie możecie zapewnić sobie dostęp do
informacji, które mogą wówczas okazać się bardzo pomocne
przy podjęciu decyzji o zakupie. Jeśli chcecie dowiedzieć się
więcej na temat materiałów, polecam zapoznać się z
interesującym opracowaniem Katarzyny Kędzierskiej,
prowadzącej bloga Simplicite. Znajdziecie je tutaj.
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https://simplicite.pl/co-za-material-rodzaje-tkanin-wlokien/


NFT, czyli o tym, jak technologiaNFT, czyli o tym, jak technologia
blockchain podbija �wiatblockchain podbija �wiat  Klaudia Marzec

administracja, I rok, II stopie�

kącik technologiczny

  Technologia NFT w ostatnim czasie zyskuje ogromną popularność. Można
by powiedzieć, że stała się już światowym fenomenem. Zwrot NFT oznacza
tzw. niewymienialny token (ang. non-fungible-token). Podstawową kwestią,
która wyróżnia NFT od innych tokenów czy kryptowalut jest słowo zawarte w
nazwie, czyli „niewymienialny”. Oznacza to, że mamy do czynienia z
unikatowym zestawem zapisów w sieci blockchain¹, który nie może być
zastąpiony niczym innym oraz stanowi certyfikat posiadania cyfrowych
aktywów. Przez jednych NFT jest uważane za zbytnio nadmuchany balonik,
który w końcu pęknie. Natomiast przez innych za symbol końca sztuki znanej
nam do tej pory i zapowiedź alternatywnych porządków.   

�r�dło:  NFT Kya Hain: Salman Khan to McDonald's, all are Launching NFTs. Should you
Invest in Crypto Tokens? (02.11.2021),
https://www.news18.com/news/business/cryptocurrency-update-nft-what-is-an-nft-how-
to-invest-in-nft-4393661.html, dostęp: 20.04.2022

przypadł mniej więcej na przełom 2017 i
2018 r., co zbiegło się ze wzrostem
popularności samych kryptowalut. Jak
już zostało wspomniane, NFT to 
 wyjątkowy zasób cyfrowy,  który nie ma
swojego identycznego odpowiednika.
 Każdy token różni się od siebie, ma
unikalną wartość i nie może być
przenoszony bez zgody właściciela³. W
ciągu kilku ostatnich lat powstało wiele
standardów tokenów NFT. Najbardziej
popularnym standardem tokenów
Ethereum jest ERC-20, na który składa
się sześć kluczowych funkcji.
Podstawowa funkcja „transfer” jest
używana w początkowej dystrybucji i
pozwala na sprawne dostarczenie
tokenów do inwestorów. Wśród
pozostałych funkcji są m.in. „balanceOf”,
która śledzi saldo tokenów w każdym
portfelu, czy „approve”, która
gwarantuje, że podaż tokenów w danym
projekcie jest niezmienna⁴.  Szacuje  się, 
 że standard ten wykorzystywany jest już
w tysiącach  projektów, wśród  których 
 znajdują się   

W 2012 r. za sprawą eksperymentów z podstawowymi jednostkami bitcoina
tzw. „colored-coins” rozpoczęła się historia NFT². W tym samym czasie
zaczęło bowiem pojawiać się wiele projektów NFT, które ze względu na
swoją różnorodność zastosowań szybko zyskały na popularności. Pierwsze  z
nich wiązały się z reprezentowaniem przedmiotów kolekcjonerskich. Okres
największej popularności NFT

Geneza NFT w pigułceGeneza NFT w pigułce

¹ Blockchain czyli łańcuch bloków to współużytkowany, niezmienialny rejestr, który upraszcza proces rejestrowania transakcji i śledzenia zasobów w sieci.  
² P. Maziarz, Ludzie oszaleli na punkcie NFT – dlaczego tak się dzieje?, benchmark.pl (22.03.2021), https://www.benchmark.pl/aktualnosci/co-to-jest-nft-historia-przyklady-i-
przyszlosc-technologii.html, dostęp: 20.04.2022.
³ Ibidem.
⁴ T. Pasich, ERC-20, ERC-223, ERC-721, ERC-777 - co warto wiedzieć o tokenach Ethereum?, fxmag.pl (31.07.2018), 
https://www.fxmag.pl/artykul/erc-20-erc-223-erc-721-erc-777-co-warto-wiedziec-o-tokenach-ethereum, dostęp: 20.04.2022. 

NFT, czyli niewymienialny token
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OmiseGo oraz Golem⁵  – czyli projekty od polskiego twórcy
giełdy kryptowalut „BitBay” Sylwestra Suszka. OmiseGo to
platforma finansowa pozwalająca na realizowanie płatności
w walutach tradycyjnych oraz kryptowalutach. Natomiast
Golem to globalny superkomputer o otwartym kodzie
źródłowym z dostępem dla każdego. Celem Golema jest
udostępnianie mocy obliczeniowej ograniczonej wyłącznie
kreatywnością programistów⁶. Standard ERC-20, mimo że
jest bardzo popularny, zawiera wiele wad, które zostały
udoskonalone w jego następnej wersji ERC-223. Standard ten
ulepsza działanie poprzednika, dzięki czemu transakcje są
wydajniejsze i tańsze, a w dodatku wstecznie kompatybilne z
ERC-20. Nie jest on jeszcze jednak powszechnie
wykorzystywany, gdyż obecnie większość portfeli Ethereum
nie wspiera tego standardu⁷.   

Różnorodność NFT jest bardzo duża. Mogą obejmować
zasadniczo każdą dziedzinę sztuki cyfrowej, od
reprezentowania przedmiotu w grze wideo do aktywa ze
świata rzeczywistego. Oprócz opisanych wyżej standardów,
tokeny  przechowują  również  dodatkowe  informacje,  które
                          pozwalają im przybrać różne formy jak m.in.
                                                                  MP3, GIF czy JPG⁸.

NFT od kuchni, czyli o tym,NFT od kuchni, czyli o tym,  
jak to jest zrobionejak to jest zrobione    

  Dzięki NFT kupujący danego dzieła jest pewien jego
unikalności poprzez uwierzytelnianie, które jest nierozłączną
częścią technologii i służy jako dowód własności. Natomiast
z punktu widzenia artysty, NFT może znacznie ułatwić
zarabianie na swoich produktach. Aby sprzedać swoją
twórczość, artysta nie będzie potrzebował fizycznego miejsca
na wystawę np.: w postaci domu aukcyjnego, tylko wystarczy
mu blockchain, który pozwoli sprzedać dzieło cyfrowo z
zastrzeżeniem unikatowości⁹. W tym miejscu uwidacznia się
fakt, który dla tradycjonalistów może być kontrowersyjny i
destrukcyjny dla sztuki, a dla nowoczesnego społeczeństwa
kamieniem milowym w kierunku sztuki futurystycznej.
Wśród przeciwników tej technologii pojawiają się głosy, że
zabija to tradycyjną sztukę. Znajdujące się gdzieś w
przestrzeni cyfrowej pliki są sprzedawane nawet za miliony
dolarów, co może się wydawać abstrakcyjne. Certyfikowany
zakup indywidualnego działa nie jest idealny, ponieważ
pojawiają się przypadki kradzieży dzieł czy tworzenia
tokenów bez wiedzy twórców. Dodatkowym argumentem
przeciwko NFT jest niszczenie środowiska. Badania
prowadzone przez Cambridge University pokazują, że
technologie blockchain odpowiadały za zużycie większej
ilości energii niż Argentyna przez rok¹⁰. Zwolennicy
natomiast powołują się na coraz bardziej postępującą
cyfryzację świata oraz to, że rzadkie przedmioty w formie
NFT są bezpieczniejsze w łańcuchu bloków, a technologia
sama w sobie stawia fundamenty pod gospodarkę
przyszłości.
  Technologicznym trzonem NFT jest blockchain, który
jest czymś pomiędzy kryptografią a bazą danych. To właśnie
rozproszona baza danych gwarantuje niezmienność danych
historycznych NFT. Do znajdujących się tam informacji o
znacznikach czasowych, transakcjach czy zwykłych danych
bardzo ciężko jest coś dodać, ponieważ wymaga to tak
ogromnej mocy obliczeniowej, że musiałaby być ona rozlana
po całym świecie¹¹. Nie jest możliwa niezauważona zmiana
jakiegoś łańcucha bloków, ponieważ sieć natychmiastowo to
wykryje i bez problemu zidentyfikuje komputer, z którego to
dokonano¹². Wszystko ma jednak swoją cenę. Jak już zostało
wspomniane, na realizację tych wszystkich procesów
potrzeba ogromnych zasobów energii. Obecnie najwięcej
procesów NFT nadzoruje Ethereum, które potrzebuje do
swojego działania mniej więcej takiej energii jak cała Libia¹³.

�r�dło: B. Sieja, NFT w 12 punktach. Wyja�niamy trend w najprostszy możliwy
spos�b (18.01.2022), https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/nft-w-12-
punktach-wyjasniamy-trend-w-najprostszy-mozliwy-sposob/mgzqxf7, dostęp:
20.04.2022.

Ethereum, czyli platforma bazująca
na technologii blockchain

⁵ Ibidem.
⁶ OmiseGO i Golem dostępne na BitBay, gieldykryptowalut.pl (19.07.2018), https://gieldykryptowalut.pl/omisego-i-golem-dostepne-na-bitbay/, dostęp: 20.04.2022.
⁷ T. Pasich, op.cit.
⁸ K. Łukasik, Co to jest NFT i dlaczego ludzie chcą płacić za niego miliony?, xkom.pl (27.07.2021), https://geex.x-kom.pl/lifestyle/co-to-jest-nft/, dostęp: 20.04.2022. 
⁹ Ibidem.
¹⁰ J. Watts, Czy główny nurt eksplozji NFT niszczy klimat?, thred.com (18.03.2021), https://thred.com/pl/culture/is-the-mainstream-explosion-of-nfts-damaging-the-
climate/, dostęp: 20.04.2022.
¹¹ M. Połowianiuk, Co to NFT, czemu sprzedaje się za miliony i dlaczego będziesz słyszał o nim coraz częściej?, Spider's Web (19.07.2021),
https://spidersweb.pl/2021/07/co-to-nft.html, dostęp: 20.04.2022. 
¹² Ibidem.
¹³ J. Watts, op.cit. 11



�r�dło: Blockchain – technologia, kt�ra zmieni �wiat (15.07.2021),
https://tokeny.pl/blockchain/, dostęp: 20.04.2022. 

Technologia blockchain

�r�dło: Największe kwoty, za jakie rekordowo NFT. Absurdalne kwoty, w kt�re
trudno uwierzy� (16.03.2022), https://boop.pl/rozrywka/najwieksze-kwoty-za-jakie-
rekordowo-sprzedawano-nft-absurdalne-kwoty-w-ktore-trudno-uwierzyc, dostęp:
20.04.2022.

Kolaż 5000 zdję� NFT autorstwa Beeple

B. Sieja, NFT w 12 punktach. Wyja�niamy trend w najprostszy możliwy spos�b
(18.01.2022), https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/nft-w-12-
punktach-wyjasniamy-trend-w-najprostszy-mozliwy-sposob/mgzqxf7, dostęp:
20.04.2022.

Bored Ape Yacht Club

  Do popularności oraz wzrostu wartości NFT przyczyniają
się również znane osoby, które promują tę technologię. Na
świecie ogromną popularnością cieszy się projekt promujący
NFT o nazwie Bored Ape Yacht Club, na który składa się
seria 10 tys. grafik przedstawiających znudzone małpy¹⁷.
Cena najtańszego NFT z tej kolekcji w dniu premiery
wynosiła 300 tys. dolarów, a po niecałym roku jest to już 55
mln dolarów. Do tak dużej popularności kolekcji przyczynił
się również fakt, że jego autorzy, czyli Yuga Labs, oprócz
nabycia unikalnej cyfrowej małpy zapewniają także
przepustkę do społeczności klubu Yacht Club¹⁸. Kupnem
własnej małpy i promocją serii mogą pochwalić się takie
gwiazdy jak Justin Bieber, Eminem, Serena Williams czy
Shaquille O’Neal¹⁹. Możliwość dołączenia do takiej
społeczności zdecydowanie wpłynęła na zainteresowanie
produktem.   

  NFT staje się fenomenem nie tylko ze względu na swoje
innowacyjne zastosowania, ale również dlatego, że wzbudza
skrajnie różne odczucia. Jest tematem kontrowersyjnym, co
tylko zwiększa mu popularność, oraz w pewnym sensie
trendem, który aktualnie znajduje się na fali wznoszącej,
podobnie jak cały rynek kryptowalut. Efekt bańki
spekulacyjnej i pompowania cen za dzieła NFT spowodował,
że w kilku ostatnich latach wartości tokenów wzrosły o
tysiące procent¹⁴. Rynek NFT bez wątpienia kwitnie, co
pokazują niepodważalnie liczby. Najdroższe dzieło NFT
zostało sprzedane dnia 2 grudnia 2021 r. za kwotę nieco
ponad 90 mln dolarów. Był to obraz przedstawiający dwie
białe kule na czarnym tle autorstwa Pak’s¹⁵. Zaraz po nim
znajduje się kolaż 5000 zdjęć sprzedany za 69 mln dolarów
przez artystę nazywającego się Beeple. Są jednak NFT
sprzedawane za miliony dolarów, które wydają się
abstrakcyjne. Przykładem tego jest „CryptoPunk”, czyli seria
10 tys. tokenów NFT prezentujących pikselowe portrety
losowo wygenerowanych twarzy autorstwa LarvaLabs.
CryptoPunki o numerach 3100, 4156, 5822, 7523 i 7804
zostały sprzedane za łącznie ponad 60 mln dolarów¹⁶. Oprócz
samych zysków ze sprzedaży dzieła, artysta tworzący NFT,
odsprzedając wirtualny  akt własności,  może   zastrzec  sobie 

Sztuka czy nie sztuka?Sztuka czy nie sztuka?    

¹⁴ B. Sieja, NFT w 12 punktach. Wyjaśniamy trend w najprostszy możliwy sposób,  Komputer Świat (18.01.2022), https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/nft-
w-12-punktach-wyjasniamy-trend-w-najprostszy-mozliwy-sposob/mgzqxf7, dostęp: 20.04.2022. 
¹⁵ Największe kwoty, za jakie rekordowo NFT. Absurdalne kwoty, w które trudno uwierzyć, boop.pl (16.03.2022), https://boop.pl/rozrywka/najwieksze-kwoty-za-jakie-
rekordowo-sprzedawano-nft-absurdalne-kwoty-w-ktore-trudno-uwierzyc, dostęp: 20.04.2022. 
¹⁶ Ibidem.
¹⁷ Nadchodzi Bored Ape Yacht Club Metaverse, bitcoin.pl (23.03.2022), https://bitcoin.pl/bored-ape-yacht-club-metaverse, dostęp: 20.04.2022.
¹⁸ Ibidem.
¹⁹ Ibidem. 12

wpłacanie       regularnych       tantiem,      czyli     umownych
 wynagrodzeń autorskich ustalonych kwotowo

 lub procentowo za wykorzystanie
 danego utworu.

 



�r�dło: M. Połowianiuk, Celebryci wrzucili mi�ki na profilowe. Chcą wam sprzeda�
cyfrowy awatar NFT za 2000 zł (05.01.2022),
https://spidersweb.pl/2022/01/gonciarz-gessler-nft-fancy-bears-metaverse.html,
dostęp: 20.04.2022.

Fancy Bears Metaverse

²⁰ M. Połowianiuk, Celebryci wrzucili miśki na profilowe. Chcą wam sprzedać cyfrowy awatar NFT za 2000 zł, Spider's Web (05.01.2022),
https://spidersweb.pl/2022/01/gonciarz-gessler-nft-fancy-bears-metaverse.html, dostęp: 20.04.2022. 
²¹ Ibidem.
²² M. Sewastianowicz, Wszystko można kupić, tyle że w NFT – z praktycznym wykorzystaniem nieco gorzej, prawo.pl (22.01.2022), https://www.prawo.pl/prawo/nft-a-
prawo-autorskie-i-wlasnosc,513011.html?fbclid=IwAR2rrleR_H-QAkuGoTDwIyJDFnmANzIIKIdOAYzj6ZsR839Ww9V1BP8OOzY, dostęp: 15.05.2022. 
²³ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2021 r. ze zm.
²⁴ S. Sabasiński, Sztuka NFT w świetle prawa autorskiego, czasprawnika.pl (16.01.2022), https://czasprawnika.pl/2022/01/16/sztuka-nft-w-swietle-prawa-
autorskiego/?fbclid=IwAR0zLXzpjJHoiRI5dwSvEyuZ7gagsJ4fgWUmvGOdL8uwbfzDNLHLiQUrgR0, dostęp: 15.05.2022. 
²⁵ M. Nosowski, NFT a prawo, czyli co przepisy mówią o tokenach niewymienialnych, Wśród danych (07.02.2022), https://www.wsroddanych.pl/post/nft-a-prawo-
czyli-co-przepisy-m%C3%B3wi%C4%85-o-tokenach-niewymienialnych?fbclid=IwAR0TcnjfsbuSE03ROileoIu5crRxborsoMyrwddTMjvOB2rWx2Moe21KoA4,
dostęp: 15.05.2022. 

 Z racji tego, że NFT jest zjawiskiem stosunkowo nowym,
nie zostały jeszcze wypracowane odpowiednie regulacje
prawne, które zapewniłyby bezpieczny obrót dobrami w sieci
blockchain. Żyjemy bowiem w czasach, kiedy prawo nie
zawsze nadąża za rozwojem nowych technologii. W takiej
rzeczywistości inwestorzy związani z rynkiem NFT muszą
polegać na innych instrumentach prawnych, które mogą mieć
zastosowanie w przypadku tego tokenu²². NFT może
podlegać ochronie prawnej wynikającej z prawa autorskiego,
gdyż może stanowić utwór oraz dobro niematerialne.
Jednakże, skoro nie ma konkretnej regulacji prawnej w tym 

  Polską odpowiedzią na znudzone małpy była głośna akcja
promująca NFT, która miała miejsce na początku stycznia
2022 r. Wówczas wielu celebrytów zmieniło swoje zdjęcia
profilowe w mediach społecznościowych na grafiki z
miśkami upodobnionymi do nich samych. Jest to projekt
znany pod nazwą Fancy Bears Metaverse, którego autorami
są Jakub Chmielniak i Bartłomiej Sibiga²⁰. Promocja miała
zachęcić do zakupu swojego własnego misia z dostępnych
8888 wzorów, za którego zapłacić można jedynie walutą
Ethereum, podobnie jak w przypadku projektu ze
znudzonymi małpami. 1000 spośród miśków zostało
zarezerwowanych dla celebrytów, marek oraz firm. Pozostałe
są do zakupienia za ok. 2000 zł - według obecnego kursu
Ethereum. Wśród znanych osób promujących akcję znaleźli
się m.in. Krzysztof Gonciarz, Joanna Jędrzejczyk czy Magda
Gessler²¹.   

NFT a aspekty prawneNFT a aspekty prawne    

zakresie, powstaje spór, czy posiadanie tokenu NFT
zrównuje jego posiadacza z byciem właścicielem
majątkowych praw autorskich do utworu powiązanego z
danym tokenem. Korzystając z definicji legalnej utworu
zawartej w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych²³ można wywnioskować, że przedmiotem prawa
autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o
indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci
(...). W przywołanej ustawie znajduje się otwarty katalog
utworów, a ochroną praw autorskich objęty może zostać
wyłącznie sposób wyrażenia. Bazując na tej regulacji, można
uznać, że NFT jak najbardziej jest przejawem działalności
twórczej, jako że człowiek za pomocą programu
komputerowego stworzył jakiś koncept²⁴. Jednak tutaj
pojawia się problem w postaci tego, że nie zawsze osoba,
która stworzy token NFT, będzie jego twórcą, ponieważ
jedna osoba może namalować obrazek, a druga go
stokenizować. Taka osoba może naruszyć prawa twórcy, jeśli
wykreuje token bez jego zgody. Może wystąpić też sytuacja,
w której jedna osoba wykona grafikę, stokenizuje ją, a
następnie sprzeda token. Jednak sama sprzedaż tokenu nie
będzie przeniesieniem praw autorskich do utworu²⁵. Zatem
dochodzi tutaj kolejna problematyczna kwestia, którą jest
niewymienialność tokenu. Teoretycznie nie ma
przeciwskazań, aby twórca posiadający prawa autorskie do
konkretnego tokenu NFT stworzył kolejny, który odnosiłby
się do tej samej grafiki, ale z inną wartością oraz
indywidualnym numerem. Prawo autorskie majątkowe
pozwala bowiem na reprodukcję, zatem w tym aspekcie
nawet prawo nabywcy NFT do konkretnego egzemplarza
może być problematyczne. Biorąc pod uwagę takie kwestie
można by uznać, że kluczowy aspekt NFT jest w praktyce
bez sensu. Bez wątpienia technologia NFT potrzebuje
odpowiednich regulacji prawnych, które wyjaśniłyby kwestie
sporne i znormatywizowały tę gałąź technologii, która w
niezwykle szybkim tempie staje się ważną częścią rynku
sztuki. Niewymienialny token w ostatnich latach zdobywa
coraz większą popularność, co przekłada się na jego ceny,
które rosną w zawrotnym tempie. Jednak mimo tego należy
pamiętać, że technologia ta liczy niecałą dekadę i wciąż jest
na etapie doskonalenia. Kwestią sporną pozostaje odpowiedź
na pytanie, czy dzieła sztuki oparte na NFT to jedynie
chwilowa anomalia czy melodia przyszłości. Jeśli
technologia ta przetrwa próbę czasu być może w ciągu
następnej dekady NFT stanie się nierozłączną częścią
współczesnej sztuki. Jednak podobnie jak cały rynek
kryptowalut, występuje tutaj wiele niewiadomych, które
powodują, że ciężko przewidzieć co stanie się za tydzień.  
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Antyutopia „Opowie�� podręcznej”
a sytuacja kobiet w Polsce

Natalia Drożdż
prawo, IV rok

kącik kontrowersyjny

  Sytuacja kobiet w Polsce w latach 20., XXI wieku stała
się niezwykle trudna. Ciężko jest uwierzyć w to, co stało
się w ciągu ostatnich lat.  
 Ponad 100 lat temu kobiety w Polsce zyskały prawa
wyborcze. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Pozycja
kobiet w Polsce sukcesywnie się wzmacniała. Dała temu
wyraz między innymi Konstytucja z 1952 roku, gdzie
oficjalnie zrównano status mężczyzny i kobiety. W
odrębnym jej przepisie wypunktowano prawa kobiet w
życiu państwowym, politycznym i społecznym. W PRL-u, z
uwagi na rozpowszechnianą wówczas koncepcję
równouprawnienia płci, kobietom zagwarantowano również
prawo do podjęcia pracy zarobkowej. Mogły sobie zatem
pozwolić na względną swobodę i niezależność względem
mężczyzn. „Jesteśmy dziś pełnoprawnymi obywatelkami,
na równi z mężczyzną odpowiedzialnymi za przyszłość
naszej ojczyzny” - to głos kobiet, słynny cytat z książki Co
Polska Ludowa dała kobietom¹. 

W okresie 1956 – 1993, w Polsce nie obowiązywały
ograniczenia prawa dotyczące dostępu do zabiegu aborcji.
Kobiety mogły przedstawić oświadczenie o trudnej sytuacji
życiowej, a następnie zostać skierowane na zabieg
terminacji ciąży². W przypadku braku akceptacji
oświadczenia przez lekarza, kobiecie przysługiwało prawo
do odwołania się od tej decyzji. Zdumiewa więc fakt, że w
dzisiejszym świecie, w państwie leżącym w sercu Europy,
kobiety straciły prawo do legalnej aborcji w przypadku
ciężkiego uszkodzenia płodu. 
 Kobiety w Polsce od 1993 roku padają ofiarą
restrykcyjnych przepisów. To w tym roku uchwalona
została ustawa ograniczająca możliwość dokonania aborcji.
Na podstawie tej ustawy aborcja była dopuszczona jedynie
w trzech przypadkach w sytuacji, gdy: 
- ciąża stanowiła zagrożenie dla zdrowia i życia matki, 
- badania lub inne przesłanki medyczne wskazywały na
ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu lub nieuleczalną
chorobę, zagrażającą jego zdrowiu lub życiu, 
- zachodziło uzasadnione podejrzenie, iż ciąża powstała w
wyniku czynu zabronionego³. 
Rozwiązanie to znane było przez lata jako kompromis
aborcyjny. W tym okresie podejmowano zarówno próby
złagodzenia, jak i zaostrzenia prawa aborcyjnego⁴. W 1997
roku nastąpiła kolejna próba zaostrzenia bardziej
restrykcyjnego prawa przez partie polityczne. Tym razem
sędziowie TK w wyroku K 26/96 orzekli, że przepis
obowiązujący do 1993 roku, dotyczący dostępu do aborcji,
cytując: „kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich
warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej”, jest
niezgodny z wówczas obowiązującą Konstytucją RP⁵. Po
tym wyroku nastąpiła stagnacja i zamrożenie debaty na
kolejne kilkanaście lat.  
Po niecałych 20 latach od momentu ostatniej zmiany w
prawie aborcyjnym na sile przybrały ataki i stałe kontrole
nad organizacjami zajmującymi się pomocą dla kobiet

Zmienne losy
praw reprodukcyjnych w Polsce 

¹ J. Mrozek, Przemiany pozycji kobiet w PRL-u-wybrane konteksty, Studia Edukacyjne nr 54/2019.
² A. Szczygieł, Prawo kobiet do aborcji w świetle niektórych uregulowań na przestrzeni wieków i w Polsce, ingremio.org (07.2020),
https://ingremio.org/2020/07/prawo-kobiet-do-aborcji-w-swietle-niektorych-uregulowan-na-przestrzeni-wiekow-i-w-polsce/, dostęp: 10.01.2022.
³ Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz.U. 1993 nr 17
poz. 78. 
⁴ Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 1996 Nr 139 poz. 646, z 1997 Nr 157 poz. 1040.
⁵ Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz.U. Nr 17, poz. 78
i z 1995 r. Nr 66, poz. 334.
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w zakresie dostępu do zabiegu przerwania ciąży⁶. Byliśmy
świadkami regularnych ataków polskiego rządu na prawa
reprodukcyjne Polek. Według aktywistów organizacji
Human Rights Watch, polskie kobiety padają ofiarą
ograniczonego dostępu do ochrony zdrowia seksualnego
oraz reprodukcyjnego, braku opieki psychologicznej i
pomocy względem przemocy domowej. Ponadto, kobiety
traktowane są stereotypowo, postrzegane jako słabsze od
mężczyzn⁷. 
 Partia rządząca, sympatyzująca z kościołem katolickim,
oraz inne ugrupowania prawicowe usilnie dążyły w ciągu
ostatnich kadencji do zaostrzenia prawa aborcyjnego w
Polsce. Mogliśmy zaobserwować regularne ataki z
mównicy sejmowej, próby wprowadzania nowego
porządku, które wzmagały wśród Polek poczucie wspólnoty
i motywowały do aktywizmu⁸. W odpowiedzi na te
działania w 2016 r. utworzono Ogólnopolski Strajk
Kobiet, którego liderką została Marta Lempart.⁹
Organizacja przez lata planowała demonstracje, znane
szerzej jako Czarne Protesty. Gromadziły one na ulicach
tysiące Polek i Polaków, walczących o prawo do godnej
aborcji w naszym kraju. Próbowano odwrócić trend,
proponując projekt społeczny. W 2018 r., po pierwszym
czytaniu, Sejm odrzucił projekt ustawy „Ratujmy kobiety”,
liberalizujący prawo do aborcji w Polsce. Wówczas do
dalszego rozpatrzenia został przekazany inny projekt –
„Zatrzymaj Aborcję”. 2 lipca tego samego roku Komisja
Polityki Społecznej i Rodziny powołała podkomisję
nadzwyczajną do jego rozpatrzenia¹⁰.
  W międzyczasie, przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji
opowiadało się wielu niezależnych ekspertów ONZ w
dziedzinie praw człowieka¹¹.
  Gdy w 2020 r. cały świat zmagał się z szalejącą pandemią,
Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii
Przyłębskiej orzekając w pełnym składzie w sprawie pod
sygn. K 1/20, stwierdził niezgodność przesłanki
embriopatologicznej przerwania ciąży z art. 38 w związku z
art. 30 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP¹². Zdaniem TK
przerwanie ciąży w sytuacji ciężkiego uszkodzenia płodu,
stanowiącej dotąd drugą przesłankę do dokonania w sposób
legalny aborcji w Polsce, nie znajduje konstytucyjnego
uzasadnienia¹³. W odpowiedzi na to orzeczenie 22
października 2020 r. na ulicę wyszły dziesiątki tysięcy
wściekłych kobiet.  

 Tego samego roku 26 czerwca zostało wydane
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych
zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie
informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych
danych do Systemu Informacji Medycznej¹⁴. Powyższe
rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych
zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie
informacji w ochronie zdrowia. Aktualnie Ministerstwo
Zdrowia jest w trakcie realizacji projektu, który zakłada
nowelizację rozporządzenia z 26 czerwca 2020 roku,
którego skutkiem będzie rejestracja każdej ciąży od dnia 1
stycznia 2022 roku. Ponadto projekt nowelizacji
rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2020 roku zakłada dostęp
do danych takich jak: dane służące identyfikacji podmiotu
medycznego, dane dotyczące wyrobów medycznych,
informacje o alergiach, implantach, grupie krwi, informacja
o rozpoczęciu i zakończeniu hospitalizacji, kod ICF w
zakresie rehabilitacji leczniczej oraz informacja o ciąży¹⁵.

Pod jego okiem - 
Polska nowym Gilead? 
Czy proponowane rozwiązanie prawne z czymś nam się nie
kojarzy? Dla fanów Margaret Atwood odpowiedź nasuwa
się sama. Mowa tu o powieści „Opowieść podręcznej” jej
autorstwa oraz nakręconym na jej podstawie serialu o tym 

⁶ H.Margolis, ,,Oddech władzy na plecach” Ataki na prawa kobiet w Polsce, hrw.org (6.02.2019), https://www.hrw.org/pl/report/2019/02/06/327027, dostęp:
11.01.2022.
⁷ Ibidem.
⁸ P. Nowosielska, K. Klinger, Jak ugotowano prawa kobiet, Dziennik Gazeta Prawna (7. 11.2021),
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8285519,prawa-kobiet-w-polsce-aborcja-smierc-izabeli.html, dostęp: 23.01.2022.
⁹ Ogólnopolski Strajk Kobiet, w: Wikipedia, the free encyclopedia [online], dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Og%C3%B3lnopolski_Strajk_Kobiet, dostęp:
23.01.2022.
¹⁰ Projekt "Zatrzymaj aborcję" * w specjalnej podkomisji. "Sposób na utopienie tematu", tvn24.pl (02.07.2018), https://tvn24.pl/polska/projekt-zatrzymaj-aborcje-na-
sejmowej-komisji-ra850412-2581166, dostęp: 15.01.2022.
¹¹ Unic Warsaw, Polska zatrzasnęła drzwi legalnej i bezpiecznej aborcji- stanowisko ekspertów ONZ w dziedzinie praw człowieka 27 października 2020 r., Unic
Warsaw (28.10.2020), https://www.unic.un.org.pl/oionz/onz-o-aborcjach-w-polsce/3384, dostęp: 23.02.2022.
¹² Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.1997.78.483.
¹³ Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. K 1/20.
¹⁴ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie
informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej, Dz.U. 2020 poz. 1253.
¹⁵ Rejestr ciąż. Ministerstwo Zdrowia: "Chodzi o względy medyczne", Dziennik Gazeta Prawna (24.11.2021),
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8299619,rejestr-ciaz-ministerstwo-zdrowia-chodzi-o-wzgledy-medyczne.html, dostęp: 11.01.2022.
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samym tytule. Książka została opublikowana w latach 80.
XX wieku. Doczekała się jednak ekranizacji zaledwie 5 lat
temu.
 Historia przedstawiona przez Atwood może wydawać się
zwykłą antyutopią. Natomiast polski rząd,
usprawiedliwiając swoje działania chęcią ochrony życia
poczętego, narzuca określoną moralność społeczeństwu.
Władze są na dobrej drodze, aby rzeczywistość Polek
przypominała świat przedstawiony w powieści „Opowieść
podręcznej”.
  „Opowieść podręcznej” to tragiczna historia kobiet, które
w drastyczny sposób są zmuszane do rodzenia dzieci.
Tytułowe podręczne to najniższa warstwa społeczna w
Republice Gilead (jest to nowa nazwa na kraj powstały na
terytorium USA po przejęciu władzy przez radykałów
religijnych). Kobiety zostają sprowadzone jedynie do roli
inkubatora, który, w odpowiedni sposób zapłodniony,
wydaje na świat potomstwo. W społeczeństwie Gileadzkim
praca kobiet jest zdelegalizowana, a ich osobiste konta
bankowe zamrożone. Edukacja kobiet zostaje ograniczona
do nauki bycia perfekcyjną gospodynią domową i dobrą
żoną. Zabrania się im czytać, pisać oraz rozmawiać na
tematy inne niż: pogoda czy religia. Podręczne nie
protestują, ze spokojem i pokorą przyjmują wszystko, co
jest im narzucone, gdyż to jedyny sposób na przetrwanie.
Skutkiem wprowadzonego prawa jest całkowite
podporządkowanie, które na ekranie widzimy pod postacią
opanowania i ciszy. Brak protestu, krzyku dobitnie
uzmysławia nam ból wewnętrzny bohaterek. Poza
problemem, jakim jest ich uprzedmiotowienie w kwestii
prokreacji, od najmłodszych lat dziewczynki podlegają
określonej socjalizacji: zostaje im wmówione, że
wykorzystanie seksualne przez mężczyznę jest wyłącznie
ich winą. Nawet kobiety posiadające wyższy status
społeczny, będące żonami wszechmocnych komendantów,
nie mają prawa do edukacji, w tym m.in. do czytania czy
pisania bądź wypowiadania się publicznie na tematy
społeczne, polityczne czy gospodarcze. Za dopuszczenie się
tego typu praktyk ponoszą surową karę, adekwatną do ich
przewinienia. Alternatywna rzeczywistość, w której
ortodoksi religijni zawładnęli państwem, wprowadzili
surowe zasady religijne, gdzie pobożność jest najwyższą
wartością, niebezpiecznie zaczyna przypominać
rzeczywistość kobiet w Polsce.  
 Podany wyżej opis sytuacji kobiet w społeczeństwie
Gileadzkim niepokojąco przypomina aktualną sytuację, w
której Rząd niejako zmusza je do porodu dziecka martwego
lub żywego, lecz z nieuleczalnymi wadami, które nie
pozwalają na samodzielne życie.  

¹⁶ Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości, Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów, Ministerstwo Sprawiedliwości
(7.09.2017) ,https://www.arch.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9713,zaostrzenie-kar-dla-gwalcicieli-i-wieksza-ochrona.html, dostęp: 17.01.2022.
¹⁷ K. Miliszkiewicz, Szkoła to nie rewia mody. Dzieci prowokują nauczycieli ubiorem? To jakaś paranoja!, styl.fm (13.06.2021), https://styl.fm/newsy/397016.szkola-to-nie-
rewia-mody-dzieci-prowokuja-nauczycieli-ubiorem-to-jakas-paranoja, dostęp: 17.01.2022.
¹⁸ J. Piotrowska, A. Synakiewicz, Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2011.
¹⁹ M. Atwood, Opowieść Podręcznej, Wielka Litera 2009, s. 204.
²⁰ D. Sitnicka, Odkryliśmy, co to są cnoty niewieście. Czarnek chce kobiety bogobojnej, która doskonale przędzie, oko.press (21.07.2021),https://oko.press/odkrylismy-co-to-sa-
cnoty-niewiescie-czarnek-chce-kobiety-bogobojnej-ktora-doskonale-przedzie/, dostęp:17.01.2022.

A co z przemocą na tle seksualnym? Polski wymiar
sprawiedliwości nadzwyczaj łagodnie obchodzi się z tego
typu przestępstwem. Kary przewidziane dla gwałcicieli nie
odpowiadają w żadnym stopniu tragedii, z jaką musi
zmierzyć się ofiara¹⁶. W „Opowieści podręcznej” całkowitą
winę za gwałt ponoszą kobiety, gdyż to z powodu ich
prowokacji doszło do aktu seksualnego. Pozostałe
współwięźniarki systemu Gilead zostają zmuszone do
wytykania ofiar przemocy i powtarzania jak mantrę słów
,,Twoja wina”. Chociaż wiedzą o braku słuszności tego
działania, czynią to w obawie o własne życie.
Społeczeństwo w Polsce podobnie zapatruje się na taki stan
rzeczy. Bardzo często kobiety mają problem ze zgłoszeniem
przemocy na tle seksualnym w obawie przed kolejnym
upokorzeniem, jaki może je spotkać na posterunku policji.
Najczęściej to im przypisuje się odpowiedzialność za
popełnione przestępstwo. Ofiary przemocy nierzadko
zostają wystawione na publiczny lincz, gdyż rzekomo same
są sobie winne. Rdzenia takich poglądów należy
dopatrywać w braku dostatecznej edukacji i powielaniu
stereotypów. W niektórych polskich placówkach
oświatowych zaczęto wprowadzać dla dziewczynek m.in.
zakaz ubioru krótkich spodenek i koszulek na ramiączkach.
W opinii społeczności szkoły taki strój prowokuje chłopców
oraz nauczycieli¹⁷. Wobec powyższego należy wysunąć
śmiałą tezę, że dziewczynki już od najmłodszych lat żyją w
przekonaniu o tym, że nawet poza świadomością mogą
prowokować swoją cielesnością, więc są winne¹⁸. 
W powieści Margaret Atwood został przedstawiony
określony sposób zachowania i wyglądu kobiet: 

Polski wymiar sprawiedliwo�ci 
kontra przemoc na tle seksualnym 

Niechaj kobiety stroją się w skromne szaty, 
a wstydliwo��, wstrzemię�liwo�� niechaj im

towarzyszą, niech nie zaplatają włos�w, unikają
złota, pereł i kosztownych ubior�w. Niech (jak

przystoi niewie�cie bogobojnej) stroją się w cnoty¹⁹.

Zaskakująco podobną wizję kobiet postuluje Minister
Edukacji i Nauki. Ugruntowywanie dziewcząt do cnót
niewieścich²⁰ to kolejny polityczny cios dla młodych kobiet
oraz przykład nawiązujący do historii Podręcznych.
Z wydarzeniami przedstawionymi w powieści Margaret
Atwood w dużej mierze utożsamia się teraz wiele kobiet w
Polsce, które pragną prawa do decydowania o sobie i swoim
ciele. Jednak wraz z odebraniem im możliwości wyboru co
do własnego ciała, odebrano im także wolność, a co
najgorsze narażono je na realną utratę życia. Należy mieć
nadzieję, że tak jak w przypadku tytułowych Podręcznych,
pomimo licznych przeszkód, kobiety w końcu zaczną
walczyć i sprzeciwiać się władzy aż do momentu
osiągnięcia celu. 
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https://www.arch.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9713,zaostrzenie-kar-dla-gwalcicieli-i-wieksza-ochrona.html
https://styl.fm/newsy/397016.szkola-to-nie-rewia-mody-dzieci-prowokuja-nauczycieli-ubiorem-to-jakas-paranoja
https://oko.press/odkrylismy-co-to-sa-cnoty-niewiescie-czarnek-chce-kobiety-bogobojnej-ktora-doskonale-przedzie/
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 Niniejsze wydanie „UPdate. Daj się zainspirować”, będące

podsumowaniem naszej pracy w ostatnim semestrze, pragniemy dedykować

wyjątkowej osobie, która w ciągu ostatnich dwóch lat była dla nas

wsparciem, inspiracją i przede wszystkim połową bardzo ważnej komórki

naszego zespołu - opiekunką. 

    Po kilku latach, spędzonych w murach naszego uniwersytetu, na Doktor

Kaję Kowalczewską czeka szereg nowych wyzwań, możliwości oraz ludzi,

których z całą pewnością zarazi uśmiechem, pasją i chęcią do działania. 

  Dziękujemy za każdy sprawdzony tekst, za każdą celną

uwagę i za cały czas poświęcony na ubogacenie naszego

wspólnego dzieła. Jest nam niezmiernie miło, że mogłyśmy

wspólnie z Panią tworzyć coś, co pozwala nam na oderwanie

się od szarej codzienności, daje przestrzeń na pogłębianie pasji

i dzielenie się nimi z innymi. 

  Mamy nadzieję, że mimo wielu obowiązków i różnych

spraw, których każdy z nas ma tak wiele, znajdziemy jeszcze

czas na spotkanie, rozmowę czy wspólne wyjście w góry. :)



www.ipe.up.krakow.pl 

Do zobaczenia w kolejnym numerze!

@GazetkaUPdate

update.dajsiezainspirowac@gmail.com

Dziękujemy!
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