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Przedkładana Czytelnikom monografia wieloautorska pt. „Prawo i admi-
nistracja wobec wyzwań XXI wieku” stanowi owoc naukowej współpracy po-
między różnymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Warto ponadto wskazać, 
że porusza ona – zgodnie z jej tytułem – m.in. aktualne wyzwania stawiane 

„racjonalnemu ustawodawcy”, zarówno na etapie wczesnych prac legislacyj-
nych (tj. prac analityczno-koncepcyjnych), jak i tych toczących się na etapie 
parlamentarnym w aspekcie wyzwań XXI w. Ponadto nieodłącznym elemen-
tem wszelkich nowelizacji aktów normatywnych o różnorodnej randze – jest 
ich pośredni bądź bezpośredni wpływ na administrację (czy to rządową, czy 
samorządową), ponieważ gdyby nie ona – większość uchwalonych zmian nie 
weszłaby w życie, tj. nie istniałyby narzędzia, za pomocą których można by 
było wprowadzić konkretne zmiany w polskim systemie prawnym. 

Istotnym aspektem publikacji jest pluralistyczne ukazanie wyzwań XXI 
w., przed jakimi musi stawać proces legislacyjny, prawo oraz sama administra-
cja (publiczna), w kontekście ich prawidłowego funkcjonowania, przy zacho-
waniu zasad demokratycznego państwa prawa.

Pierwszy rozdział pt. „Unikanie podwójnego opodatkowania w krajach unii 
europejskiej – mechanizmy rozstrzygania sporów na podstawie dyrektywy rady UE 
2017/1852”, autorstwa Pani Nicoli Deneki (Uniwersytet Jagielloński) dotyczy 
aktualnego problemu – jakim jest zjawisko tzw. podwójnego opodatkowania. 
Zacieśniająca się między państwami członkowskimi Unii Europejskiej współ-
praca oprócz posiadania oczywistych zalet, generuje swoiste problemy, w tym 
te związane z prawem podatkowym. Przedmiotowe zjawisko, choć jest elimi-
nowane przez państwa w zawieranych przez nie umowach międzynarodowych, 
nadal występuje. Autorka pracy analizuje teoretyczne aspekty oraz celowość 
wydanej przez Radę Unii Europejskiej dyrektywy wprowadzającej mechani-
zmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, a także 
jej implementację do polskiego porządku prawnego.

Drugi rozdział autorstwa Pani Małgorzaty Duda-Śmiałek (Krakowska 
Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie) pt. „Zniesienie 
wymogu graficznej przedstawialności w nowej definicji znaku towarowego” ma na 
celu przedstawienie nowej definicji znaku towarowego po wejściu w życie dnia 
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16 marca 2019 r. nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej spowo-
dowanej koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/2435 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej dokonać har-
monizacji prawa znaków towarowych państw członkowskich. Przedmiotowa 
zmiana dotyczyła w szczególności zniesienia wymogu graficznego przedsta-
wiania oznaczenia, któremu ma zostać udzielona ochrona. W artykule została 
przeprowadzona analiza polskich i unijnych przepisów prawnych oraz orzecz-
nictwa we wskazanym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu 
na atypowe znaki towarowe w postaci dźwięku, obrazu ruchomego, zapachu 
czy smaku. Ponadto, została podjęta dyskusja jaki wpływ na możliwości reje-
stracji szczególnych znaków towarowych ma rozwój nowych technologii i ich 
dostępność dla konsumentów.

Trzeci rozdział pt. „O odpowiedzialności biegłego sądowego na tle wyro-
ku sądu apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 listopada 2019 r. o sygn. akt V 
aca 266/1852 – wybrane aspekty prawa cywilnego i karnego (glosa)” autorstwa 
Pana Pawła Falenty (Uniwersytet Wrocławski) dotyczy kwestii odpowiedzial-
ności odszkodowawczej biegłego sądowego na styku prawa cywilnego oraz 
prawa karnego. Jak wskazuje sam Autor, wydany wyrok przez Sąd Apelacyjny  
w Katowicach stanowi swoisty precedens odnoszący się do kwestii wadliwości 
(fałszywości) opinii sądowej w zakresie konieczności rozważania jej wpływu na 
przebieg całego postępowania, powstania szkody, jak również o przenikaniu 
się norm karnych do prawa cywilnego.

Z kolei czwarty rozdział autorstwa Pani Dominiki Gałusy (Uniwersytet 
Warszawski) pt. „Przesłanki ekskulpacyjne wobec uchybienia terminu w ramach 
postępowania administracyjnego” prezentuje okoliczności, które w praktyce 
stosowania przepisów proceduralnego prawa administracyjnego, stanowią 
okoliczności ekskulpacyjne w zakresie weryfikacji przez organy administracji 
publicznej przesłanki uprawdopodobnienia braku winy w zakresie niedoko-
nania przez podmiot zainteresowany czynności proceduralnej w przewidzia-
nym terminie.

Piąty rozdział pt. „Zasada ultima ratio kontra populizm penalny” au-
torstwa Pani Marty Gerwatowskiej (brak afiliacji) prezentuje zjawisko tzw. 

„populizmu penalnego”. Autorka omawia istotę zjawiska, które wpływa na 
sposób stanowienia prawa karnego w Polsce. Następnie podaje przykłady re-
gulacji wprowadzonych do porządku prawnego jako rezultat posługiwania się 
populizmem penalnym przez rządzących.

W kolejnym już, szóstym rozdziale autorstwa Pana Łukasza Hawrylaka 
(Uniwersytet Śląski w Katowicach) pt. „Kara pozbawienia wolności a zasada 
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humanitaryzmu” przedstawiono obraz kary pozbawienia wolności w kontek-
ście zasady humanitaryzmu w prawie karnym.

Siódmy zaś rozdział pt. „Piecza naprzemienna w orzecznictwie sądów 
administracyjnych” autorstwa Pani Katarzyny Kamińskiej (Uniwersytet Ślą-
ski w Katowicach), zmierza do określenia charakteru prawnego pieczy na-
przemiennej w prawie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji 
administracyjnoprawnych.

Z kolei ósmy rozdział autorstwa Pana Patryka Klimy (Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie) pt. „Analiza wybranych orzeczeń sądów w kontekście 
art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece” stanowi syntezę orzecznictwa  
i doktryny prawniczej w zakresie prawidłowego stosowania artykułu 10 ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece.

Dziewiąty rozdział pt. „Wybrane przesłanki umorzenia zobowiązania pu-
blicznoprawnego na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych” również 
autorstwa Pana Patryka Klimy (afiliacja jak wyżej) podejmuje problematykę 
dotyczącą stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych odnoszących 
się do udzielania ulg w spłacie należności publicznoprawnych. Empiryczną 
część pracy stanowi zaś analiza orzeczeń sądów administracyjnych.

Dziesiąty, anglojęzyczny rozdział autorstwa Pani Sabiny Kubas (Uniwer-
sytet Rzeszowski) pt. „Observance and Implementation of Human Rights Pro-
tection in the Light of the Threats of Aviation Terrorism” dotyczy m.in. ochrony 
praw człowieka – jako jednego z permanentnych wyzwań współczesnego świ-
ata. W wielu dziedzinach życia można spotkać się z różnego rodzaju zagroże-
niami, które mają negatywny wpływ na jednostkę. Jednym z takich zagrożeń 
jest działalność terrorystyczna, w szczególności w sektorze lotniczym. Ponadto 
Autorka zwróciła szczególną uwagę na analizę de lege lata w aspekcie ochrony 
ludności w tym zakresie.

Z kolei jedenasty rozdział pt. „Działalność nierejestrowana jako forma 
prawna prowadzenia działalności gospodarczej” autorstwa Pana Arkadiusza Łu-
kaszowa dotyczy regulacji w przedmiocie podejmowania i prowadzenia działal-
ności nierejestrowanej uregulowanej w ustawie na kanwie Konstytucji Biznesu.

W dwunastym rozdziale pt. „O legislacyjnym technolekcie” Pan Daniel 
Mielnik (Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie) poru-
sza tematykę związaną z językiem prawnym i prawniczym. Dodatkowo język 
prawny został opisany na kanwie techniki, jak i samej procedury legislacyjnej. 
Ponadto została podniesiona problematyka budowy aktów normatywnych 
oraz samego języka w aspekcie semantycznym. Co ważne, Autor zaprezento-
wał rolę m.in. spójników oraz interpunkcji w języku prawnym, która wbrew 
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pozorom niejednokrotnie ma prymarne znaczenie i determinuje prawidłową 
interpretację poszczególnych przepisów.

Rozdział trzynasty należący do tego samego autora (afiliacja jak wyżej) 
pt. „Prawnokarna problematyka zatrzymywania się i postoju pojazdów na chod-
nikach. Studium przypadku” dotyczy próby dokonania analizy jakże żywotnej 
problematyki dotyczącej zatrzymywania się i postoju pojazdów mechanicz-
nych na chodnikach pod kątem norm prawnokarnych. Dodatkowo Autor 
zawarł analizę de lege lata w aspekcie tego, czy w aktualnym porządku praw-
nokarnym występują odpowiednie środki, za pomocą których można zwal-
czać powyżej wskazany czyn (zabroniony).

Z kolei w rozdziale czternastym autorstwa Pani Moniki Muchy (Uni-
wersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie) pt. „Lecznicze środki 
zabezpieczające dla sprawców ze schizofrenią w polskim prawie karnym” mowa 
jest o nowelizacji kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r., wprowadza-
jącej nowe środki zabezpieczające, znajdujące zastosowanie wobec sprawców 
przestępstw popełnionych w związku z choroba psychiczną. Ponadto Autorka 
akcentuje, że kategoria przestępców chorych psychicznie jest znana w krymi-
nologii, psychiatrii i psychologii od bardzo dawna, to możliwość zastosowania 
środków zabezpieczających ze względu na występowanie wyłącznie takich za-
burzeń w psychice osoby poddanej oddziaływaniu tego typu sankcji stanowi 
novum w polskim prawie karnym.

Piętnasty rozdział autorstwa również Pani Moniki Muchy (afiliacja jak 
wyżej) pt. „Zjawisko występowania mobbingu w miejscu pracy” poświęcony zo-
stał problematyce mobbingu, przeprowadzonej z perspektywy dziesięciolecia 
obowiązywania przepisu w polskim kodeksie pracy. Przedmiotowe opraco-
wanie zostało wzbogacone orzecznictwem sądowym oraz poglądami doktryny 
wyjaśniającymi wątpliwości pojawiające się w trakcie praktycznego korzysta-
nia z omawianych regulacji.

Szesnasty, a zarazem drugi anglojęzyczny rozdział niniejszej monogra-
fii pt. „Determination of the Legal Status of Land Properties in the Aspect of 
Solving Neighborly Disputes Relating to Land Borders with the Use of Procedure 
of Property Delimitation” autorstwa Pani Wioletty Piwowarskiej (Uniwersy-
tet Przyrodniczy w Lublinie) oraz Pani Eugenii Czernyszewicz (Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie), dotyczy postępowania delimitacyjnego w kontek-
ście rozwiązywania sporów wynikających z niejasnego stanu prawnego nieru-
chomości gruntowych w aspekcie ich późniejszego rozgraniczania.

W siedemnastym rozdziale niniejszej monografii autorstwa Pani Alek-
sandry Polak-Kruszyk (Uniwersytet Wrocławski) pt. „Sprawcy niebezpieczni  
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w polskim systemie penitencjarnym” ma na celu przybliżenie problematyki ska-
zanych niebezpiecznych w polskim systemie penitencjarnym. Praca ponadto 
podejmuję próbę wyjaśnienia podstawowych zagadnień związanych z proce-
durą kwalifikacji tej grupy sprawców, a co za tym idzie warunków odbywania 
kary w trakcie przebywania na oddziale dla niebezpiecznych.

W osiemnastym rozdziale autorstwa Pana Sebastiana Traczyka (Krakow-
ska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie) pt. „Populizm 
penalny jako narzędzie wpływające na konstytuowanie prawa karnego” przedsta-
wiono, a następnie poddano komentarzowi działania polskich władz w rozwią-
zywaniu trudności współczesnego świata za pomocą prawa karnego.

Dziewiętnasty zaś rozdział pt. „Zakres obowiązywania immunitetu państwa 
w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości” autorstwa Jana 
Trapszyca (brak afiliacji) dokonuje oceny immunitetu państwa – instytucji 
prawnej funkcjonującej na pograniczu prawa międzynarodowego publicznego 
oraz procedury cywilnej. Powoływanie immunitetu w toku sporów sądowych, 
jak wskazuje Autor, doprowadza niejednokrotnie do daleko idących kolizji 
dóbr prawnie chronionych. W ramach przedmiotowego rozdziału wzięto rów-
nież pod rozwagę zasadność oraz społeczną akceptowalność obowiązywania 
rzeczonej instytucji.

Z kolei w dwudziestym rozdziale autorstwa Pana Pawła Widawskiego 
(Uniwersytet Warszawski) pt. „Regulacyjna ingerencja państwa w model świad-
czenia usług otwartej bankowości w wybranych systemach prawnych” została 
zawarta analiza prawnoporównawcza modeli ingerencji państwa w zjawisko 
otwartej bankowości. Zasadniczymi zagadnieniami poddanymi analizie jest 
uzasadnienie potrzeby ingerencji państwa w ten obszar działalności gospodar-
czej, zakresu regulacji, wpływu ram regulacyjnych na funkcjonowanie tych 
usług, w szczególności przedstawienie wybranych aspektów prawnych deter-
minujących kształt danego modelu.

Dwudziesty pierwszy rozdział pt. „Wynagrodzenie członków zarządu  
i rady nadzorczej w świetle prawa polskiego i niemieckiego. Analiza porównawcza” 
autorstwa Pana Filipa Wyszyńskiego (brak afiliacji) dotyczy analizy kompara-
tystycznej w przedmiocie wysokości wynagrodzeń członków organów spółek 
kapitałowych w prawie polskim i niemieckim.

Ostatni, a więc dwudziesty drugi rozdział autorstwa Pana Wojciecha Za-
borowskiego (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego w Gdyni) pt. „Problemy teoretyczne i praktyczne zastosowania ar-
tykułu 168a kodeksu postępowania karnego” porusza problematykę dotyczącą 
rozbieżności pojawiających się w doktrynie oraz orzecznictwie w zakresie 
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interpretacyjnym wymienionego w tytule przepisu. Jak sam Autor wskazuje 
– trudności powstają również w związku z niekonstytucyjnym wydźwiękiem 
omawianego przepisu oraz błędami legislacyjnymi, które pojawiły się podczas 
jego redagowania.

Niniejsza publikacja skierowana jest do „racjonalnego prawodawcy”, 
teoretyków, jak i praktyków prawa, legislatorów, jak również wszystkich Czy-
telników, którzy za przedmiot zainteresowań obrali sobie nauki prawne.

Mam nadzieję, że książka ta stanowić będzie przyczynek do dyskusji nad 
przedmiotową tematyką, a także to, że prezentowane w niniejszej publika-
cji artykuły spotkają się z zainteresowaniem oraz staną się spiritus movens do 
dalszych badań i analiz, a także pretekstem do (poważnej) dyskusji na temat 
przyszłości prawa i administracji w Polsce.

Daniel Mielnik
Wyższa Szkoła 

Kryminologii i Penitencjarystyki 
w Warszawie
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Nicole Deneka1

UNIKANIE PODWÓJNEGO 
OPODATKOWANIA  

W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – 
MECHANIZMY ROZSTRZYGANIA 

SPORÓW NA PODSTAWIE 
DYREKTYWY RADY UE 2017/1852

Streszczenie: Zacieśniająca się między państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej współpraca, oprócz posiadania oczywistych zalet, generuje 
swoiste problemy, w tym te związane z prawem podatkowym. Zjawisko 
tzw. podwójnego opodatkowania, choć jest eliminowane przez państwa 
w zawieranych przez nie umowach międzynarodowych, nadal występu-
je. Autorka pracy analizuje teoretyczne aspekty oraz celowość wydanej 
przez Radę Unii Europejskiej dyrektywy wprowadzającej mechanizmy 
rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, a także 
jej implementację do polskiego porządku prawnego. 

Słowa kluczowe: prawo podatkowe Unii Europejskiej, unikanie po-
dwójnego opodatkowania, dyrektywy unijne, transpozycja.

Orcid: 0000-0002-0707-3347

1  Studentka drugiego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.
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Wstęp

Unia Europejska, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Traktacie  
o Funkcjonowaniu UE, ma za zadanie dążyć do harmonizacji ustawodawstwa 
państw członkowskich. Harmonizacji takiej podlegać ma również prawo podat-
kowe, i choć traktat odnosi się expressis verbis do podatków pośrednich2, które 
to nie stanowią tematu tej pracy, ostatnie działania podejmowane przez organy 
unijne są dowodem na chęć zharmonizowania również prawa regulującego po-
datki bezpośrednie, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.  
Za przyczynę tego zjawiska można z całą pewnością uznać coraz bardziej zacie-
śniającą się współpracę między państwami członkowskimi, a co za tym idzie 
zwiększającą się liczbę osób świadczących pracę poza miejscem swojej rezy-
dencji podatkowej, co mogłoby prowadzić do podwójnego opodatkowania 
podatnika, zarówno przez organ państwa, w którym wykonuje on pracę, jak 
i organ państwa, którego jest rezydentem. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 lit. 
c dyrektywy w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących po-
dwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej: „podwójne opodatkowanie” 
oznacza nałożenie przez dwa lub większą liczbę państw członkowskich podat-
ków [...], w odniesieniu do tego samego dochodu lub kapitału podlegającego 
opodatkowaniu, jeżeli prowadzi to do: (I) dodatkowego obciążenia podatko-
wego albo (II) zwiększenia zobowiązań podatkowych, albo (III) umorzenia 
lub zmniejszenia strat, od których mogłyby zostać potrącone zyski podlegają-
ce opodatkowaniu”3.

Sytuacja taka byłaby, z oczywistych względów, niezwykle dla podatni-
ka niekorzystna, dlatego też państwa podejmują działania, mające na celu jej 
zapobiec.

Celem niniejszego opracowania jest szczegółowa analiza unijnych regu-
lacji prawnych dotyczących mechanizmów rozstrzygania sporów powstają-
cych na skutek prób unikania podwójnego opodatkowania, jak i ich krajowej 
implementacji.

2  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016) z dnia 7 czerw-
ca 2016 r. (Dz.U. C 202), art. 113.
3  Dyrektywa Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów 
rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.
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Metody unikania podwójnego opodatkowania na 
podstawie umów zawieranych przez Rzeczpospolitą 
Polską

Podstawowym sposobem unikania podwójnego, czy nawet wielokrotne-
go opodatkowania w krajach członkowskich Unii Europejskiej (jak i zresztą 
na całym świecie) są zawierane między państwami umowy. I tak na podstawie 
tych umów wyróżniamy metody: wyłączenia (pełnego lub z progresją) oraz od-
liczenia (pełnego bądź proporcjonalnego). Wyłączenie pełne, jak sama nazwa 
wskazuje, polegać ma na tym, że dochody osiągane przez podatnika w innym 
kraju, nie będą w ogóle brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodat-
kowania w kraju jego rezydencji podatkowej. Metoda wyłączenia z progresją 
również przewiduje wyłączenie dochodu osiągniętego poza granicami kraju 
rezydencji z podstawy opodatkowania, uwzględnia go jednak przy ustalaniu 
stawki podatku od pozostałych dochodów. Odliczenie, zwane również meto-
dą zaliczenia, także występuje w dwóch formach. W wersji pełnej polega na 
odliczeniu całości podatku, który został przez podatnika zapłacony w innym 
państwie niż państwo rezydencji, zaś w przypadku metody odliczenia propor-
cjonalnego cały dochód podatnika podlega opodatkowaniu, lecz od kwoty po-
datku wymaganego w kraju rezydencji odlicza się podatek zapłacony w innym 
państwie, jednak co istotne, nie może on przekroczyć kwoty należnej w kra-
ju rezydencji. Na gruncie porozumień zawieranych przez Polskę możemy się 
spotkać właściwie tylko z wyłączeniem z progresją (jest to najczęstsza metoda 
stosowana w umowach z innym krajami członkowskimi UE) lub odliczeniem 
proporcjonalnym (Rosja, USA), jednak art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych4 przewiduje możliwość zastosowania metody 
wyłączenia pełnego, jeżeli zawarta przez Polskę umowa międzynarodowa tak 
przewiduje. W rozważaniach na temat podwójnego opodatkowania nie sposób 
nie wspomnieć o takiej instytucji jak ulga abolicyjna, uregulowanej m.in. w art. 
27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych5, która dnia 1 stycznia 
2008 roku zastąpiła tzw. abolicję podatkową. Ulga ta stanowi udogodnienie, 
które jest przewidziane dla podatnika dokonującego rozliczenia na podstawie 
odliczenia proporcjonalnego i ma na celu obniżenie należnego podatku do 
kwoty, jaką zobowiązany byłby zapłacić podatnik, gdyby wymaganą w danym 

4  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 
nr 21 poz. 86 z późn. zm.).
5  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 
80, poz. 350 z późn. zm.).
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przypadku metodą unikania podwójnego opodatkowania było wyłączenie  
z progresją, a nie mniej dla niego korzystne - proporcjonalne odliczenie.

Omówienie postanowień dyrektywy6

Dyrektywa Rady UE z dnia 10 października 2017 r. w sprawie me-
chanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania  
w Unii Europejskiej zawiera regulacje mające ścisły związek z tzw. Konwen-
cją Arbitrażową Unii Europejskiej, czyli Konwencją w sprawie eliminowania 
podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw 
powiązanych7 (nadal obowiązującą), która jednak, jak sama nazwa wskazuje, 
dotyczy jedynie podziału zysków i cen transferowych, nie reguluje jednak me-
chanizmów odnoszących się do unikania podwójnego opodatkowania m.in. 
osób fizycznych. Głównym powodem, dla którego została wprowadzona 
dyrektywa8, była chęć usprawnienia procesu rozstrzygania sporów dotyczą-
cych podwójnego opodatkowania w krajach członkowskich Unii Europej-
skiej, bowiem zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej z roku 2019  
w państwach członkowskich toczyło się ok. 900 sporów dotyczących podwój-
nego opodatkowania, opiewających na łączną kwotę blisko 10.5 miliardów 
euro9. Dyrektywa weszła w życie 3 listopada 2017 roku, a zgodnie z posta-
nowieniami zawartymi w art. 22, państwa członkowskie były zobowiązane 
dostosować do niej swoje przepisy krajowe najpóźniej do dnia 30 lipca 2019 
roku. Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy: “Każda osoba, której dotyczy spór, 
jest uprawniona do przedłożenia każdemu z właściwych organów każdego  
z zainteresowanych państw członkowskich skargi dotyczącej kwestii spornej, 
wnioskując o jej rozstrzygnięcie. Skargę taką przedkłada się w terminie trzech 
lat od otrzymania pierwszego powiadomienia o działaniu, którego skutkiem 
jest lub będzie kwestia sporna [...]”. Organy, o których mowa w przywoła-
nym przepisie mają obowiązek podjąć decyzję odnośnie skargi w terminie 
nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia jej otrzymania lub od dnia otrzyma-
nia informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, o które wystąpił ten 
organ. W przypadku przyjęcia skargi przez organy, dyrektywa przewiduje  

6  Dyrektywa Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów 
rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.
7  Konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zy-
sków przedsiębiorstw powiązanych z dnia 23 lipca 1990 r.
8  Dyrektywa Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów 
rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.
9  Dane z oficjalnej strony internetowej Unii Europejskiej - https://ec.europa.eu/poland/
news/190701_podatki_pl.
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w art. 4 tzw. procedurę polegającą na współpracy zainteresowanych organów 
w dążeniu do osiągnięcia w danej sprawie do porozumienia. Osiągnięcie tego 
porozumienia ma jednak nastąpić nie później niż w okresie 2 lat od ostatniego 
powiadomienia o przyjęciu skargi, jednak w szczególnych przypadkach ter-
min ten może ulec jednokrotnemu przedłużeniu o rok na wniosek jednego 
z organów. Warunkiem formalnym takiego przedłużenia jest złożenie przez 
organ jego uzasadnienia na piśmie. W przypadku, gdy skarga została odrzu-
cona przez organy lub została przyjęta, lecz nie uzyskano porozumienia co 
do jej rozstrzygnięcia, dyrektywa przewiduje ustanowienie komisji doradczej 
przez zainteresowane organy, ale tylko na wniosek osoby występującej ze skar-
gą, który winien być złożony nie później niż 50 dni od daty otrzymania po-
wiadomienia o nieprzyjęciu skargi przez organy. Komisja doradcza podejmuje 
decyzję w sprawie przyjęcia skargi w terminie 6 miesięcy od jej utworzenia i, 
jeżeli wszystkie wymogi formalne zostały przez nią spełnione, organy właściwe 
wszczynają w ciągu 60 dni omówioną wcześniej procedurę - tzw. wzajemnego 
porozumiewania się. Jeżeli żaden z organów nie podejmie tego działania, ko-
misja doradcza sama podejmuje decyzję w sprawie rozstrzygnięcia zaistniałego 
sporu. Jeżeli chodzi o skład tejże komisji, zgodnie z art. 8 ust. 1, wchodzi 
w niego jeden przewodniczący oraz po jednym przedstawicielu każdego wła-
ściwego organu, których jednak liczbę można zwiększyć do dwóch przedsta-
wicieli każdego organu. Dość interesujące wydaje się postanowienie zawarte  
w lit. c tego ustępu, włączające w skład komisji “jedną niezależną osobę 
cieszącą się powszechnym uznaniem”. W celu uniknięcia arbitralności po-
woływania tych osób, każde z państw członkowskich ma obowiązek opu-
blikowania wykazu kompetentnych osób, dających rękojmię niezależności,  
w liczbie co najmniej 3. Procedura ewentualnego skreślenia z listy pozostaje 
w indywidualnej gestii państw członkowskich. Liczba osób, o których mowa  
w lit. c, powołanych w skład komisji doradczej może zostać przez właściwe or-
gany państw członkowskich również zwiększona do dwóch przedstawicieli każ-
dego z tych organów. Dodatkowo, dyrektywa przewiduje możliwość powołania 
przez organy właściwe komisji ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, która 
miałaby zastąpić powołanie komisji doradczej. Komisja ds. pozasądowego roz-
strzygania sporów może również być ustanowiona w postaci komitetu o stałym 
charakterze. Jeżeli chodzi o różnice występujące między obiema komisjami, 
warto przede wszystkim zwrócić uwagę na ich skład osobowy, który zgodnie  
z art. 10 ust. 2 omawianej dyrektywy, w przypadku komisji ds. pozasądowego 
rozstrzygania sporów może różnić się zarówno samym składem, jak i formą od 
komisji doradczej (istnieje jedynie wymóg dot. niezależności osób powołanych 



20

NICOLE DENEKA

w skład komisji z wcześniej wspomnianego wykazu osób). W uzasadnionych 
przypadkach ww. komisja może odejść od stosowanej przez komisję doradczą 
tzw. procedury niezależnej opinii (zawartej w art. 8 dyrektywy) i zastosować 

“jakikolwiek inny rodzaj postępowania w zakresie rozstrzygania sporów, łącz-
nie z „arbitrażem ostatniej oferty” (zwanym również arbitrażem „ostatniej naj-
lepszej oferty”)”. Co prawda ewentualne omawianie arbitrażu ostatniej oferty 
znacznie wykracza poza tematykę tej pracy, warto jednak krótko wspomnieć, 
że jest to metoda rozstrzygania sporów polegająca na złożeniu przez niemogą-
ce dojść do porozumienia strony swoich ostatecznych ofert arbitrowi, który 
to ma za zadanie wybrać jedną z nich. Jeżeli chodzi o podjęcie ostatecznych 
decyzji, opinia komisji doradczej lub komisji ds. pozasądowego rozstrzygania 
sporów musi zostać przedstawiona właściwym organom w terminie 6 miesię-
cy od ich powołania (termin ten może jednak ulec przedłużeniu o 3 miesiące). 
Organy właściwe w terminie 6 miesięcznym od otrzymania opinii mają obo-
wiązek uzgodnić rozstrzygnięcie sporu. Co istotne, opinia komisji nie jest dla 
organów właściwych wiążąca w tym sensie, że mogą one podjąć decyzję róż-
niąca się od ww. opinii, jeżeli są w stanie dojść do porozumienia co do jej treści. 
Odstępstwa od zastosowania mechanizmów rozstrzygania sporów zawartych 
w dyrektywie są w niej ściśle określone i dotyczą jedynie przypadków, gdy  
w danym państwie członkowskim nałożono już sankcje dot. skorygowanego 
dochodu i były one związane z oszustwem podatkowym, umyślnym niewywią-
zaniem się z obowiązków bądź rażącym niedbalstwem (art. 16 ust. 6 dyrekty-
wy) lub gdy dany spór nie dotyczy w ogóle podwójnego opodatkowania (ust. 7  
ww. artykułu). W takich przypadkach państwo członkowskie ma prawo od-
mówić podmiotowi dostępu do procedury rozstrzygania sporów przewidzia-
nych przez omawianą dyrektywę. 

Implementacja dyrektywy  
do polskiego porządku prawnego

Dyrektywy unijne, w przeciwieństwie do rozporządzeń, nie są stosowane 
bezpośrednio, dlatego też wymagają implementacji przez państwa członkow-
skie. Dyrektywa w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących 
podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej została wprowadzona do 
polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o roz-
strzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu 



21

UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ...

uprzednich porozumień cenowych10 i weszła w życie 14 dni po jej ogłosze-
niu. Przewidziana przez ustawę procedura rozstrzygania sporów dotyczących 
podwójnego opodatkowania jest wszczynana tylko i wyłącznie na wniosek11, 
który składa się Ministrowi Finansów na piśmie lub w formie elektronicznej 

“[...] lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej po uprzed-
nim uzgodnieniu z Ministrem Finansów12”. Oprócz danych identyfikacyj-
nych wnioskodawcy pismo musi zawierać treść samego żądania oraz podpis 
(w przypadku pisma składanego za pomocą mediów elektronicznych podpis 
musi być dodatkowo opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym), 
a także powinno być złożone w języku polskim, choć Minister może dopu-
ścić pismo sporządzone w innym języku. W sprawach rozstrzygania sporów 
dotyczących podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej ustawa przewiduje trzy etapy. Pierwszy z nich to etap wnio-
sku o rozstrzygnięcie kwestii spornej13, który może zostać złożony w trzylet-
nim terminie, liczonym od momentu uzyskania pierwszego zawiadomienia o 
podjęciu przez organ działania mogącego skutkować sporem. Wniosek musi 
zawierać dane identyfikacyjne wnioskodawcy, opis stanu faktycznego, a także 
uzasadnienie. Ministrowi Finansów przysługuje sześciomiesięczny okres cza-
su na jego rozpatrzenie, liczony od dnia wpłynięcia wniosku lub jego uzu-
pełnienia. W przypadku gdy jeden z organów odrzuci wniosek, osoba, której 
dotyczy spór może wystąpić o utworzenie komisji doradczej, która również 
dysponuje sześciomiesięcznym okresem na przyjęcie lub odrzucenie wnio-
sku. Komisja ma obowiązek zawiadomić zainteresowane organy o swojej de-
cyzji w maksymalnie trzydzieści dni od jej podjęcia. Kolejnym etapem jest 
tak zwane “wzajemne porozumiewanie się14”. Ustawa stanowi, że: “Rozstrzy-
gnięcie kwestii spornej w drodze wzajemnego porozumiewania się następuje 
w terminie 2 lat od dnia zawiadomienia ostatniego z organów zainteresowa-
nych państw o przyjęciu wniosku przez zainteresowane państwo15”. Termin 
ten jednak może zostać wydłużony na wniosek Ministra Finansów. Zawar-
te na tym etapie porozumienie wprowadza się tylko i wyłącznie za wyrażo-
ną przez wnioskodawcę zgodą udzieloną na piśmie w terminie 60 dni od 

10  Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego 
opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. 2019 poz. 2200  
z późn. zm.).
11  Ibidem, art.4.
12  Ibidem, art. 5.
13  Ibidem, art. 11-23.
14  Ibidem, art. 24-28.
15  Ibidem, art. 24 ust. 3.
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uzyskania zawiadomienia o rozstrzygnięciu sprawy. Warto również zaznaczyć,  
że omawiana procedura ulega zakończeniu w przypadku wydania w kwestii 
spornej prawomocnego orzeczenia przez sąd jednego z zainteresowanych 
państw. W przypadku nieosiągnięcia przez organy zainteresowanych państw 
porozumienia dotyczącego rozstrzygnięcia sporu, ustawa przewiduje kolejny 
etap, którym jest jego rozstrzyganie przy udziale komisji doradczej16, o któ-
rej to powołanie należy wystąpić w terminie nieprzekraczającym 50 dni od 
daty otrzymania zawiadomienia ww. sytuacji. Informacje uzyskane przez 
członków komisji czy też niezależnych doradców są objęte tajemnicą skarbo-
wą. Co było już wspomniane przy omawianiu postanowień dyrektywalnych, 
opinia komisji doradczej nie jest dla państw wiążąca, dlatego też ostatecznie 
mogą one podjąć zgoła inną decyzję w sprawie rozstrzygnięcia sporu, jed-
nak muszą uczynić to najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia otrzyma-
nia zawiadomienia przez ostatnie z państw o treści opinii komisji. Przepis 
dotyczący obowiązku wyrażenia zgody co do wprowadzenia porozumienia 
przez osobę, której dotyczy spór również znajduje zastosowanie przy tym eta-
pie procedury. Drugą przewidzianą przez ustawę procedurą jest procedura 
dotycząca eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty 
zysków podmiotów powiązanych17, która polega na tym, że na skierowany 
do Ministra Finansów wniosek krajowego podmiotu związanego może zostać 
dokonana korekta dochodów tego podmiotu, dzięki czemu możliwe będzie 
uniknięcie podwójnego opodatkowania. Podmiot składający wniosek może 
wystąpić o zastosowanie przepisów Konwencji Arbitrażowej18. Ustawa regu-
luje również postępowanie w sprawie uprzednich porozumień cenowych19, 
które definiuje w następujący sposób: “uprzednim porozumieniu cenowym 

- rozumie się przez to decyzję, w której uznaje się, że cena transferowa trans-
akcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między 
sobą podmioty niepowiązane20”. Jest ono wydawane przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej na wniosek podmiotu powiązanego lub jednostki, 
która dopiero zamierza utworzyć taki podmiot. Uprzednie porozumienie ce-
nowe dotyczy okresu rozpoczynającego się z początkiem roku podatkowego, 

16  Ibidem, art. 29-43.
17  Ibidem, art. 64-80.
18  Konwencja z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania  
w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. U. z 2007 r. poz. 1080.).
19  Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego 
opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. 2019 poz. 2200  
z późn. zm.), art. 81-107.
20  Ibidem, art.81 ust. 1.
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w którym został złożony wniosek i nie może obejmować okresu dłuższego 
niż 5 lat podatkowych. Ustawa rozróżnia terminy na rozpatrzenie wniosków 
jakimi dysponuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w zależności od 
wielości stron postępowania. I tak w przypadku: jednostronnego uprzednie-
go porozumienia cenowego powinno być ono zakończone “[...] bez zbędnej 
zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia21, 
dwustronnego i wielostronnego porozumienia tak jak w przypadku jedno-
stronnego, jednak termin jest wydłużony odpowiednio do 12 miesięcy oraz  
do 18 miesięcy. 

Zakończenie

Dzięki omówieniu poszczególnych przepisów zarówno dyrektywy22, jak  
i implementującej jej postanowienia do polskiego porządku prawnego usta-
wy23 z łatwością można dostrzec, że przewidziane przez te akty prawne proce-
dury zostały bardzo dokładnie zaprojektowane po to, aby wpływać na poprawę 
sytuacji podatników i usprawniać proces rozstrzygania ewentualnych sporów 
dotyczących podwójnego opodatkowania, a same postanowienia wydają się 
nie tylko ciekawym, ale przede wszystkim koniecznym rozwiązaniem. Na tym 
etapie niemożliwa jest jednak ocena skuteczności dyrektywy i jej implementa-
cji w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a to ze względu na jej stosun-
kowo krótki okres obowiązywania. Więcej na ten temat będzie można z całą 
pewnością powiedzieć, gdy Komisja Europejska, zgodnie z art. 21 dyrektywy, 
dokona oceny jej stosowania oraz przedstawi Radzie UE sprawozdanie (co ma 
nastąpić najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024).

21  Ibidem, art. 97 ust. 1.
22  Dyrektywa Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów 
rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.
23  Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego 
opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. 2019 poz. 2200  
z późn. zm.).
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AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION  
IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES - 

 TAX DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS  
ON THE BASIS OF THE COUNCIL DIRECTIVE 

2017/1852

Summary: Increasing levels of cooperation among the European 
Union member countries is, of course, ultimately beneficial, but it also 
generates specific problems, some of which consider tax law. The is-
sue of double taxation has been eliminated by countries in a variety of 
international agreements, but unfortunately it still exists. The author 
of the text presents the theoretical aspects and purposefulness of the 
EU Council Directive which implements tax dispute resolution mecha-
nisms regarding double taxation, as well as its implementation to Polish 
legal system.

Keywords: European Union tax law, avoidance of double taxation, EU 
directives, transposition.
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ZNIESIENIE WYMOGU  
GRAFICZNEJ PRZEDSTAWIALNOŚCI 

W NOWEJ DEFINICJI 
ZNAKU TOWAROWEGO

Streszczenie: Niniejsza praca ma na celu przedstawienie nowej definicji 
znaku towarowego po wejściu w życie 16 marca 2019 r. nowelizacji usta-
wy Prawo własności przemysłowej spowodowanej koniecznością imple-
mentacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2435 
z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej dokonać harmonizacji prawa zna-
ków towarowych państw członkowskich. Przedmiotowa zmiana doty-
czyła w szczególności zniesienia wymogu graficznego przedstawiania 
oznaczenia, któremu ma zostać udzielona ochrona. W artykule została 
przeprowadzona analiza polskich i unijnych przepisów prawnych oraz 
orzecznictwa we wskazanym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem 
ich wpływu na atypowe znaki towarowe w postaci dźwięku, obrazu ru-
chomego, zapachu czy smaku. Ponadto, została podjęta dyskusja, jaki 
wpływ na możliwości rejestracji szczególnych znaków towarowych ma 
rozwój nowych technologii i ich dostępność dla konsumentów.

Słowa kluczowe: Znak towarowy, prawo własności przemysłowej, gra-
ficzna przedstawialność, atypowe znaki towarowe, nowe technologie.

Orcid: 0000-0002-8589-4773.

1  Doktorantka Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie, Radca Prawny 
przy OIRP w Krakowie.
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Wstęp

Znak towarowy stanowi samodzielne dobro o charakterze niemate-
rialnym, którego główną rolę gospodarczą można określić jako „utrwalanie  
w świadomości potencjalnego odbiorcy skojarzeń wiążących nośnik oznacze-
nia z danym przedsiębiorstwem”2. Znaki towarowe mają istotny wpływ na 
sposób postrzegania danego produktu (usługi) i jego producenta, oraz impli-
kują na łatwość odróżnienia konkurencyjnych towarów (usług), co przekłada 
się na potrzebę ciągłego udoskonalenia produktu oraz jego innowacyjności. 
Podmioty gospodarcze za ich pomocą zapewniają sobie lojalność klientów  
i osiągają wzrost gospodarczy. Znaki towarowe stanowią zatem podstawowy 
element promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług, i są 
cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Mając powyższe na uwadze, 
nie dziwi fakt, iż aktualnie w Polsce liczba praw ochronnych pozostających  
w mocy na towarowe znaki udzielone w trybie krajowym wynosi ok 150 tys., 
a w trybie międzynarodowym ok 84 tys.3 Na problematykę związaną z re-
jestracją znaków towarowych duży wpływ wywiera obecnie rozwój nowych 
technologii i ich rozpowszechnianie w społeczeństwie, co z kolei nie pozostaje 
bez wpływu na przepisy regulujące materię prawa własności przemysłowej. 
Wobec powyższego, w niniejszej pracy zostanie przedstawiona nowa definicja 
znaku towarowego, która w prawie polskimi i unijnym została ukształtowa-
na poprzez dotychczasowe orzecznictwo oraz zmiany gospodarczo-społeczne 
zachodzące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przedmiotowa 
problematyka zostanie omówiona w szczególności w odniesieniu do atypo-
wych znaków towarowych wobec ich wzrastającego znaczenia dla podmiotów 
gospodarczych ze względu na dynamiczny postęp technologiczny. 

Dotychczasowa definicja znaku towarowego 

Przed dniem 16 marca 2019 r. zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy o prawie 
własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., definicja znaku towarowe-
go odwoływała się do dwóch podstawowych przesłanek, które należało spełnić, 
aby dane oznaczenie mogło zostać uznane za znak towarowy. Przede wszyst-
kim musiała istnieć możliwość przedstawienia przedmiotowego oznaczenia 

2  Uzasadnienie do ustawy - o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, druk nr 3107 
z dnia 11.12.2018 r., s. 2.
3  Raport roczny 2018, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, s. 79, https://uprp.gov.pl/
sites/default/files/inline-files/raport_roczny_2018.pdf, (dostęp: 26.03.2020).
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w sposób graficzny, a ponadto zachodziła konieczność zapewnienia jego od-
różnienia od innych takich oznaczeń, aby możliwe było rozróżnienie towarów 
(usług) jednego przedsiębiorstwa od innych. W ust. 2 przedmiotowego przepi-
su zostały dodatkowo wskazane konkretne oznaczenia, które w szczególności 
można było uznać za znak towarowy jak „wyraz, rysunek, ornament, kompo-
zycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, 
a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy”4. Należy zauważyć, iż ówczesna 
definicja korespondowała z przesłankami wskazanymi w art. 2 obowiązującej 
wówczas dyrektywy 2008/95/WE, który stanowił iż „znak towarowy może 
składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie 
graficznej, w szczególności z wyrazów (łącznie z nazwiskami), rysunków, liter, 
cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia ta-
kie umożliwiają odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od 
towarów lub usług innych przedsiębiorstw”5. Przedmiotowa dyrektywa miała 
za zadanie zharmonizować główne przepisy prawa materialnego państw człon-
kowskich w zakresie znaków towarowych, w celu ułatwienia swobodnego prze-
pływu towarów oraz zapewnienia swobody świadczenia usług i konkurencji  
w ramach wspólnego rynku6. Należy dodatkowo podkreślić, iż ochrona zna-
ków towarowych na poziomie państw członkowskich współistniała z ochroną 
na poziomie Unii Europejskiej na podstawie unijnych znaków towarowych 
regulowanych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/20097. 

Zniesienie wymogu  
graficznej przedstawialności znaku towarowego

Komisja europejska prowadząc prace w celu udoskonalania powyższych 
regulacji, wydała Komunikat z dnia 24.05.2011 r. Jednolity rynek w obszarze 
praw własności intelektualnej, w którym stwierdzono, iż europejski system zna-
ków towarowych powinien zostać unowocześniony i dostosowany do epoki 
Internetu, dlatego należy zapewnić szybszy, uproszczony i lepszy jakościowo 

4  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, wersja archiwalna (Dz.U. 
z 2017 r. poz.776 t.j. z dnia 2017.04.13), art. 120. 
5  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 
r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych, nieobowiązująca (Dz.U. L 299/25), art. 2. 
6  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 
r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych, nieobowiązująca (Dz.U. L 299/25), Preambuła pkt 2. 
7  Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 f. w sprawie wspólnotowego 
znaku towarowego, nieobowiązująca (Dz.U. L 78/1 z 24.3.2009.).



30

MAŁGORZATA DUDA-ŚMIAŁEK

system rejestracji znaków towarowych, który byłby ponadto bardziej spój-
ny, przystępniejszy dla użytkowników, dostępny publicznie, a także działałby 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jednym z czynników zapew-
niającym powyższe, miało stanowić ponowne zdefiniowanie pojęcia „znaku 
towarowego”8, ponieważ miałoby to wpływ na zwiększenie pewności prawa 
w tym zakresie. Efektem powyższych prac było uchwalenie nowej dyrekty-
wy 2015/2436 z dnia 16.12.2015 r. zastępującą dotychczasową dyrektywę 
2008/95/WE i nowego zdefiniowania znaku towarowego. Zmiana dotyczy-
ła przede wszystkim zniesienia dotychczasowego wymogu graficznej przed-
stawialności znaku towarowego. Dodatkowo, w celu zapewnienia pewności 
prawa i prawidłowego administrowania systemu rejestracji znaków towaro-
wych, w art. 3 pkt b) dyrektywy 2015/2436 została wprost wprowadzona 
zasada właściwej przedstawialności oznaczenia, aby organy i odbiorcy mogli 
jednoznacznie i dokładnie ustalić przedmiot ochrony. W preambule przed-
miotowej dyrektywy dodatkowo wyjaśniono, iż oznaczenia będące znakami 
towarowymi powinny zostać przedstawione w sposób jasny, precyzyjny, samo-
dzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny9. Wskazane określe-
nia wynikają z ukształtowanego uprzednio unijnego orzecznictwa w zakresie 
wymogów związanych z przedstawialnością znaku towarowego, w szczegól-
ności wyroku ETS z dnia 12.12.2002 r. wydanego w sprawie Ralf Sieckmann 
v. Deutsches Patent- und Markenamt, C-273/00. Sprawa ta dotyczyła sposobu 
przedstawienia znaku towarowego stanowiącego substancję chemiczną – es-
ter metylowy kwasu cynamonowego, który został określony poprzez opis: 

„balsamicznie owocowy zapach z delikatną nutą cynamonu”, wzór substancji 
chemicznej i próbki zapachu w specjalnym pojemniczku. Trybunał miał jed-
nak zastrzeżenia do każdego aspektu przedstawienia oznaczenia, uznając jego 
opis za zbyt mało precyzyjny i nieobiektywny, próbkę zapachową za nietrwałą,  
a formułę chemiczną za niewystarczająco zrozumiałą i dotyczącą substancji, 
a nie zapachu który emituje. W ten sposób ETS sformułował tzw. siedem 
zasad Sieckmanna, które wymagają, aby prezentacja znaku była: jasna, precy-
zyjna, zupełna, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna10, co znalazło 

8  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 24.5.2011, Jednolity rynek w obszarze praw 
własności intelektualnej, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/PL/1-2011-
287-PL-F1-1.Pdf, (dostęp: 20.03.2020).
9  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 
r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych (Dz.U. L 336/1), Preambuła pkt 13. 
10  Wyrok ETS z 12.12.2002 r. w sprawie C-273/00 Sieckmann, Zb. Orz. 2002, s. I-11737, 
pkt 46-55. 
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odzwierciedlenie w przedmiotowej dyrektywie. Implementacja do polskiego 
porządku prawnego dyrektywy 2015/2436/UE mającej na celu zbliżenie usta-
wodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, 
nastąpiła za pośrednictwem ustawy z dnia 20.02.2019 r. o zmianie ustawy 

– Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie z dniem 16.03.2019 r11. 
Art. 120 u.p.w.p.12, podobnie jak art. 3 dyrektywy 2015/2436/UE, zniósł wy-
móg graficznej przedstawialności znaku towarowego oraz wprowadził zasadę 
jednoznacznego i dokładnego przedstawienia znaku towarowego w rejestrze 
znaków towarowych. 

Podstawową i najważniejszą zmianą w powyższych regulacjach jest za-
tem odejście od dotychczasowej konieczności przedstawienia znaku w formie 
graficznej. Zostało to podkreślone w preambule dyrektywy 2015/2436/UE, 
poprzez wyraźne wskazanie, iż jeżeli oznaczenie będzie spełniać warunki jed-
noznaczności i dokładności, to należy dopuścić każdą właściwą formę tego 
przedstawienia wykorzystującą ogólnie dostępną technologię, a więc nieko-
niecznie formę graficzną13. Pomimo zatem liberalizacji wymogu przedsta-
wialności graficznej znaku towarowego, określenie przedmiotu podlegającego 
ochronie nadal musi być jednoznaczne i dokładne, co świadczy o realizacji za-
sady pewności prawa, a także wskazuje, iż w praktyce nadal obowiązuje zasada 
siedmiu kryteriów Sieckmanna14 w odniesieniu do sposobu i jakości prawidło-
wego oznaczania przedmiotu mającego zostać objętym przewidzianą ochroną. 

Wpływ nowej definicji na rejestrację atypowych 
znaków towarowych

Okoliczność, iż wymóg przedstawienia znaku towarowego w sposób 
graficzny został uznany za przestarzały w aktualnych warunkach gospodar-
ki i postępu technologicznego, przede wszystkim ze względu na trudności  
w przedstawianiu znaków nietradycyjnych, jak np. dźwięki, ruchome, obrazy 

11  Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 501 z późn. zm.).
12  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 776 
ost. zm.: Dz. U. z 2020 poz. 286), art. 120.
13  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 
r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych (Dz.U. L 336/1), Preambuła pkt 13. 
14  R. Skubisz, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego, t. 14B, Warszawa, 
2017, s.477.
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czy hologramy15, znalazła odzwierciedlenie w powyżej przedstawionej, nowej 
definicji znaku towarowego. Dotychczasowa, dość rygorystyczna wykładnia, 
przy konieczności spełniania powyżej wskazanych warunków Sieckmanna, 
utrudniała zgłaszanie niektórych znaków. Nowelizacja przepisów dokonała 
zatem zmiany w katalogu form przedstawienionych znaków towarowych, któ-
ry określano jako jedynie pozornie otwarty16. Aktualnie przepisy nadal zapew-
niają możliwości ochrony znaków słownych i graficznych, przy czym znacząco 
ułatwiają rejestrację znaków w postaci dźwięków czy trójwymiarowych form 
przestrzennych17 wobec możliwości użycia nośnika danych. Podobnie jest 
w przypadku koloru czy kompozycji kolorystycznej, gdzie dotychczas sama 
próbka koloru często nie spełniała wymogów graficznej przedstawialności ze 
względu na okoliczność, iż mogła ona ulec pogorszeniu. 

Odzwierciedlenie powyższych zmian znalazło swój wyraz w informacji 
i instrukcjach dostępnych dla osoby rejestrującej unijny bądź krajowy znak 
towarowy. Na stronie internetowej EUIPO (European Union Intellectu-
al Property Office) zostało wprost wskazane w jakim formacie pliku należy 
przedłożyć dany rodzaj znaku towarowego. Nowym sposobem przedstawial-
ności, w przypadku znaków dźwiękowych jest, poza formatem JPEG (jako 
dokładna reprezentacja dźwięku w notacji muzycznej), możliwość przedło-
żenia znaku w formacie MP3, a znak ruchomy w postaci video czy hologra-
mu w formacie MP4. Dodatkowo została wskazana nowa kategoria znaku 
w postaci znaków multimedialnych, dla których również zastrzeżono format 
MP418. Analogiczne informacje uzyskuje wnioskodawca na stronie Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Na możliwość powyższych zmian, 
miał wpływ rozwój technologii w aspekcie upowszechnienia w społeczeństwie 
stosowania powyższych formatów plików, co z kolei pozwala spełnić przesłan-
kę zrozumienia chronionego oznaczenia przez otoczenie. 

Niezależnie od powyższego, należy mieć na uwadze, iż pomimo możli-
wości technicznych w stosowaniu nowych aplikacji umożliwiających precy-
zyjne przedstawienie danego oznaczenia, nadal musi ono posiadać charakter 

15  Uzasadnienie do ustawy - o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej , druk 
nr 3107 z dnia 11.12.2018 r., s. 3, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E93CFFE-
DB734A617C12583630031DF67/%24File/3107.pdf, (dostęp: 25.03.2020).
16  M. Ziółkowski, Wymóg graficznej przestawialności jako przesłanak zdolności ochronnej znaku 
towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmiany, „Białostockie Studia 
Prawnicze” 2015, 19, s. 263.
17  M. Trzebiatowski, Prawo Własności Przemysłowej. Komentarz, J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), 
C.H.Beck, Warszawa 2020, komentarz do art. 120.
18  Strona internetowa European Union Intellectual Property Office, Przykłady znaków towa-
rowych, https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks-examples, (dostęp: 26.03.2020).
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odróżniający. Przykładowo, z braku posiadania takiego charakteru, Urząd 
Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej odmówił rejestracji trójwymia-
rowego unijnego znaku towarowego 3D w postaci złotego pojemnika do masła  
w kształcie fali, pomimo wcześniejszego udzielenia takiej ochrony porówny-
walnym znakom, które spełniły przesłankę posiadania charakteru odróżniają-
cego19. Należy także zauważyć, iż mimo zniesienia wymogu graficznej przedsta-
wialności, nadal trudne będzie spełnienie kryteriów Sieckmanna w odniesieniu 
do innych atypowych znaków towarowych, jak smakowych, zapachowych, czy 
dotykowych, ze względu na aktualne możliwości techniczne i ich dostępność  
w społeczeństwie. Tymczasem niewidzialne znaki niekonwencjonalne w po-
staci np. zapachów są coraz skuteczniejszym narzędziem mającym na celu po-
zyskanie klientów w danej branży. Zapachy bardzo skutecznie i na długi czas 
wywołują określone reakcje, wspomnienia i budują natychmiastowe skojarze-
nia z danym produktem czy usługą. Przy odpowiednim zastosowaniu tych 
wyjątkowych cech znaków zapachowych, mogą mieć istotne znaczenie w dzia-
łaniach marketingowych przedsiębiorstw. Kluczowe, w takiej sytuacji, jest za-
tem zapewnienie prawidłowej ochrony takiemu znaku, poprzez jego rejestrację  
w odpowiednim systemie. 

Postęp technologiczny  
a ochrona atypowego znaku towarowego

W Stanach Zjednoczonych jest możliwa ochrona zapachu jako znaku 
towarowego, niemniej wymaga to udowodnienia, iż konsumenci kojarzą ten 
konkretny zapach z określonym produktem, co wymaga przeprowadzania 
wielu ankiet i badań. Aktualnie już kilkanaście zapachowych znaków towaro-
wych otrzymało prawa od Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych USA. 
Przykładem może być kwiecisty zapach piżma, który jest stosowany w skle-
pach firmy telekomunikacyjnej „Verizon”, różne owocowe zapachy do smaru 

„Manhattan Oil”, czy uwielbiany przez dzieci słodkawo-owocowy zapach ciasta 
do zabawy „Play-doh”20, którego producent chciał uniemożliwić konkuren-
tom wprowadzanie na rynek porównywalnych produktów o podobnym za-
pachu. Natomiast w Unii Europejskiej w praktyce nie dokonuje się rejestracji 

19  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 2.04.2020 r.  
w sprawie T-546/19.
20  R. Siegel, Remember how Play-Doh smells? U.S. trademark officials get it, https://www-wash-
ingtonpost-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.washingtonpost.com/amphtml/news/business/
wp/2018/05/24/remember-how-play-doh-smells-u-s-trademark-officials-get-it/, (dostęp: 24.04. 
2020).
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zapachowych znaków towarowych. Przykładem może być odmowa rejestracji 
oznaczenia w postaci opisu „zapach dojrzałej truskawki” i przedstawienie ry-
sunku truskawki, ze względu na to, iż rzeczony opis nie jest ani precyzyjny, ani 
jednoznaczny21. Rejestracja znaku zapachowego była wprawdzie możliwa na 
podstawie wcześniejszego stanu prawnego – np. zapach „świeżo skoszonej tra-
wy” dla piłeczek tenisowych, którego opis słowny uznano za wystarczający, by 
wywołać natychmiastowe i jednoznaczne skojarzenie u zapoznającej się z nim 
osoby22, niemniej przedmiotowa sprawa była odosobnionym przypadkiem. 
W praktyce europejskiej pośród metod graficznego przedstawiania zapachu 
można zatem wyróżnić opis słowny, wzór chemiczny czy metody analityczne, 
które pozwalają wskazać z czego składa się zapach poprzez ustalenia ilościowe-
go udziału poszczególnych składników substancji, która odpowiada za zapach. 
Dotychczas jednak powyższe metody nie były zazwyczaj wystarczające, aby 
tak przedstawione oznaczenie otrzymało prawną ochronę.

Aktualnie trudność w spełnieniu kryteriów Sieckmanna w przypadku 
zapachowych znaków towarowych może zostać usunięta poprzez zapewnie-
nie odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających jednoznaczne  
i dokładne przedstawienia takich znaków, a przy tym dostępnych szerokie-
mu spectrum konsumentów. W przypadku zapachowych oznaczeń istniałaby 
możliwość użycia nowego urządzenia oPhone, które bezpośrednio współpra-
cuje ze smartfonami iPhone firmy Apple i jest przeznaczone do przesyłania 
wiadomości zapachowych. OPhone za pośrednictwem łącza bluetooth łączy 
się ze smartfonami iPhone i generuje wiadomość w postaci chmury zapacho-
wej, której sam zapach już wybiera nadawca wiadomości23. Przedmiotowe 
urządzenia są już produkowane i ogólnie dostępne w Chinach, a kolejna fir-
ma ChatPerf w Japonii również zaczęła wprowadzać do masowej produkcji 
podobne urządzenie do przesyłania zapachu między użytkownikami smart-
fonów24. Aktualnie powstają również urządzenia umożliwiające imitowanie 
danego smaku jak np. Digital State Interface opracowanego przez naukow-
ców z Narodowego Instytutu Singapuru, który pozwala przekazać smak na 
odległość25. Zamiast, jak dotychczas, posługiwać się zapasem różnego rodzaju 

21  Wyrok ETS z dnia 27.10.2005 r., w sprawie T-305/04, Eden Sarlv vs.OHIM.
22  Decyzja II Izby Odwoławczej OHIM z 11.02.1999 r., R 156/1998-2.
23  A. Boxall, Smell-O-Vision is real, and it’s called the oPhone, 21.01.2014, https://www.digi-
taltrends.com/mobile/google-nose-real-called-ophone/, (dostęp: 10.04.2020).
24  S. Millward, Attach and Sniff: Japan’s ChatPerf Lets Your iPhone Emit Smells, 15.05.2013 
https://www.techinasia.com/japan-chatperf, (dostęp: 10.04.2020).
25  Można już przesłać smak na odległość, https://gadzetomania.pl/85,smak-jak-informacja-

-dzieki-digital-state-interface-mozna-przekazac-go-przez-internet, Odostęp: 10.04.2020).
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związków chemicznych, które w czasie eksploatacji były zużywane, został 
stworzony mechanizm do symulacji kubków smakowych, który za pomocą 
prądu i zmian temperatury generują odpowiednie smaki i ich natężenie.26 Po-
wyższe i podobne do nich urządzenia, nie są jeszcze powszechnie stosowane 
albo znajdują się w fazie badań, jednakże jedynie kwestią czasu jest kiedy smak, 
zapach czy dotyk będzie przesyłany przy użyciu sieci na odległość. Według 
najnowszego raportu Ericssona, w roku 2030 przy użyciu sieci 5G będzie już 
dostępny Internet sensoryczny27, umożliwiający przesyłanie nie jak dotychczas 
2 zmysłów – obrazu i dźwięku, ale również smaku, czy zapachu. Powyższe 
rozwiązania są zatem poddawane przez podmioty gospodarcze wnikliwym 
analizom pod kątem ich użyteczności na rynku konsumenckim i możliwości 
ich zastosowania.

Zakończenie 

Problematyka rejestracji i ochrony znaków towarowych odgrywa w Pol-
sce i w Europie coraz bardziej istotną rolę ze względu na fakt, iż przedsię-
biorcy znacznie częściej zaczynają dostrzegać, że zarejestrowane na ich rzecz 
oznaczenia mogą stać się cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa oraz 
podstawowym elementem promocji zarówno całego przedsiębiorstwa, jak 
i produkowanych towarów lub świadczonych usług. Z tego względu istotną 
rolę stanowi zapewnienie znakom towarowym odpowiedniej ochrony praw-
nej w celu zapobieganiu naruszeniom ze strony osób trzecich. Ustawodawca 
unijny, mając na uwadze nieustanny rozwój nowych technologii i ich rozpo-
wszechnienie wśród konsumentów i podmiotów gospodarczych, dostrzegł za-
grożenia w postaci braku odpowiednich rozwiązań prawnych dostosowanych 
do aktualnego rynku, czego efektem była nowa definicja znaku towarowego 
znoszącego dotychczasowy wymóg graficznej przedstawialności oznaczenia, 
które ma zostać objęte ochroną. Przedmiotowe rozwiązanie, dzięki możliwości 
użycia odpowiednich formatów plików, nie tylko umożliwiło bądź znacznie 
ułatwiło rejestrację znaków w postaci dźwięku, trójwymiarowych, ruchomych 
czy kompozycji kolorów, ale także zapewniło znacznie lepszą jednoznacz-
ność i precyzyjność takiego oznaczenia w porównaniu do dotychczasowego 
graficznego przedstawiania oznaczenia. Pomimo wprowadzonych zmian  

26  S. Darma, Lick-to-Taste and taste Over IP: The Beginning of an Era of Virtual Tasting? 
27.11.2012, https://www.medgadget.com/2013/11/lick-to-taste-and-taste-over-ip-the-begin-
ning-of-an-era-of-virtual-tasting.html, (dostęp: 10.04.2020).
27  ConsumerLab – the voice of the consumer https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/
consumerlab, (dostęp: 10.04.2020).
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w przepisach dotyczących prawa własności przemysłowej, w Unii Europejskiej 
w praktyce nadal zazwyczaj nie jest możliwa rejestracja atypowych znaków 
towarowych w postaci zapachu czy smaku, ze względu na brak odpowied-
nich rozwiązań technicznych umożliwiających spełnienie siedmiu kryteriów 
Sieckmanna. Mając jednakże na uwadze szybko postępujące zmiany w zakresie 
dostępnej technologii, zapewne kwestią czasu będzie dokonywanie rejestracji 
takich oznaczeń, tym bardziej, iż aktualny stan prawny zezwala na dopuszcze-
nie każdej formy przedstawienia oznaczenia wykorzystującej ogólnie dostępną 
technologię, jeżeli tylko przedmiotowe oznaczenie będzie spełniać warunki 
jednoznaczności i dokładności. 
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ABOLISHING THE REQUIREMENT OF GRAPHIC 
REPRESENTABILITY IN THE NEW DEFINITION OF 

TRADEMARK

Summary: This aim of this article is to present a new definition of  
a trademark after the entry into force on March 16, 2019 of an amend-
ment to the Industrial Property Law Act due to the need to implement 
Directive (EU) 2015/2435 of the European Parliament and of the 
Council of December 16, 2015 to harmonize trademark law of Euro-
pean Union member states. The amendment concerned, in particular, 
the abolition of the requirement for the graphic representation of the 
sign to be protected. The article analyzes the Polish and EU legal pro-
visions and case law in the indicated scope, with particular emphasis 
on their impact on atypical trademarks in the form of sound, a moving 
image, smell or taste. In addition, a discussion was initiated about the 
impact of the development of new technologies and their availability 
on consumers on the registration possibilities of specific trademarks.

Keywords: Trademark, industrial property law, graphic representation, 
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Słowa kluczowe: Biegły sądowy, odpowiedzialność, prawo cywilne  
a prawo karne, styk prawa.

Orcid: 0000-0002-7484-3604.

1  Dr, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Bankowa we 
Wrocławiu, Wydział Finansów i Zarządzania.
2  Legalis 2269952.
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Wstęp

Niniejsza glosa ma charakter glosy aprobującej, jednak z pewnymi 
zastrzeżeniami, do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 29 listopada 2019 r.  
o sygn. akt V ACa 266/18. Teza redakcyjna w systemie Legalis została sfor-
mułowana następująco: Nie ma żadnych wątpliwości, że biegły odpowiada za 
swój delikt, niezależnie od tego czy działanie sądu podjęte w postępowaniu, dla 
potrzeb którego sporządzono opinię, było prawidłowe czy nie. Należy też mieć na 
uwadze, że możliwość przeprowadzenia merytorycznej kontroli opinii biegłego 
przez sąd, jak i samą stronę, jest ograniczona specyfiką tego dowodu, opartego 
na wiadomościach specjalnych, którymi nie dysponuje ani sąd, ani strony. Także 
brak zarzutów do opinii nie zwalania biegłego od odpowiedzialności za narusze-
nie obowiązku rzetelności i staranności, a przeciwne stanowisko prowadziłoby do 
niczym nieuzasadnionego pogorszenia sytuacji strony, która działała w zaufaniu 
do biegłego. Wyrok dotyczył sprawy nierzetelnej, ale również fałszywej opinii 
biegłej z zakresu budownictwa, która stała się główną podstawą do wydania 
wyroku, w której powód w niniejszej sprawie poniósł szkodę. W konsekwen-
cji wystąpił on przeciwko biegłej na drogę cywilnoprawną w postaci powódz-
twa o naprawienie szkody na podstawie art. 415 k.c.3. Sprawa rozstrzygana 
była w dwóch instancjach, następnie na skutek skargi kasacyjnej, ponownie 
trafiła do sądu I instancji, od wyroku którego wywiedziono apelacje, które 
zostały uwzględnione niniejszym wyrokiem, a biegła została zobowiązana do 
zapłaty odszkodowania. Autor w niniejszym artykule dokonał analizy stanu 
faktycznego do przedmiotowej sprawy, następnie omówił wybrane aspekty 
doktrynalne poruszanych uregulowań, przeanalizował i wyartykułował naj-
istotniejsze elementy z głosowanego orzeczenia, i dokonał stosownego podsu-
mowania. Inspiracją do napisania glosy do przedmiotowego orzeczenia były 
doświadczenia własne autora jako biegłego sądowego oraz precedensowy cha-
rakter tejże sprawy.

3  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 875 z późn. 
zm.).
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Uwarunkowania prawne w zakresie 
odpowiedzialności karnej i cywilnej biegłego 
za nierzetelną i/lub fałszywą opinię (przegląd 
literatury)

Na wstępie należy wskazać, że w postępowaniu cywilnym biegły powo-
ływany jest na podstawie art. 278 § 1 k.p.c., który stanowi, że w wypadkach 
wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do 
liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasię-
gnięcia ich opinii. Dowód z opinii biegłego z uwagi na wiadomości specjalne, 
jakie są przy nim wymagane, jest dowodem tego rodzaju, iż nie może być za-
stąpiony inną czynnością dowodową, np. przesłuchaniem świadka, natomiast, 
w odróżnieniu od innych środków dowodowych, dowód z opinii biegłego ma 
charakter zastępowalny, w tym sensie, że może być zastąpiony opinią innego 
biegłego4. Należy wskazać, że opinia biegłego nie ma w sprawie znaczenia roz-
strzygającego i podlega ocenie jak każdy środek dowodowy, jednak w oparciu 
o właściwe dla jej oceny na płaszczyźnie merytorycznej kryteria, które stano-
wią: poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywo-
wania sformułowanego stanowiska, stopień stanowczości wyrażonych w niej 
ocen, zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, biegły wyraża opinię 
o tej części materiału dowodowego, którą wskazuje dla celów jej wydania sąd, 
nie dokonuje natomiast wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego 
sprawy, co jest obowiązkiem sądu orzekającego5. 

Na gruncie postępowania karnego kwestie powołania biegłego uregulo-
wano w art. 193 § 1 k.p.k.6 (i następnych), w którym określono, że jeżeli 
stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy 
wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. „Spe-
cjalność” wiadomości należy raczej odnosić do wiadomości posiadanych przez 
organ prowadzący postępowanie karne, a w zasadzie do osób występujących 
jako ten organ, chodzi tym samym o wiadomości, które wykraczają poza stan-
dardową, normalną, przeciętną wiedzę, którą dysponować powinna osoba 
prowadząca postępowanie karne7. W doktrynie wskazuje sią na konieczność 

4  M. Krakowiak, Komentarz do art. 278 k.p.c., Teza 1, [w:] A. Góra-Błaszczykowska (red.), 
Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz. Art. 1-42412, Warszawa 2020, Legalis.
5  K. Flaga – Gieruszyńska, Komentarz do art. 278 k.p.c., Teza 7, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, 
A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Wyd. 10, Warszawa 2019, Legalis.
6  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 
568 z późn. zm.).
7  G. Krysztofiuk, Komentarz do art. 193 k.p.k., Teza 2, [w:] D. Drajewicz (red.), Kodeks postę-
powania karnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-424, Warszawa 2020, Legalis.
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posiadania przez biegłych rzetelnego przygotowania specjalistycznego w da-
nej dziedzinie, ale również pewnej wiedzy na temat prawa i procedury sądo-
wej (a także umiejętności właściwej prezentacji i obrony opinii przed sądem),  
a jako warunek poprawnego pełnienia funkcji biegłego wskazuje się posiada-
nie wiedzy profesjonalnej, czyli znajomości reguł szczegółowych danej dyscy-
pliny, umiejętności ich stosowania oraz ciągłą aktualizację (wiedza musi być 
ponadto uzupełniona doświadczeniem)8.

Poczynając od odpowiedzialności cywilnej wywodzonej na kanwie ww. 
orzeczenia, za podstawę należy przyjąć art. 415 k.c. odnoszący się do odpowie-
dzialności deliktowej za wyrządzoną szkodę, zgodnie z którym kto z winy swej 
wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

W doktrynie przyjęto, że reżim odpowiedzialności odszkodowawczej  
z tytułu czynów niedozwolonych oparty na generalnej formule deliktu kore-
sponduje z założeniem, że samo naruszenie dóbr podmiotu prawa cywilnego 
jest, co do zasady, niepożądane z punktu widzenia podmiotu, którego dobra 
są naruszane9. Przyjąć także należy, że reżim tej odpowiedzialności odróż-
nia się w polskim prawie od odpowiedzialności ex contractu (kontraktowej), 
gdzie dla zaistnienia obowiązku naprawienia szkody wymaga się, aby szko-
da była wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania istniejącego 
wcześniej między stronami stosunku zobowiązaniowego10. Wskazuje się, że 
okoliczność, działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiąza-
nia, zasadniczo nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu 
niedozwolonego, nie każde jednak niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania stanowi czyn niedozwolony, a jeżeli popełnienie czynu niedo-
zwolonego stanowiło jednocześnie naruszenie zobowiązania między stronami 
stosunku, dochodzi do zbiegu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej,  
i w takim przypadku znajdzie zastosowanie art. 443 k.c.11.

W każdym przypadku, niezależnie od zasady, na której opiera się de-
liktowa odpowiedzialność odszkodowawcza, dla jej zaistnienia wymagane 
jest, co do zasady, wystąpienie czynu niedozwolonego, szkody oraz związku 

8  D. Gruszecka, Komentarz do art. 193 k.p.k., teza 9, [w:] J. Skorupka, Kodeks postępowania 
karnego. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.
9  B. Lackoroński, M. Raczkowski, Komentarz do art. 415 k.c., Teza B pkt 9, [w:] K. Osajda, 
Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.
10  W. Dubis, Komentarz do art. 415 k.c., Teza I pkt 1, [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, 
Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis.
11  M. Zelek, Komentarz do art. 415 k.c., Teza I pkt 6, [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks 
cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626. Wyd. 2, Warszawa 2019, Legalis.
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przyczynowego pomiędzy czynem niedozwolonym a szkodą, a z Kodeksu cy-
wilnego wyodrębnia się trzy zasady odpowiedzialności z tytułu czynu niedo-
zwolonego: winy, ryzyka oraz słuszności. Wskazuje się też niekiedy na występo-
wanie również czwartej zasady odpowiedzialności, zwanej zasadą bezprawności 
(niezgodności z prawem), którą odnaleźć można w szczególności w art. 417  
i n. k.c. dotyczących odpowiedzialności wynikającej z niezgodnego z prawem 
działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej12.

Na gruncie prawa karnego odpowiedzialność biegłego pojawia się w prze-
pisie art. 233 § 4 k.k., stanowiącego, że kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłu-
macz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za 
dowód w postępowaniu określonym w § 1 (przyp. Kto, składając zeznanie mające 
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzo-
nym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8), podlega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10.

W doktrynie na gruncie art. 233 § 4 i 4a k.k. przedmiotem czynu za-
bronionego, a więc dobrem prawnie chronionym, które jest naruszane zacho-
waniem się sprawcy opisanym w komentowanych przepisach, jest prawidło-
we funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a dokładniej – prawidłowość 
wydanego orzeczenia; fałszywa opinia lub ekspertyza niewątpliwie – przy jej 
bezkrytycznej akceptacji – wpływa na tok procesu, a tym samym końcowo na 
słuszność wydanego w sprawie orzeczenia13. Należy tu jednak zwrócić uwagę, 
że w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego, odpowiedzialność na podstawie 
art. 233 § 4 k.k. nie zależy od tego, czy fałszywe ustalenie faktyczne zawarte  
w opinii mogło mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy14. Problematyczne jest 
pojęcie „fałszywości” opinii lub ekspertyzy, gdyż dla oceny, czy opinia lub eks-
pertyza jest fałszywa, niezbędna jest opinia biegłego, gdyż skoro bowiem opinia 
lub ekspertyza to zbiór wiadomości specjalnych, to dla oceny ich prawdziwości 
albo fałszywości niezbędne jest zasięgnięcie opinii podmiotu, który taką wie-
dzą dysponuje (na zasadzie wyjątku można od tego odstąpić, gdy fałszywość 
opinii daje się łatwo wykazać, co można stwierdzić nawet bez opinii biegłego)15.  
W odniesieniu do opinii biegłego, oprócz faktów wymogiem prawdziwości 
objęte są także wnioski i oceny (opinia ma być postrzegana całościowo), to 

12  Ibidem, teza I, pkt 7 i 8.
13  M. Nawrocki, Komentarz do art. 233 k.k., Teza A pkt 3, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska (red.), 
Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism proce-
sowych. Wyd. 2, Warszawa 2020, Legalis.
14  Wyrok SN z dnia 9 kwietnia 2008 r., sygn. akt IV K 501/07, Legalis 118528.
15  M. Nawrocki, op. cit., teza A pkt 4.
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odróżnia zakres przedmiotowy przestępstwa z art. 233 § 4 k.k. od odpowie-
dzialności biegłego za przestępstwo tzw. fałszu intelektualnego z art. 271 § 1 
k.k.. (art. 271 k.k. dotyczy tylko poświadczenia faktów, które poddają się we-
ryfikacji z punktu widzenia ich prawdziwości lub fałszu, natomiast nie obej-
muje samych ocen)16. Przyjmuje się, że ocenę można uznać od strony przed-
miotowej za fałszywą w sytuacjach, gdy: 1) ocena będzie wyraźnie sprzeczna 
z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie, której opinia dotyczy; 2) ocena 
będzie wyraźnie sprzeczna z rzeczywistym stanem faktycznym; 3) ocena bę-
dzie oparta o przyjęcie oczywiście błędnej metody17. Zgodnie z często przy-
woływanym postanowieniem Sądu Najwyższego, użyty w art. 233 § 4 k.k. 
zwrot „fałszywa opinia”, ma szersze znaczenie, niż zwrot „poświadczenie nie-
prawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne”, w ujęciu art. 271 § 1 k.k. 
Ten pierwszy obejmuje nie tylko fakty, ale i metody badawcze oraz oceny. Przeto 
już w tej płaszczyźnie krzyżowanie się norm wynikających z obu analizowanych 
przepisów jawi się jako ewidentne. Jeszcze wyraźniej następuje ono w przypadku 
wydawania przez biegłego jedynie ustnej opinii do protokołu, kiedy mowy być 
nie może o „poświadczeniu nieprawdy w dokumencie”. W konsekwencji trzeba 
stwierdzić, że w analizowanej sytuacji, żadna z reguł wyłączania wielości ocen 
prawnokarnych – subsydiarności, konsumpcji, specjalności – nie pozwala wyklu-
czyć działania przepisu art. 271 § 1 k.k. przez przepis art. 233 § 4 k.k.18. Istotna 
jest także teza Sądu Najwyższego, stanowiąca, że biegły sądowy może ponosić 
odpowiedzialność deliktową wobec osób trzecich za szkodę spowodowaną wyda-
niem nieprawdziwej (nierzetelnej) opinii w postępowaniu sądowym. Jego odpo-
wiedzialność jest niezależna od przewidzianej w art. 4171 § 2 k.c. odpowiedzial-
ności Skarbu Państwa za szkodę, którą spowodował prawomocny wyrok, wydany 
z wykorzystaniem wadliwej opinii sądowej, uznany za niezgodny z prawem19. 
Sąd Apelacyjny w Katowicach wyraził z kolei pogląd, że brak wymienienia 
przez biegłą wad niezgłoszonych przez powoda na chwilę sporządzania opinii 
nie oznacza wydanie przez biegłą - sfałszowanej opinii. Do sfałszowania opinii 
doszłoby wówczas, gdyby podano jej wszystkie obecnie występujące wady obiektu, 
zaś ona temu zaprzeczyłaby, co powoduje, że postawienie zarzutu fałszywości 
opinii musi być bardzo konkretne, precyzyjne aby przypisać biegłemu odpo-
wiedzialność z tego tytułu.

16  A. Herzog, Komentarz do art. 233 k.k., Teza 2, pkt 21, [w:] R.A. Stefański, Kodeks karny. 
Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.
17  Ibidem, Teza 2, pkt 22.
18  Postanowienie SN z dnia 23 września 2008 r., sygn. akt I KZP 18/08, Legalis 107330.
19  Wyrok SN z dnia 29 maja 2015 r., sygn. akt V CSK 479/14, Legalis 1331223.



45

O ODPOWIEDZIALNOŚCI BIEGŁEGO SĄDOWEGO ...

Stan faktyczny orzeczenia  
Sądu Apelacyjnego w Katowicach  
z dnia 29 listopada 2019 r.

W niniejszej sprawie Powód wystąpił do Sądu Okręgowego w Gliwicach 
z pozwem, w którym domagał się zasądzenia od pozwanej (biegłej sądowej) 
kwoty 80.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem częściowego odszko-
dowania za szkodę, jaką wyrządziła mu pozwana sporządzając fałszywą opinię 
dla potrzeb postępowania sądowego. Powód wskazał, że był stroną umowy, na 
podstawie której pewna spółka wykonywała prace budowlane w należącej do 
niego nieruchomości budynkowej, gdzie zamierzał prowadzić działalność go-
spodarczą. Ponieważ prace zostały wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, 
powód odmówił odbioru obiektu i zapłaty wynagrodzenia, w następstwie cze-
go spółka wystąpiła na drogę sądową i zażądała zasądzenia kwoty 388.532,70 
zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Orzekający w tej sprawie Sąd Okręgo-
wy w Gliwicach oparł się na opinii pozwanej, która jako biegła, wbrew faktom 
potwierdziła zgodność wygnanych prac ze sztuką budowlaną oraz projektem. 
W konsekwencji powództwo spółki zostało uwzględnione w całości, oddalono 
natomiast powództwo wzajemne powoda, także jego apelacja została oddalo-
na. Na skutek niezgodności w pracach budowlanych oraz niedopuszczenia do 
odbioru budynków, ostatecznie nieruchomość została zbyta w ramach postę-
powania egzekucyjnego, w którym spółka, na podstawie uzyskanych wyroków, 
otrzymała kwotę 989.983,52zł. Powód twierdził, że jest to kwota nienależna, 
ponieważ gdyby nie wadliwa opinia pozwanej, jej zasądzenie i wyegzekwowa-
nie nie miałoby miejsca, przy czym wywodził, że do powstania szkody doszło 
w dniu 9 marca 2008 r., kiedy to przysądzono własność nieruchomości na 
rzecz nabywcy licytacyjnego. Pozwana domagała się oddalenia powództwa  
i zasądzenia kosztów procesu. Zarzuciła, że biegły nie jest samodzielnym by-
tem procesowym, a za jego działania na zasadzie art. 430 k.c. odpowiada organ 
procesowy, który zlecił mu dokonanie czynności. Zakwestionowała także, by 
w sprawie powstały przesłanki jej odpowiedzialności deliktowej, a niezależnie 
od tego podniosła zarzut przedawnienia roszczenia. Wyrokiem z 17 grudnia 
2012 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił powództwo i orzekł o kosztach 
procesu. 

Apelację od tego orzeczenia oddalił Sąd Apelacyjny w Katowicach wy-
rokiem z 13 listopada 2013 r. i orzekł o kosztach postępowania odwoław-
czego. Przyjmując, że powód dochodził roszczenia na podstawie art. 415 
k.c., sądy obu instancji stwierdziły, że nie wykazał on bezprawności działania 
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pozwanej i jej winy, stanowiących niezbędne przesłanki odpowiedzialności 
deliktowej. Niezależnie od tego, za zasadny uznały podniesiony przez po-
zwaną zarzut przedawnienia roszczenia na skutek upływu terminu przewi-
dzianego w art. 442 k.c. W ocenie Sądu Apelacyjnego w sprawie nie miał 
zastosowania art. 4421 § 2 k.c., gdyż pozwanej nie można przypisać zbrod-
ni lub występku. Na skutek skargi kasacyjnej powoda wyrok Sądu Apela-
cyjnego został uchylony, a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania  
z zaleceniem uzupełnienia postępowania dowodowego o przeprowadzenie do-
wodu z opinii instytutu na okoliczność zarzuconej opinii wady, polegającej 
na tym, że - zdaniem kwestionującego opinię - nie odpowiadała ona rzeczy-
wistemu stanowi rzeczy. Sąd Najwyższy wskazał, że ocena zasadności tego 
zarzutu, opartego na dwóch prywatnych opiniach rzeczoznawców, wymaga 
wiadomości specjalnych. Sąd Najwyższy wskazał również, że bez wspomnia-
nego dowodu przedwczesna byłaby też ocena dotycząca kwestii przedawnie-
nia dochodzonego roszczenia.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy wyrokiem z 26 kwietnia 2018 r. 
(sygn. akt II C 5/16) Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił powództwo, uzna-
jąc aspekty merytoryczne, jednak stwierdzając przedawnienie roszczenia, za-
sądził od powoda na rzecz pozwanej koszty procesu w wysokości 9.017 zł,  
a także nakazał pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2.963,72 
zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych. Opini biegłej potwierdzającej 
prawidłowe wykonanie prac budowlanych zarzucono m.in. że 1) biegła ma-
jąc na uwadze stan budynku, na datę wydania opinii nie dokonała żadnej 
oceny jakości wykonanych prac i ich zgodności z tzw. „sztuką budowlaną”,  
w szczególności nie sprawdziła najważniejszych wymagań dotyczących np. ro-
bót murarskich, dekarskich, wykończeniowych, a jedynie ograniczyła się do 
wad i nieprawidłowości zgłaszanych przez inwestora; 2) pominęła w opinii 
znaczenie niewłaściwego wykonania zbrojenia stropu nad kuchnią (w sali ta-
necznej), mimo że okoliczność ta była przez strony podnoszona i miała zna-
czenie dla możliwości dokonania odbioru budynku; 3) biegła nie uwzględniła, 
że do obliczeń statycznych stropów w pomieszczeniach o funkcji sali tanecznej 
należało przyjmować zmienne o wartości większej niż dla innych pomiesz-
czeń w tym budynku, a zmiana funkcji innego pomieszczenia i adaptowanie 
go na salę taneczną stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi; 4) biegła 
nie dokonała szczegółowej analizy statycznej elementów konstrukcji stropów 
i więźby dachowej, a mimo tego uznała, że dokonane odstępstwa od projek-
tu w zakresie niewykonania stropu Ackermana nad salą taneczną nie mogły 
być powodem wstrzymania budowy i odmowy dokonania odbioru budynku;  
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5) biegła nie odniosła się do zeznań świadka projektanta P. N. złożonych przed 
Sądem 6 stycznia 2001 r., w których podnosił on, że strop nad salą taneczną 
powinien być konstrukcji Ackermana, ponieważ jego zadaniem było utrzy-
manie konstrukcji dachu o znacznej rozpiętości oraz nie uwzględniła faktu, że  
w trakcie odbioru dokonywanego 31 lipca 1998 r. kierownik budowy po zapo-
znaniu się ze stanowiskiem projektanta w sprawie nośności stropu nad kotłow-
nią wycofał swoje oświadczenie o wykonaniu budynku zgodnie z projektem. 
Opinia biegłej była niepełna również z tej przyczyny, że nie wyjaśniła w sposób 
szczegółowy jakie roboty stanowiły zakres umowny, a jakie stanowiły zakres 
dodatkowych roszczeń; 6) w swojej opinii nie sformułowała żadnej uwagi lub 
wniosku dotyczącego oceny zgodności wymienionych w tym rozporządze-
niu warunków technicznych ze stanem technicznym przedmiotowej budowy.  
W konsekwencji, opierając się na opinii biegłej, wyrokiem z 31 grudnia 2002r., 
wydanym w sprawie II C 70/01, Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził od  
J. S. na rzecz (...) S.A. kwotę 388.532,70 zł wraz z ustawowymi odsetkami  
i kosztami procesu, oddalił w pozostałej części powództwo główne i w całości 
powództwo wzajemne. Apelację od tego wyroku, wniesioną przez J. S., Sąd 
Apelacyjny w Katowicach oddalił wyrokiem z 19 marca 2004 r.

Ponadto, rozpatrując ponownie sprawę, sąd wskazując na art.415 k.c. 
jako podstawę odpowiedzialności pozwanej, uznał za wykazane, że pozwana 
wydając w styczniu 2002 r. opinię w sprawie zarejestrowanej pod sygn. II C 
70/01 Sądu Okręgowego w Gliwicach, dopuściła się czynu niedozwolonego 
w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. W ocenie sądu biegła pominęła 
w swojej ocenie, wyrażonej w opinii złożonej w sprawie II C 70/01, szereg 
zagadnień, które powinny być jej znane z uwagi na fakt, że były przedmiotem 
sporu pomiędzy wykonawcą a inwestorem. Nie dokonała też oceny jakości 
większości prac i ich zgodności ze sztuką budowlaną, a dokonując oceny wad, 
które zauważyła, popełniała nawet błędy logiczne. Opinia pozwanej nie odpo-
wiadała obowiązującym w dziedzinie budownictwa standardom wiedzy i nie 
uwzględniała ówczesnego stanu budynku. Na tej podstawie uznał, że opinia 
była nierzetelna 

i sprzeczna z rzeczywistym stanem rzeczy. Biegła, wydając taką opinię, niedo-
pełniła obowiązku nałożonego na biegłego przez ustawodawcę w art. 282 k.p.c.20,  
tj. obowiązku sumiennego działania przy wydawaniu opinii, zatem dopuściła 
się czynu niedozwolonego. Działanie biegłej było w ocenie Sądu Okręgowego 

20  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1017 z późn. zm.).
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zawinione, przy czym Sąd zaznaczył, że dla odpowiedzialności z art. 415 k.c. 
nawet najmniejszy stopień winy sprawcy szkody, w tym przypadku niedbal-
stwo, wystarczy do obciążenia go odpowiedzialnością cywilną i, że unormo-
wanie to jest odmienne niż w przypadku odpowiedzialności na gruncie prawa 
karnego. Sąd Okręgowy uznał też, że spełnione zostały także pozostałe prze-
słanki. Sąd stwierdził także, że na skutek ostatecznego orzeczenia wydanego 
przez Sąd Apelacyjny w sprawie II C 70/01, szkoda powstała w dacie wydania 
tego wyroku tj. 19 marca 2004 r., a powód miał świadomość doznania szko-
dy i podmiotu odpowiedzialnego za tę szkodę najpóźniej w dacie wydania 
opinii przez rzeczoznawcę budowlanego P. K. tj. 3 sierpnia 2006 r. Zatem 
roszczenie powoda uległo przedawnieniu najpóźniej w sierpniu 2009 r. Prze-
rwy biegu terminu przedawnienia nie spowodowało wystąpienie z wnioskiem  
o zawezwanie do próby ugodowej, wniesionym dopiero w dniu 12 listopada  
2010 r. Sąd Okręgowy nie znalazł przy tym podstaw do zastosowania art. 4421 
§ 2 k.c., który przewiduje dłuższy termin przedawnienia roszczeń z deliktu, je-
żeli szkoda jest wynikiem zbrodni lub występku, z uwagi na to, że okoliczność 
ta nie została potwierdzona w postępowaniu karnym. Uznał, że brak było 
podstaw do przypisania biegłej nawet zamiaru ewentualnego i podkreślił, że 
minimalnym warunkiem spełnienia znamion strony podmiotowej w odnie-
sieniu do omawianego przestępstwa jest przewidywanie przez sprawcę nie-
prawdziwości jego oświadczeń o posiadanych wiadomościach na temat faktów 
badanych w postępowaniu i zarazem godzenie się z tym stanem. Stwierdzono, 
że biegła przy wydawaniu opinii popełniła szereg błędów, jednak z materiału 
dowodowego nie można było wysnuć wniosków, że godziła się na nie i prze-
widywała, że w związku z tym jej oświadczenia mogą być nieprawdziwe. Sąd 
Okręgowy przyjął także, że z braku umyślności zachowanie biegłej nie wyczer-
pało również znamion czynu zabronionego określonego w art. 271 § 1 k.k.21. 
Mając to na uwadze Sąd Okręgowy uznał, że wobec skutecznego podniesie-
nia zarzutu przedawnienia powództwo podlegało oddaleniu na podstawie art. 
117 §2 k.c. Wyrok w całości zaskarżył powód i Prokurator, a apelacje zostały 
uwzględnione.

Analiza głosowanego orzeczenia

Pierwszym elementem, na który wskazał Sąd Apelacyjny i na który na-
leży zwrócić uwagę, jest status pozwanej biegłej. Biegła ta była tzw. stałym 

21  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 875 z późn. zm.).
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biegłym sądowym z listy przy Sądzie Okręgowym, składała stosowne przy-
rzeczenie, a tym samym należy przyjąć, że miała pełną świadomość jak na-
leży przygotowywać opinie na zlecenie sądu, jakie elementy opinia powinna 
zawierać, jakie badania należy przeprowadzić, aby była ona pełna i rzetelna.  
W przedmiotowej sprawie wskazano jej przy tym określone tezy dowodowe, co 
dodatkowo pozwoliło jej na uszczegółowienie tejże opinii i przygotowanie jej  
z najwyższą starannością, określonymi standardami procesowymi i meryto-
rycznymi wynikającymi z prawa budowlanego i sztuki budowlanej. Należy 
przy tym jednak zaznaczyć, że pomimo postawionych tez i konieczności odpo-
wiedzi na szczegółowe pytania sądu, biegła musiała pozostać w pełni niezależ-
na w swojej ocenie. Po drugie, wskazać należy na uchybienia jakich dopuściła 
się biegła, a wskazane w opinii innego biegłego (instytucji) i uznane przez sąd 
odwoławczy. Biegłej zarzucono: 1) pominięcie istotnych ustaleń w zakresie 
zgodności prac budowlanych z projektem i to bez konieczności prowadzenia 
prac odkrywkowych, 2) brak wskazania, że powstałe uchybienia niezgodności 
powinny doprowadzić do odpowiedniego skorygowania powierzchni użytko-
wej, zmian w zakresie szerokości korytarza itp., 3) biegła pominęła istotne 
elementy będące przedmiotem sporu między wykonawcą a zamawiającym, 
nie dokonała przy tym żadnej oceny jakości prac i ich zgodności ze sztuką 
budowlaną, 4) nie dokonała istotnych w tym przypadku badań odkrywko-
wych, ani nie skorzystała z innych metod o charakterze nieinwazyjnym, ale 
pozwalającym na stwierdzenie nieprawidłowości, 5) jako specjalista z zakresu 
budownictwa świadomie pominęła dostępne jej informacje niezbędne do wy-
dania rzetelnej opinii, a przy tym sformułowała kategoryczne wnioski o pra-
widłowym wykonaniu prac, 6) biegła co najmniej godziła się na to, że wnioski 
przedstawione w jej opinii nie są prawdziwe, zrezygnowała z dostępnych jej 
metod badawczych, a zatem mogła zasadnie przypuszczać, że jej opinia okaże 
się fałszywa. Trzeci istotny element, to uznanie przez sąd odwoławczy opinii 
wydanej przez biegłą jako tzw. opinii fałszywej w rozumieniu art. 233 § 4 
k.k. Opinia ta spełniała przesłanki fałszywości z przywołanego przepisu tj. była 
sprzeczna z aktualnym stanem wiedzy, w tym przypadku z zakresu prawa bu-
dowlanego, była wyraźnie sprzeczna ze stanem rzeczywistym (ustalenia biegłej 
nie odzwierciedlały licznych uchybień wykonawcy), opinia oparta była o błęd-
ne metody (pominięcie istotnych badań pozwalających na dotarcie do prawdy).  
Po czwarte wreszcie, co sąd wywiódł ze stwierdzenia o fałszywości na grun-
cie prawa karnego i co przesądziło o uznaniu apelacji i zasądzeniu od biegłej 
odszkodowania była kwestia przedawnienia. Sąd jednoznacznie stwierdził, że 
roszczenie nie było przedawnione z uwagi na art. 4421 § 2 k.c., gdyż w sprawie 
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tej obowiązywał termin 20-letni (Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występ-
ku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwu-
dziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszko-
dowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia) 
i przyjęto, że do powstania szkody doszło najpóźniej z chwilą uprawomoc-
nienia się wyroku zasądzającego na rzecz spółki wynagrodzenie przewidziane 
umową zawartą z powodem tj. z chwilą oddalenia jego apelacji.

Wątpliwości autora, przy jednoczesnej ogólnej aprobacie głosowanego 
orzeczenia, budzą jednak pewne kwestie związane z ustaleniami sądu odwo-
ławczego (lub sądu I instancji, które sąd odwoławczy przyjął za swoje). Pierw-
szym elementem, podkreślonym w treści uzasadnienia wyroku, jest zamiar 
sprawcy. Sąd odwoławczy przyjął, że czyn popełniono umyślnie w zamiarze 
ewentualnym, a zatem zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 233  
§ 4 k.k. w zw. z art. 9 k.k. Sąd apelacyjny podkreślił, że na zamiar składają 
się strona intelektualna oraz woluntatywna, sam zamiar jest warunkowany 
wyobrażeniem celu (strona intelektualna) i dążeniem opartym na motywacji 
jego osiągnięcia (strona woluntatywna). Od strony intelektualnej umyślność 
wymaga świadomości wszystkich tych okoliczności (przedmiotowych), które 
składają się na charakterystykę typu czynu zabronionego. Strona woluntatyw-
na zamiaru polega zaś na tym, że sprawca, rozpoznając możliwość realizacji 
określonego stanu rzeczy (strona intelektualna), decyduje się go zrealizować. 
W doktrynie kwestionuje się bowiem, choć większość poglądów dopuszcza 
zarówno zamiar bezpośredni jak i ewentualny, czy czyn ten można popeł-
nić w zamiarze ewentualnym. W komentarzu A. Grześkowiak przedstawiono 
chociażby, że według L. Tyszkiewicza przestępstwa fałszywych zeznań i przedsta-
wienia fałszywej opinii albo fałszywego tłumaczenia mogą być popełnione tylko  
z zamiarem bezpośrednim22. Na pogląd ten wskazuje także L. Gardocki, pisząc,  
że spornym zagadnieniem w przypadku przestępstwa z art. 233 k.k. pozostaje 
kwestia strony podmiotowej, z jaką można popełnić to przestępstwo, w szczególno-
ści czy realizuje znamiona opisanych w tym przepisie typów czynów zabronionych, 
działanie (lub zaniechanie) z zamiarem ewentualnym23. Wątpliwości wyra-
żono również w innym opracowaniu, wskazując, że w doktrynie istnieje roz-
bieżność stanowisk co do tego, czy czyn ten można popełnić również z zamiarem 

22  K. Wiak, Komentarz do art. 233 k.k., Teza 5, pkt 1, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), 
Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2019, Legalis.
23 A. Wojtaszczyk, W. Wróbel, W. Zontek, Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 
teza 34, [w:] L. Gardocki, Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, teza 34, War-
szawa 2018, Legalis.
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ewentualnym, tj. gdy sprawca nie chce go popełnić, ale przewidując możliwość 
jego popełnienia, na to się godzi. Wydaje się, że nie można wykluczyć tego wa-
riantu. Można bowiem sobie wyobrazić, że biegły sądowy, mając do sporządze-
nia dużą liczbę opinii, jedną z nich wykonuje w sposób nieprawidłowy, licząc 
się z ewentualnością, iż wyniki jego badań i wnioski mogą nie odzwierciedlać 
rzeczywistego stanu rzeczy i osiągnięć nauki, a mimo to opinię taką przedstawia 
przed sądem24. Autor przychyla się do tezy o niedopuszczalności przyjęcia  
w tej sprawie zamiaru ewentualnego. Drugą wątpliwością autora jest brak uza-
sadnienia co do wnoszonej kwoty odszkodowania. Sąd nie przedstawił jaka 
metoda została przyjęta do wyliczenia jej wysokości, jak i czy odszkodowa-
nie stanowiące 8,1% całkowitej kwoty roszczenia przekazanej wierzycielowi 
w wyniku egzekucji (989.983,52 zł) jest kwotą adekwatną i rekompensują-
ca poniesienie szkody przez powoda. Sąd ograniczył się do stwierdzenia, że 
powód dochodzi jedynie kwoty 80.000,00 zł, która nie przekracza samej tylko 
należności głównej zasądzonej na rzecz spółki oraz zawarł, że pozwana zarzuciła 
brak związku przyczynowego pomiędzy tą kwotą a jej działaniem, jednak 
Sąd Apelacyjny tego zagadnienia bliżej nie badał, ponieważ było to zbędne 
dla rozstrzygnięcia sprawy. O ile, związek ten jest widoczny na tle wszystkich 
okoliczności sprawy, to kwota ta powinna zostać odpowiednio uzasadniona. 
Ponadto, w głosowanej sprawie można mieć wątpliwości co do przyjęcia,  
iż doszło do popełnienia przez biegłą przestępstwa z art. 244 § 4 k.k.  
W sprawie nie było prowadzone postępowanie karne i co za tym idzie żaden 
sąd karny nie uznał biegłej za winną popełnienia przestępstwa. W orzecz-
nictwie sądów cywilnych niejednokrotnie wyrażano pogląd, że sąd cywil-
ny może, jeśli jest to konieczne dla rozstrzygnięcia, zdecydować o uznaniu 
czynu za przestępstwo, opierając się na własnej kwalifikacji (vide: uchwała  
7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2018 r., III CZP 108/17, LEX 
nr 2490564). Z teoretycznego punktu widzenia zasadniejszym wydaje się 
jednak pogląd, że jeśli nie zapadł wyrok karny skazujący określoną osobę za 
przestępstwo, to sąd cywilny nie jest uprawniony do samodzielnego ustalenia, 
że przestępstwo zostało jednak popełnione, jest bowiem związany zasadą do-
mniemania niewinności (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia  
12 października 2011 r., I ACa 326/11, LEX nr 1213845). Niezależnie od 
tego, można mieć wątpliwości czytając uzasadnienie głosowanego wyroku, czy 
istotnie nawet wadliwa opinia w rozumieniu prawa cywilnego (por. art. 286 
k.p.c.) czy karnego (por. art. 201 k.p.k.) może być uznana za złożenie fałszywej 

24  M. Nawrocki, op. cit., Teza A pkt 6.
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opinii w rozumieniu art. 233 § 4 k.k. Pojawia się także wątpliwość, czy  
w świetle art. 430 k.c. przyjęcie, że biegły (biegła) wydając niewłaściwą,  
a nawet fałszywą opinię w postępowaniu sądowym bezpośrednio wyrządziła 
szkodę majątkową stronie tego postępowania, autor przychyla się jednak za 
aprobacją tego stwierdzenia.

Wnioski i uwagi praktyczne

Autor stwierdza, pomimo przedstawionych zastrzeżeń, że głosowane 
orzeczenie zasługuje na aprobatę. Problematyka odpowiedzialności biegłego 
za sporządzenie fałszywej (nierzetelnej) opinii na gruncie prawa karnego jest 
uregulowana na odpowiednim poziomie, choć znamiono „fałszywości” może 
być intepretowane bardzo szeroko. Skala przestępczości z art. 233 § 4 k.k. 
jest trudna do oszacowania, gdyż statystyki policyjne ujęte są zbiorczo z § 1 
tego przepisu, choć od 2013 r. wykazują tendencję spadkową25. Na podstawie 
statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości można z kolei stwierdzić, że w latach 
2013-2018 skazano za to przestępstwo jedynie 5 biegłych26. Rodzi to obawę 
i skuteczność tego przepisu, a właściwie jego egzekwowania, biorąc w szcze-
gólności pod uwagę coraz liczniejsze zastrzeżenia do opinii formułowanych 
przez biegłych sądowych. Na gruncie ustawy karnej istnieje także możliwość 
nałożenia środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody (art. 46 
k.k.), co jednak w przedstawionych statystykach sądowych nie miało dotych-
czas miejsca. 

Precedens w postaci przedstawionego orzeczenia pokazuje, że ewentu-
alne konsekwencje odszkodowawcze możliwe są do dochodzenia na gruncie 
art. 415 k.c. Zdaniem autora istnieją tutaj jednak wątpliwości, czy adekwat-
nym artykułem nie byłby jednak art. 417 § k.c. (pozwana podnosiła też art. 
430 k.c.), a odszkodowania nie należałoby żądać od Skarbu Państwa. Biegły 
działa bowiem na zlecenie sądu jako organu władzy sądowniczej i nie jest 
samodzielnym bytem prawnym, gdyż musi być powołany w trakcie procesu 
(abstrahując od wtórnej odpowiedzialności regresowej względem biegłego). 
Należy także wskazać, że przy skazaniu biegłego na gruncie art. 233 § 4 k.k. 
okoliczność ta ma przełożenie wprost na postępowanie cywilne (choć w tym 
 

25  https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-11/63579,Falszyw 
e-zeznania-art-233.html, (dostęp: 08.07.2020).
26  https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/, (dostęp: 08.07. 
2020).
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przypadku taka sytuacja nie wystąpiła) na podstawie art. 11 k.p.c. (pamiętać 
jednak należy o ograniczeniach z tego przepisu). 

Kolejnym elementem na który należy zwrócić uwagę to status biegłego 
sądowego, który poza ogólnym ujęciem procesowym oraz szczątkowym w roz-
porządzeniu o biegłych z 2005 r.27 nie jest właściwie uregulowany. Projekty 
ustaw o biegłych, postulowane i przedstawiane przez różne środowiska, nie są 
przedmiotem zainteresowania władzy ustawodawczej, stąd status biegłych jest 
trudny do określenia. Należałoby zważyć, czy w takim projekcie nie byłoby 
wskazane: uregulować kwestię odpowiedzialności majątkowej biegłych za wy-
rządzone przez nich szkody, zastanowić się nad obowiązkowymi ubezpiecze-
niami od odpowiedzialności cywilnej, uregulować przy okazji kwestie karno-
prawnej ochrony i potraktowania w tym zakresie biegłych jak funkcjonariuszy 
publicznych. Głosowane orzeczenie pokazuje przy tym kilka istotnych kwestii. 
Po pierwsze fakt, że na podstawie opinii (często nierzetelnej) rozstrzygane są 
sprawy cywilne jak i karne, a to rodzi określone konsekwencje, w tym także 
cywilne i majątkowe. Po drugie, sąd nie mając wystarczającej wiedzy w zakre-
sie określonych wiadomości specjalnych, nie jest często w stanie zweryfiko-
wać czy dana opinia jest rzetelna czy fałszywa. Jednakże ma zawsze możliwość  
w przypadku podjęcia wątpliwości powołać drugiego biegłego, aby skonfron-
tować obie opinie (instytucja superbiegłego oficjalnie nie występuje). Po trze-
cie wreszcie, przy ocenie rzetelności opinii biegłego sąd zobowiązany jest do 
spojrzenia na jej kształt i zakres także pod katem art. 233 § 4 k.k., choćby  
z uwagi na kwestie związane z przedawnieniem. Reasumując, głosowany wy-
rok może być przyczynkiem do częstszego występowania z roszczeniami wo-
bec biegłych sądowych, a tezy posłużą jako podstawy do kolejnych powództw  
w tym zakresie. Jednocześnie może on przyczynić się do przekonania biegłych 
o znacznym ryzyku podejmowania się tej roli procesowej. Można przy tym 
mieć zastrzeżenia co do tego, iż sądy cywilne przesądzają o fakcie popełnienia 
przez biegłego przestępstwa posługując się przepisami prawa karnego mate-
rialnego i procesowego, których na co dzień nie stosują (taka praktyka, choć 
zasadna w tej sprawie, powinna mieć jednak wyjątkowo miejsce). 

27  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych 
sądowych (Dz. U. nr 15, poz. 133.).
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ON THE LIABILITY OF THE COURT CERTIFICATE 
UNDER THE JUDGMENT OF THE APPEAL COURT  

IN KATOWICE OF NOVEMBER 29, 2019. ACT V ACA 
266/18 - SELECTED ASPECTS  

OF CIVIL AND CRIMINAL LAW (GLOSS)

Summary: The glossary refers to the issue of liability for damages of 
a court expert at the interface between civil law and criminal law. The 
judgment issued by the Court of Appeal in Katowice constitutes a kind 
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of precedent relating to the issue of the defectiveness (falsity) of the 
court opinion in terms of the need to consider its impact on the course 
of the entire proceedings, the occurrence of damage as well as the pen-
etration of criminal norms into civil law. The author analyzed the deci-
sion in question, emphasized the most important elements and made 
a synthetic summary. The article ended with a synthetic summary and 
conclusions from the considerations.

Keywords: Expert wittness, liability, civil law and criminal law, legal 
interface.
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PRZESŁANKI EKSKULPACYJNE 
WOBEC UCHYBIENIA TERMINU 

W RAMACH POSTĘPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO

Streszczenie: Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie okolicz-
ności, które w praktyce stosowania przepisów proceduralnego prawa 
administracyjnego (kodeksu postępowania administracyjnego) sta-
nowią okoliczności ekskulpacyjne w zakresie weryfikacji przez organy 
administracji publicznej przesłanki uprawdopodobnienia braku winy  
w zakresie niedokonania przez podmiot zainteresowany czynności pro-
ceduralnej w przewidzianym terminie. Przesłanka uprawdopodobnienia 
braku winy zainteresowanego jest kluczową, i w praktyce najtrudniej-
szą do wykazania, w toku postępowania incydentalnego w przedmiocie 
przywrócenia uchybionego terminu przesłanką, wobec czego celowym 
jest przedstawienie w oparciu o metodę dogmatyczną oraz analizę kla-
sycznych oraz najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych w tym 
obszarze. Badanie pozwala na stwierdzenie, że liczba okoliczności eks-
kulpacyjnych nie uległa znacznemu zwiększeniu, jak również sądy kon-
serwatywnie podchodzą do kwestii uprawdopodobnienia braku winy 
zainteresowanego.
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Wstęp

Kluczowym elementem ocennym, od którego wykazania zależy możli-
wość zastosowania instytucji przywrócenia uchybionego terminu, na gruncie 
art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego2, jest uprawdopodobnienie dotrzymania przez zainteresowanego na-
leżytej staranności w toku podejmowania czynności procesowych. Jednolicie 
bowiem i w literaturze, i orzecznictwie wskazuje się, że jedynie zachowanie 
przez podmiot zainteresowany należytego poziomu rzetelności oraz staranno-
ści, oraz uwzględnianie wagi podejmowanego działania stanowi formę zabez-
pieczenia w ramach danego postępowania wartości w postaci zabezpieczenia 
interesu zainteresowanego, o ile wystąpią niezawinione przez niego okolicz-
ności uniemożliwiające dokonanie czynności, jak również: wartość w postaci 
ochrony interesu potencjalnej strony tego postępowania administracyjnego, 
posiadającego sprzeczny interes z interesem wykazywanym przez zaintereso-
wanego. W tym kontekście warto także powołać pogląd wyrażony w wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego3, w którym Sąd explicite wskazał, że jako 
kryterium przy ocenie winy w uchybieniu terminowi procesowemu należy 
przyjąć obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony 
dbającej należycie o swoje interesy. A contrario, oznacza to również, że przy-
wrócenie terminu przez organ jest wykluczone w obliczu zaistnienia lekkiego 
niedbalstwa w działaniu czy zaniechaniu zainteresowanego, a tym bardziej 
gdyby przypisać mu można było winę nieumyślną4. 

Przyczyny uzasadniające możliwość przywrócenia uchybionego ter-
minu wypracowane zostały głównie przez sądy administracyjne, które jako 
okoliczności ekskulpacyjne uznały szereg zdarzeń niezawinionych przez 

2  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 256 z późn. zm.), (tekst jednolity); dalej: „k.p.a.”.
3  Wyrok NSA z 20 maja 1998 r., I SA/Ka 1718/96, LEX nr 33415; podobnie: wyrok WSA  
w Warszawie z 30 stycznia 2020 r., VI SA/Wa 1387/19, LEX nr 2848033; wyrok WSA  
w Łodzi z 22 stycznia 2020 r., I SA/Łd 732/19, LEX nr 2785467; wyrok WSA w Warszawie 
z 17 stycznia 2020 r., VI SA/Wa 1388/19, LEX nr 2798644; wyrok NSA z 13 grudnia 2019 
r., II OSK 278/18, LEX nr 2754149; wyrok WSA w Gliwicach z 12 grudnia 2019 r., II SA/
Gl 1283/19, LEX nr 2774153; wyrok WSA w Gdańsku z 22 października 2019 r., I SA/
Gd 1259/19; LEX nr 2783468; wyrok WSA w Białymstoku z 16 września 2019 r., II SA/
Bk 509/19, LEX nr 2723687; wyrok WSA w Poznaniu z 30 lipca 2019 r., III SA/Po 262/19, 
LEX nr 2706416; wyrok WSA w Krakowie z 27 czerwca 2019 r., I SA/Kr 1073/18, LEX nr 
2722241; wyrok WSA we Wrocławiu z 15 maja 2019 r., III SA/Wr 615/18, LEX nr 2975360.
4  Wyrok NSA z 22 maja 1997 r., SA/Sz 630/96, LEX nr 30784; zob. także: wyrok NSA  
z 4 listopada 2009 r., II GSK 150/09, Legalis.
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zainteresowanego5. Mianownikiem wszystkich  – wymienionych w dalszej czę-
ści pracy – zdarzeń uzasadniających brak winy po stronie zainteresowanego 
w zakresie niedochowania terminu – jest okoliczność, iż uchybiając termino-
wi podmiot w jakikolwiek sposób, uwzględniając dołożenie przez niego naj-
wyższego poziomu starań, nie mógł przyczynić się do przezwyciężenia tychże 
przeszkód6. 

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie okoliczności, które na 
kanwie proceduralnego prawa administracyjnego uznawane są w doktrynie 
oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych za okoliczności ekskulpacyjne 
w zakresie niedotrzymania terminu dokonania czynności proceduralnej przez 
podmiot zainteresowany, z perspektywy brzmienia art. 58 § 1 k.p.a. w kontek-
ście najnowszego orzecznictwa.

Okoliczności odnoszące się do podmiotu 
zainteresowanego

W judykaturze, na poziomie ogólnych rozważań dotyczących okolicz-
ności uzasadniających przywrócenie uchybionego terminu wskazuje się, że 
kwestia poprawności zastosowania, względem konkretnego zainteresowanego, 
instytucji przywrócenia uchybionego terminu, uzależniona jest tylko i wy-
łącznie od wystąpienia bariery w zakresie przeprowadzenia czynności, których 
niejako przezwyciężenie należałoby określić za niemożliwe7. W tym zakresie 
sądy administracyjne dostrzegają okoliczność, iż trudności dotyczące realiza-
cji czynności proceduralnych mogą negatywnie wpływać na terminowe wy-
konanie przez zainteresowanego czynności w ramach danego postępowania 
administracyjnego, co nie może jednak zmienić konstatacji, iż kluczowym jest 
to, aby podmiot, dochowując należytej staranności w zakresie prowadzenia 
swoich spraw i próbując przezwyciężyć zaistniałe okoliczności uniemożlwia-
jące mu dokonanie czynności, wykazał, iż okoliczności te były niemożliwe do 
przezwyciężenia, a on nie ponosi za taki stan winy. A zatem można zasadnie 
przyjąć, że za niezawinione w orzecznictwie sądów administracyjnych należy 
uznać zaistnienie stanu siły wyższej. Dodatkowo, w tym zakresie wskazuje się, 

5  J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Klu-
wer, Warszawa 2006, s. 226; postanowienie NSA z 2 października 2002 r., V SA 793/02, LEX 
nr 55832.
6  Wyrok NSA z 11 kwietnia 1997 r., III SA 1581/95, Legalis; wyrok NSA w Lublinie  
z 8 grudnia 1999 r., I SA/Lu 1246/98, Legalis; wyrok NSA z 14 stycznia 2000 r., I SA/Gd 
794/99, LEX nr 40381.
7  Postanowienie NSA z 30 marca 1999 r., III SA 7060/98, LEX nr 37862.
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że zainteresowany nie będzie winny uchybieniu terminu, w sytuacji gdyby 
jej dokonanie stanowiło zagrożenie dla zdrowia lub życia tego podmiotu, jak 
również mogłoby skutkować narażeniem tego podmiotu lub osób trzecich na 
poniesienie znacznych strat majątkowych8. Warto w tym kontekście wskazać,  
że w przypadku zastępowania strony czy uczestnika postępowania przez peł-
nomocnika (lub innego zastępcę procesowego), ocena braku winy w uchybie-
niu terminu do czynności procesowej odnosi się do okoliczności dotyczących 
tego pełnomocnika czy zastępcy procesowego9.

Zainteresowany przywróceniem uchybionego terminu zobowiązany 
jest zatem do przedstawienia okoliczności przemawiających za istnieniem 
prawdopodobieństwa (przy czym im wyższy jego poziom, tym większe praw-
dopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia kwestii przez organ) odnoście 
do zachowania przez niego staranności oraz wykazania, że przeszkoda unie-
możliwiająca dokonanie czynności w terminie nie była zależna od niego, jak 
również istniała (w minimalnym zakresie) w okresie do wniesienia wniosku 
z art. 58 k.p.a. W szczególności chodzi tutaj, aby zainteresowany wykazał, 
że przeszkoda w dopełnieniu czynności w terminie, powstała w okresie po 
rozpoczęciu biegu tego terminu i trwała po jego upływie, aż do momentu 
wystąpienia przez zainteresowanego z wnioskiem10. W świetle art. 58 k.p.a. 
jednoznacznie można wywnioskować, że uprawdopodobnienie braku winy 
zainteresowanego powinno ograniczać się wyłącznie do powodów uchybie-
nia terminu. Oznacza, to jednocześnie, że strona (uczestnik postępowania) 
nie może zostać zobowiązana do uprawdopodobnienia zarówno podstawy 
prawnej, jak i okoliczności faktycznych odnoszących się do wydanej decyzji11,  
w przypadku wniesienia wniosku w przedmiocie przywrócenia uchybione-
go terminu do złożenia odwołania. Z powyższego jednocześnie wynika ko-
nieczność stwierdzenia, że ciężar uprawdopodobnienia zmaterializowania się 
obiektywnych okoliczności niezawinionych przez zainteresowanego i skut-
kujących niedokonaniem czynności w terminie, spoczywa na wnioskodawcy. 

8  Por. szerzej: E. Iserzon [w:] Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, teksty, wzo-
ry i formularze, E. Iserzon, J. Starościak, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1970, s. 136;  
B. Adamiak [w:] B. Adamiak,  J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 328-331; podobnie: wyrok NSA z 14 maja 1998 r., IV SA 
1153/96, LEX nr 45637, wyrok NSA z 11 kwietnia 1997 r., III SA 1581/95, LEX nr 29917; 
wyrok NSA z 25 maja 1998 r., IV SA 2162/96, LEX nr 43285.
9  Wyrok NSA z dnia 18 lipca 2001 r., I SA 431/00, LEX nr 54736.
10  Wyrok NSA z 25 września 2009 r., II OSK 1474/08, Legalis; wyrok NSA z 23 lipca  
2008 r., I OSK 1351/07, Legalis. 
11  Wyrok NSA z 14 maja 1991 r., II SA 340/91, Legalis; zob. także: wyrok NSA z 7 lipca 
2009 r., II OSK 1120/08, Legalis.
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Nie zmienia to jednak ogólnej zasady, zgodnie z którą organ administracji 
publicznej zobowiązany jest do przedsięwzięcia i przeprowadzenia wszelkich 
czynności, nakierowanych na dokładne wyjaśnienie okoliczności faktycznych 
na gruncie danej sprawy administracyjnej, mając na uwadze słuszny interes 
społeczny i słuszny interes obywateli12. 

Za czynnik niezależny od podmiotu zainteresowanego, uzasadniający 
przywrócenie niedotrzymanego terminu przez organ administracji publicz-
nej, należy wskazać wystąpienie nagłej choroby. Niejako na marginesie pro-
wadzonej analizy, warto wskazać, że historycznie, na stronach pierwszego ko-
mentarza do regulacji k.p.a., przedstawiciele doktryny przyjęli, że za powód 
skutkujący przywróceniem terminu przez organ należy postrzegać zaistnienie 
obłożnej choroby, która uniemożliwia podmiotowi działającemu bez pełno-
mocnika złożenie odwołania13. Takie stanowisko uzasadnione jest przez oko-
liczność, iż zmaterializowanie się nagłej, nieprzewidzianej choroby14, skutkuje 
znacznymi trudnościami w zakresie znalezienia osoby trzeciej, którą podmiot 
zainteresowany może się posłużyć w celu dotrzymania wyznaczonego terminu 
na dokonanie czynności. Podobnie, za okoliczność niezawinionego uchybienia 
terminowi uznaje się także zachorowanie przez zainteresowanego na chorobę 
wymagającą hospitalizacji15 czy związaną z utratą przytomności16. W tym kon-
tekście, warto raz jeszcze nadmienić, że za okoliczność ekskulpacyjną nie może 
być uznana długotrwała choroba, bowiem istnienie długotrwałego stanu cho-
robowego, nie wyklucza obiektywnej możliwości podjęcia określonego działa-
nia przez osobę trzecią dokonującą tej czynności w imieniu i na rzecz strony 
czy uczestnika danego postępowania administracyjnego17. Jest to dominujący 
pogląd wyrażany w orzeczeniach sądów administracyjnych18. W szczególności, 
w judykaturze wskazuje się, iż zdarzeniem nieuzasadniającym przywrócenie 
niedotrzymanego terminu jest przebywanie na zwolnieniu lekarskim, a samo 
zaistnienie choroby musi spełniać następujące przesłanki: „Wskazać należy, że 
choroba usprawiedliwia niedotrzymanie terminu tylko wtedy, gdy nastąpiła 

12  Wyrok NSA z 25 maja 2009 r., I OSK 757/08, Legalis.
13  Zob.: E. Iserzon [w:] Kodeks…, s. 76.
14  A. Matan [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 492-499.
15  Wyrok NSA z 23 listopada 2009 r., I OSK 290/09, Legalis.
16  Z. Kmiecik, Brak winy w uchybieniu terminowi jako przesłanka przywrócenia terminu  
w postępowaniu administracyjnym, „Studia Iuridica Lublinensia” 2008, nr 11, s. 57.
17  Wyrok WSA w Warszawie z 19 września 2007 r., VIII SA/Wa 408/07, Legalis; wyrok NSA 
z 30 grudnia 1998 r., III SA 1259/98, Lex nr 44754; zob. także: wyrok NSA z 7 grudnia 2006 
r., II OSK 66/06, Legalis; wyrok WSA w Warszawie z 27 listopada 2009 r., II SA/Wa 1552/09, 
Legalis; wyrok NSA z 30 grudnia 1998 r., III SA 1259/98, LEX nr 44754. 
18  Wyrok NSA z 20 marca 2014 r., I OSK 549/14, Legalis.
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nagle i wymaga leżenia w łóżku, a strona nie ma możliwości wyręczenia się 
inną osobą. W związku z tym samo zwolnienie lekarskie nie wystarcza do 
przyjęcia braku winy zainteresowanego w uchybieniu terminowi”19. Analo-
gicznie, wskazuje się także, że choroba powodująca niemożność pisania nie 
wyklucza jednakże możności podyktowania osobie trzeciej treści pisma oraz 
upoważnienia osoby trzeciej do podpisania za zainteresowanego tego pisma20, 
czym przezwyciężyłaby niejako przyczyny pierwotnej niemożności dotrzyma-
nia terminu.

Za wyjątek w tym zakresie uznaje się okres przyjmowania przez zainte-
resowanego leków psychotropowych w okresie przebywania na zwolnieniu 
lekarskim21. Jak wskazuje bowiem Naczelny Sąd Administracyjny, przyjmo-
wanie przez podmiot leków tego typu może skutkować pojawieniem się za-
burzeń w zakresie funkcjonowania umysłu. Jednocześnie, w tym kontekście 
wskazuje się, że w obliczu zmaterializowania się takiej okoliczności, organ 
rozpoznając wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu, zobligowany jest 
do wyjaśnienia czy zainteresowany mógł pokierować swoim postępowaniem 
i czy miał świadomość konsekwencji związanych z niedotrzymaniem terminu 
na dokonanie czynności. Za szczególny, uzasadniający zastosowanie instytu-
cji z art. 58 k.p.a. przypadek należy uznać sytuację, w której zainteresowany 
pozostawał w przeświadczeniu (i miał ku temu uzasadnioną podstawę), że 
istnieją obiektywne okoliczności uniemożlwiające mu dokonanie czynności  
w przewidzianym terminie22. 

Okoliczności zewnętrzne  
poza proceduralne i proceduralne

Okoliczności uzasadniające zastosowanie instytucji przywrócenia termi-
nu mogą być również wywołane przez czynniki zewnętrzne. I tak w orzecz-
nictwie przyjmuje się, że tego rodzaju okolicznością jest wystąpienie zdarzenia 
losowego w postaci przerwy w komunikacji z organem, strajku, powodzi czy 

19  Wyrok NSA z 15 lipca 2009 r., II OSK 1162/08, Legalis.
20  Tak: E. Iserzon, Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Wydawnictwo Prawnicze, 
Warszawa 1968, s. 138.
21  Wyrok NSA z 21 marca 2006 r., I OSK 639/05, Legalis.
22  Tak: E. Iserzon [w:] Kodeks…, op. cit., s. 136-137; L. Żukowski, Glosa do wyroku NSA z 2 
sierpnia 2000 r., SA/Bk 142/00, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2002, nr 5, s. 272. 
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pożaru23. Ponadto, jako wyjątek od ogólnej zasady braku winy w przypad-
ku niedochowania terminu przeprowadzenia czynności wobec nieznajomo-
ści języka polskiego w orzecznictwie przewiduje się niemożność skorzystania  
z tłumaczenia pisma zawierającego informację w zakresie wyznaczonego przez 
organ terminu24.

Do okoliczności zewnętrznych uzasadniających wydanie przez organ 
administracji postanowienia o przywróceniu uchybionego terminu należy 
zaliczyć szereg okoliczności związanych z wymogami formalnoprawnymi od-
noszącymi się do sposobu dokonania czynności poprzedzającej czynność pod-
miotu zainteresowanego w ramach danego postępowania administracyjnego. 
W tym zakresie, wskazuje się przykładowo, że okoliczność nieprawidłowego 
pouczenia strony o trybie i sposobie złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie 
sprawy (analogicznie ocenia się uchybienia dotyczące pouczenia o trybie i ter-
minie wniesienia odwołania, jak również zażalenia) może stanowić podstawę 
do przywrócenia terminu25. W doktrynie wskazuje się także na okoliczność, iż 
w przypadku zastosowania się przez stronę do błędnego pouczenia (w zakre-
sie wskazania przez organ dłuższego terminu na wniesienie środka zaskarżenia 
niż przewidziany w ustawie), strona nie jest zobowiązana do złożenia prośby 
o przywrócenie uchybionego terminu z uwagi na fakt,  że zastosowanie się 
przez nią do tego pouczenia skutkuje uznaniem, iż termin został przez nią 
dotrzymany26.

Odmiennie natomiast prezentuje się sytuacja, w przypadku gdy organ nie 
zawarł w treści decyzji administracyjnej pouczenia o uprawnieniu do wniesie-
nia odwołania lub prawie strony do skorzystania z instytucji skargi do woje-
wódzkiego sądu administracyjnego. W obliczu wystąpienia takiej sytuacji stro-
na uprawniona jest do żądania w terminie czternastu dni od dnia doręczenia 
przedmiotowej decyzji, jej uzupełnienia w zakresie pouczenia prawa odwoła-
nia, jak również prawa wystąpienia ze skargą do właściwego wojewódzkiego 

23  Wyrok NSA z 19 września 2000 r., I SA 1072/004, Lex nr 55307; zob. także: wyrok NSA 
z 16 lutego 2007 r., I OSK 970/06, Legalis; wyrok NSA z 3 sierpnia 2001 r., I SA/Wr 676/99, 
Legalis; wyrok NSA z 19 lutego 2000 r., I SA 1072/00, LEX nr 1694629; podobnie: wyrok 
WSA w Olsztynie z 27 stycznia 2009 r., II SA/Ol 857/08, Legalis.
24  Wyrok NSA z 15 października 2001 r., V SA 946/99, LEX nr 110527.
25  Wyrok NSA z 21 grudnia 2005 r., Legalis; podobnie: postanowienie NSA z 13 stycznia 
2015 r., II OSK 3372/14, Legalis; odmiennie: B. Adamiak [w:] Kodeks…, op. cit., s. 329;  
W doktrynie wskazywano na pewne wątpliwości związane ze skutecznością składania wniosku 
w przedmiocie przywrócenia terminu - tak: W. Chróścielewski, Zmiany w zakresie przepisów 
kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przez sądami administracyjnymi, 
które weszły w życie w 2011 r., „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 
4 (37), s. 18.
26  Z. Kmiecik, Brak winy…, op. cit., s. 60.
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sądu administracyjnego. W tym kontekście, Naczelny Sąd Administracyjny 
zaakcentował, iż: „Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego „Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub 
ogłoszenia decyzji żądać jej uzupełnienia (…) co do prawa odwołania (…) 
albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.  
W takim przypadku termin od wniesienia odwołania biegnie od dnia doręcze-
nia lub ogłoszenia uzupełnienia lub sprostowania (art. 111 § 2 Kodeksu po-
stępowania administracyjnego). Niepodjęcie obrony przez stronę powoduje 
nabycie przez decyzję przymiotu ostateczności, co daje podstawę do wydania 
postanowienia o uchyleniu terminu do wniesienia odwołania. W takim przy-
padku stronie przysługuje obrona przed negatywnymi skutkami uchybienia 
terminu – złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwo-
łania (…)”27. W tym kontekście warto wskazać, że strona wnosząc prośbę  
w przedmiocie przywrócenia uchybionego terminu na skutek braku pouczenia 
albo błędnego pouczenia o niemożności zaskarżenia przykładowo decyzji, lub  
o przysługującym stronie środku zaskarżenia, strona powinna zostać zwolnio-
na z konieczności uprawdopodobnienia braku winy w zakresie niedotrzyma-
nia terminu na dokonanie czynności.

Ponadto, wskazuje się, iż złożenie wniosku o przywrócenie uchybionego 
terminu stanowi jedyne skuteczne rozwiązanie w sytuacji zaskarżenia decy-
zji administracyjnej do sądu administracyjnego z opóźnieniem, wynikającym  
z zastosowania się przez stronę do błędnego pouczenia przedstawionego przez 
organ pierwszej instancji. Podgląd ten uzasadniony jest poprzez przyjęcie, iż 
art. 112 k.p.a. chroniący stronę postępowania28, obejmuje ochronę intere-
sów strony jedynie na gruncie postępowania administracyjnego, nie podlega 
natomiast niejako rozciągnięciu na grunt postępowania sądowo-administra-
cyjnego. W obliczu takiej sytuacji podmiot powinien złożyć wniosek w przed-
miocie przywrócenia uchybionego terminu do sądu za pośrednictwem organu 
pierwszej instancji wraz z dokonaniem uchybionej czynności29.

Podobnie podnosi się w orzecznictwie oraz piśmiennictwie30 również to, 
że dokonanie przez organ nieprawidłowego doręczenia pisma zawierającego 
określony termin lub skutkujący rozpoczęciem biegu terminu przewidzianego 

27  Wyrok NSA z 11 lutego 2014 r., I OSK 3000/12, Legalis.
28  M. Mincer-Jaśkowska, Glosa do postanowienia NSA z 14 lutego 1992, III SA 1949-51/91, 

„Orzecznictwo Sądów Polskich” 1993, nr 11, poz. 211, s. 504.
29  A. Kędzior, Jawność i transparentność postępowania administracyjnego, „Przegląd Prawa Pu-
blicznego” 2018, nr 1, s. 53.
30  Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2000 r., IV SA 2121/98, LEX nr 54744; odmiennie:  
Z. Kmiecik, Brak winy…, s. 54.
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w ustawie, stanowi okoliczność dla strony postępowania do wystąpienia  
z prośbą w przedmiocie przywrócenia terminu do dokonania czynności  
w postępowaniu administracyjnym, skutkującego wydaniem postanowienia 
niejako zezwalającego na takie działanie31. W tym miejscu warto wskazać na 
treść postanowienia Sądu Najwyższego32, w którym Sąd ten stwierdził, że: 

„nieprawidłowe, czyli niezgodne z przepisami Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego doręczenie pisma (które jest istotną czynnością postępowania), 
należy uznać za naruszenie zasady oficjalności doręczeń pisma (które powinno 
być doręczone z urzędu), mogące spowodować pozbawienie strony możliwo-
ści obrony swych praw. Ma to istotne znaczenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
na tej podstawie chodzi o przywrócenie uchybionego terminu do dokonania 
czynności z zakresu postępowania administracyjnego ze względu na nieprawi-
dłowe doręczenie pisma (decyzji) może być uznane przez sąd w konkretnych 
okolicznościach sprawy za pozbawione znaczenia prawnego i uzasadniające 
przywrócenie terminu do dokonania czynności bez potrzeby powtórnego pra-
widłowego doręczenia pisma”. Oznacza, to że w ocenie Sądu Najwyższego 
naruszenie przez organ administracji zasady oficjalności doręczeń33 z zasady 
skutkuje powstaniem dla strony postępowania (czy uczestnika) negatywnych 
konsekwencji procesowych34. W doktrynie wyrażony został także podgląd ja-
koby dokonanie nieprawidłowego doręczenia w ogólności nie skutkowało roz-
poczęciem biegu terminu na dokonanie określonej czynności (w tym wypadku 

- przykładowo wniesienia odwołania), wobec czego złożenie przez zaintereso-
wanego wniosku w przedmiocie przywrócenia terminu jest bezprzedmiotowe, 
bowiem w istocie nie doszło do uchybienia terminowi35. 

W zakresie zdarzeń stanowiących niezawinione przez zainteresowanego 
uchybienie terminu dokonania czynności, wymienia się także nadanie pisma 
w placówce operatora pocztowego, a nie operatora wyznaczonego. W orzecz-
nictwie wskazuje się bowiem, iż brak możliwości uwzględnienia jako okolicz-
ności ekskulpacyjnej, skorzystania z usług operatora pocztowego, stanowiłoby 
działaniem naruszającym zasadę równości z uwagi na możliwość skutecznego 

31  Wyrok NSA z 21 września 2010 r., I OSK 1690/09, Legalis; wyrok NSA z 2 marca 2007 
r., I OSK 620/06, Legalis; zob. także: wyrok NSA z 10 października 2006 r., II OSK 1209/05, 
Legalis.
32  Postanowienie SN z 5 października 1994 r., III ARN 54/94, „Orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego: Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” 1994, nr 12, poz. 187.
33  Por. szerzej: G. Łaszczyca [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie admini-
stracyjne ogólne, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 423-424.
34  Tak też: A. Korzeniowska-Polak, Problematyka doręczeń w przypadku wielości stron postępo-
wania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2007, nr 8, s. 75.
35  Z. Kmiecik, Brak winy…, op. cit., s. 54.
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doręczania pism przez organ za pośrednictwem operatora pocztowego. Wo-
bec tego należy zaznaczyć, że strona może skutecznie dochodzić przywrócenia 
jej terminu do dokonania czynności, o ile nie została pouczona przez organ  
o tym, że w celu zachowania terminu pismo musi zostać nadane za pośrednic-
twem polskiej placówki operatora wyznaczonego. W judykaturze wskazuje się 
przy tym, że za dowód poprawnego pouczenia strony uznawany jest wyłącznie 
dokument, w którym określone są informacje w zakresie praw i obowiązków 
strony – przykładowo takim dokumentem może być notatka służbowa pod-
pisana przez pracownika organu oraz zainteresowanego, czy w obliczu korzy-
stania przez organ z pośrednictwa operatora pocztowego – za dowód mogłoby 
zostać uznane pismo zawierające pouczenie o treści art. 58 k.p.a., przekazane 
stronie w przesyłce36.

Kolejnym uchybieniem występującym po stronie organu, uzasadniają-
cym uwzględnienie wniosku w przedmiocie przywrócenia terminu do doko-
nania czynności, jest przypadek uchybienia przez pracownika organu, który 
nie zatrzymał koperty, na której znajduje się stempel pocztowy lub prezentata 
uwzględniająca datę, co potwierdzałoby dokonanie czynności przez zaintere-
sowanego w terminie albo po jego upływie37.

Ponadto, należy wskazać, że w orzecznictwie występują pewne rozbież-
ności w zakresie rozpatrywania wpływu możliwości wcześniejszego dokonania 
przez zainteresowanego określonej czynności proceduralnej niż w ostatnim 
dniu, w którym czynność mogłaby zostać skutecznie dokonana na zasadność 
zastosowania instytucji przywrócenia terminu, w obliczu przekładania termi-
nu jej dokonania na ostatni dzień. Zgodnie z jednym podglądem, podstawą 
do wydania postanowienia o odmowie przywrócenia uchybionego termi-
nu, nie może być okoliczność, iż bariera uniemożliwiająca przeprowadzenie 
czynności zainteresowanemu, zmaterializowała się w ostatnim dniu terminu. 
Wskazuje się przy tym, że odwlekanie przez stronę dokonania czynności do 
ostatniego dnia wyznaczonego terminu nie może stanowić podstawy odmowy 

36  Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2018 r., II SA/Po 1051/18, Legalis. 
37  Wyrok NSA z 30 stycznia 2009 r., I OSK 250/08, Legalis; wyrok WSA w Warszawie z 30 
grudnia 2016 r., IV SA/Wa 1155/16, LEX nr 2349925; wyrok WSA w Gliwicach z 15 maja 
2015 r., II SA/Gl 1391/14; LEX nr 1754693; wyrok WSA w Krakowie z 13 października  
2014 r., II SA/Kr 979/14, LEX nr 1596323; wyrok WSA w Szczecinie z 28 sierpnia 2014 r., 
II SA/Sz 1110/13, LEX nr 1571424; wyrok WSA w Warszawie z 6 lutego 2014 r., IV SA/Wa 
2512/13, LEX nr 1577039. 
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uwzględnienia wniosku z art. 58 k.p.a.38, z uwagi na fakt, iż niezasadnym jest 
oczekiwanie od zainteresowanego, iż przewidywać on będzie, że w tym ostat-
nim dniu terminu zmaterializuje się zdarzenie uniemożliwiające mu dokona-
nie tejże czynności. Za przyjęciem tej perspektywy przemawia przede wszyst-
kim fakt, iż podmiot biorący udział w danym postępowaniu administracyjnym 
nie jest zobowiązany do realizacji konkretnej powinności w okresie dłuższym 
niż jeden dzień przez upływem ustawowego terminu. Wskazuje się w orzecz-
nictwie, że stronie przysługuje przy tym prawo do skorzystania z wniesienia 
środka odwoławczego w ostatnim dniu terminu przewidzianego w przepisach 
prawa39. Przesądza to tym samym niejako o niemożności obciążania zaintereso-
wanego negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze zwlekania przez niego 
do ostatniego dnia, w którym zasadnie mógł dokonać czynności, do czego był 
uprawniony w świetle prawa. Konkludując, zgodnie z tą opinią nie można 
wobec zainteresowanego wymagać, aby przewidział on, że w ostatnim dniu 
terminu wystąpi sytuacja uniemożliwiająca dotrzymanie terminu, i w takiej 
sytuacji niewykluczonym wobec tego jest zastosowanie przez organ instytucji 
przywrócenia terminu. W świetle stanowiska odmiennego, składy orzekające 
podnoszą, iż: „Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 58 § 1 k.p.a. strona powinna 
uprawdopodobnić, że mimo zachowania należytej staranności nie mogła do-
konać czynności w terminie z powodu istnienia przeszkody od niej niezależnej, 
trudnej w danych warunkach do przezwyciężenia. Przy czym przeszkoda ta 
musi istnieć przez cały czas biegu terminu przepisanego do dokonania danej 

38  Wyrok NSA z 25 maja 2009 r., I OSK 757/08, Legalis; wyrok NSA z 23 kwietnia 2008 r., 
II OSK 472/07, Legalis; wyrok WSA w Warszawie z 25 października 2019 r., III SA/Wa 970/19, 
LEX nr 2975798; wyrok WSA w Gliwicach z 24 kwietnia 2018 r., I SA/Gl 1237/17, LEX nr 
2501129; wyrok WSA w Warszawie z 15 marca 2018 r., I SA/Wa 1227/17, LEX nr 2559892; 
wyrok WSA w Bydgoszczy z 25 października 2017 r., I SA/Bd 786/17, LEX nr 2412659; wy-
rok WSA w Bydgoszczy z 25 października 2017 r., I SA/Bd 791/17, LEX nr 2396972; wyrok 
WSA w Warszawie z 14 lutego 2017 r., VI SA/Wa 2605/16, LEX nr 2226389; wyrok WSA we 
Wrocławiu z 3 lutego 2017 r., I SA/Wr 1357/16, LEX nr 2220287; wyrok WSA w Warszawie 
z 26 października 2016 r., VII SA/Wa 2597/15, LEX nr 2178440; wyrok WSA w Warszawie 
z 26 października 2016 r., VII SA/Wa 2596/15, LEX nr 2178439; wyrok WSA w Gdańsku  
z 9 września 2015 r., II SA/Gd 177/15, LEX nr 1801494; wyrok WSA w Poznaniu z 10 grudnia 
2014 r., II SA/Po 653/14, LEX nr 1646263. 
39  Wyrok WSA w Warszawie z 15 marca 2018 r., I SA/Wa 1227/17, Legalis; wyrok WSA  
w Bydgoszczy z 25 października 2017 r., I SA/Bd 791/17, Legalis; wyrok WSA w Warszawie 
z 13 czerwca 2017 r., IV SA/Wa 2973/16, Legalis; Wyrok NSA z 2 lutego 2018 r., II OSK 
3049/17, Legalis; wyrok NSA z 27 stycznia 2017 r., II OSK 1224/15, Legalis; wyrok WSA  
w Poznaniu z 10 grudnia 2014 r., II SA/Po 653/14, Legalis.
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czynności.”40. Wydaje się, iż za pogląd trafniejszy należy uznać przyjęcie, że 
zaistnienie w ostatnim dniu terminu pewnych okoliczności uniemożliwiają-
cych dochowanie terminu, w obliczu gdy nie występowały one w większej 
części okresu na dokonanie czynności i podmiot ten niejako czekał z jej do-
konaniem do ostatniego dnia, nie jest sprzeczne z możliwością przywróce-
nia tego terminu. Nieracjonalnym bowiem byłoby wyciąganie negatywnych 
konsekwencji wobec strony czy uczestnika postępowania administracyjnego, 
który nie mógł z przyczyn od niego niezależnych i bez jego winy dokonać 
czynności w ramach przysługującego mu uprawnienia. Zwolennikami takiego 
poglądu w doktrynie są przykładowo E. Iserzon41 oraz H. Knysiak-Molczyk42. 
Jednocześnie, wskazuje się, że niemożliwym jest przywrócenie uchybionego 
terminu wobec zmaterializowania się istotnych powodów, które mogłyby uza-
sadniać takie działanie, ale nastąpiły one po terminie na dokonanie określonej 
czynności43.

Zakończenie

Na podstawie przedstawionego orzecznictwa sądów administracyjnych 
oraz dorobku piśmiennictwa wypracowanego na gruncie art. 58 § 1 k.p.a. na-
leży wskazać, że sytuacje uzasadniające wydanie korzystnego dla wnioskodaw-
cy postanowienia o przywróceniu uchybionego terminu są nieliczne i ograni-
czone jedynie do przypadków wyjątkowych, nadzwyczajnych, które w istocie 
wymagają od zainteresowanego dołożenia adekwatnego poziomu staranności 
właściwej do okoliczności uniemożliwiających w ocenie wnioskodawcy do-
konanie czynności procesowej w terminie. Uwzględniając aspekty praktycz-
ne, w oparciu o zaprezentowane judykaty sądów administracyjnych należy 
stwierdzić, że przywrócenie uchybionego terminu jest niezmiernie rzadkie 
oraz ograniczone do nielicznych sytuacji. Dodatkowo, warto nadmienić, że 
najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych nie wprowadza swego 
rodzaju rewolucji w zakresie okoliczności podlegających uznaniu za ekskul-
pacyjne na gruncie art. 58 § 1 k.p.a. W najnowszym orzecznictwie zauważyć 

40  Wyrok NSA z 12 lutego 2008 r., II FSK 1704/06, Legalis; podobnie: wyrok WSA w 
Lublinie z 26 czerwca 2019 r., I SA/Lu 236/19, LEX nr 2715885; wyrok WSA w Krakowie  
z 9 listopada 2017 r., I SA/Kr 890/17, LEX nr 2450704; wyrok WSA w Kielcach z 12 paź-
dziernika 2017 r., I SA/Ke 432/17, LEX nr 2387296; wyrok WSA we Wrocławiu z 22 września 
2017 r., II SA/Wr 536/17, LEX nr 2375416.
41  Por.: E. Iserzon [w:] Kodeks…, op. cit., s. 138.
42  Por.: H. Knysiak-Molczyk, Uchybienie i przywrócenie terminu w postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 7-8, s. 133.
43  Postanowienie NSA z 16 maja 2001 r., II SA/Lu 761/00, LEX nr 54004.
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bowiem można pewien konserwatyzm objawiający się w kontynuowaniu nie-
jako wcześniejszej linii orzeczniczej w zakresie ścisłego rozumienia przesłanki 
uprawdopodobnienia braku winy przez zainteresowanego. 

Zauważyć ponadto warto, iż działanie organów administracji w posta-
ci wydawania rozstrzygnięć o przywróceniu terminu jedynie w przypadkach 
przemawiających za tym, iż dokonanie czynności przez zainteresowanego rze-
czywiście było niemożliwym, należy uznać za zgodnie z charakterem instytucji 
przywrócenia terminu, stanowiącym wyjątek od ogólnej zasady formalizmu 
w zakresie przestrzegania terminów na gruncie regulacji k.p.a. Praktyka taka 
jednocześnie stanowi formę ochrony interesów pozostałych stron bądź uczest-
ników danego postępowania administracyjnego, poprzez zagwarantowanie, 
że tylko wyjątkowe przypadki potencjalnego niedotrzymania terminu przez 
podmioty posiadające względem nich odmienny interes uzasadnią przywróce-
nie uchybionego terminu, co może negatywnie wpłynąć na sytuację tych in-
teresariuszy. Rygoryzm reprezentowany przez organy administracji publicznej 
w zakresie stosowania instytucji z art. 58 k.p.a., także niejako stanowi formę 
motywowania wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu do 
terminowego wykonywania wszelkich czynności w toku danego postępowania.
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EXCULPATORY CIRCUMSTANCES REGARDING THE 
INFRINGEMENT OF THE TIME LIMIT  
IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

Summary: The purpose of this publication is to present the circum-
stances which, in the practice of applying the provisions of procedur-
al administrative law (Code of Administrative Procedure), constitute 
exculpatory circumstances with regard to the verification by public 
administration authorities of the condition that it is probable that the 
party concerned did not carry out a procedural action within the pre-
scribed time limit. The prerequisite proving that the interested party 
is not at fault is the key one, and in practice the most difficult one 
to prove, in the course of an incident to restore a time limit that was 
not observed, so it is advisable to present, on the basis of a dogmatic 
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method and an analysis of classic and recent administrative court judg-
ments in this area. The examination allows concluding that the number 
of exculpatory circumstances has not increased significantly, as well as 
the courts are conservative in their approach to the issue of establishing 
that the interested party is not at fault.

Keywords: Substantiation, lack of fault, administrative proceedings, 
institution of resetting a time limit.
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ZASADA ULTIMA RATIO  
KONTRA POPULIZM PENALNY

Streszczenie: Artykuł prezentuje zjawisko „populizmu penalnego”. 
Autorka omawia istotę zjawiska, która wpływa na sposób stanowienia 
prawa karnego w Polsce. Następnie podaje przykłady regulacji wpro-
wadzonych do porządku prawnego jako rezultat posługiwania się po-
pulizmem penalnym przez rządzących. W pracy zostają zaprezentowane 
okoliczności, w jakich doszło do uchwalenia takich przepisów i zagro-
żenia, jakie ze sobą niosą. Autorka zwraca uwagę na krytyczne głosy 
prezentowane w doktrynie prawa karnego w związku z omawianymi 
rozwiązaniami prawnymi.

Słowa kluczowe: Prawo karne, populizm penalny, ultima ratio, rejestr 
pedofilów, przestępcy seksualni.

Nr Orcid: 0000-0002-9284-2533.

Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie problemu populizmu 
penalnego. Autorka pokrótce przedstawia istotę zjawiska z perspektywy dok-
trynalnej. Omówiona na wstępie definicja posłuży do przedstawienia na jej tle 
poszczególnych rozwiązań prawnych będących świadectwem praktyki tworze-
nia prawa w oparciu o zjawisko „populizmu penalnego”. Prowadząc badania, 
których rezultat został zaprezentowany w niniejszym artykule wykorzystano 

1  Mgr, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.
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metodę krytycznej analizy prawa. Posłużenie się metodą formalno-dogma-
tyczną, nawet wspartą analizą orzecznictwa nie jest wystarczająca, by przedsta-
wić skalę i znaczenie problemu dla polskiego systemu prawnego. Trzeba pod-
kreślić, że problem populizmu penalnego jest właściwy dla etapu stanowienia 
prawa. Można wręcz powiedzieć, że niekiedy staje się on nawet tzw. „mate-
rialnym źródłem prawa”. To znaczy, że bywa przyczyną, dla której prawo-
dawca decyduje się ustanowić określone prawa. Ponieważ takie stanowienie 
prawa ma charakter instrumentalny można powiedzieć, że omówione dalej 
w artykule rozwiązania prawne zostały ustanowione „niezgodnie ze sztuką”. 
Stąd pojawiają się w niniejszej pracy odwołania do politycznego i społecznego 
kontekstu towarzyszącemu stanowieniu tych przepisów. Podejście takie może 
być co prawda krytycznie ocenione z uwagi na postulat zachowywania „czy-
stości prawa” w ramach badań prowadzonych w dyscyplinie nauk prawnych, 
jednakże bez takich odwołań nie jest możliwe zrozumienie istoty omawianego 
problemu.

Pojęcie „populizmu penalnego”

Rozróżnienie między tym „jak jest” (sfera bytu) i tym „jak być powinno” 
(sfera powinności) nie budzi wątpliwości co najmniej od czasów Immanuela 
Kanta2. Stąd niniejsze opracowanie chciałam oprzeć na następującej tezie:

Prawodawca stanowiąc normy prawa karnego powinien mieć na wzglę-
dzie zasadę ultima ratio. Tymczasem obserwując zmiany wprowadzane od 
wielu lat do kodeksu karnego należy dojść do wniosku, że prawodawca za-
miast poprzedzać wprowadzenie nowego typu czynu zabronionego do sys-
temu prawa rzetelnym rachunkiem zysków i strat, kieruje się częstokroć po-
pulizmem penalnym. 

Chcąc w prawidłowy sposób wyjaśnić istotę prezentowanego problemu 
rozpocznę mój referat od zdefiniowania tytułowych pojęć. 

Samo pojęcie ultima ratio nie jest nazwą ustawową, jednakże w świetle 
dorobku doktryny i orzecznictwa trzeba dojść do wniosku, że ma ona podsta-
wowy charakter dla jakiejkolwiek dyskusji na temat prawa karnego. W. Wró-
bel zauważa, że istotą zasady ultima ratio jest obowiązek prawodawcy, by tak 
kształtował system prawa karnego, by w jak najmniejszym stopniu ingerował 
on w prawa i wolności przysługujące człowiekowi. Zasada ta powinna być 
stosowana w oparciu o konstytucyjną (lub prawnomiędzynarodową) zasadę 

2  M. Z. Huk, Dualizm bytu i powinności w czystej teorii prawa Hansa Kelsena, „Filozofia Pu-
bliczna i Edukacja Demokratyczna” 2015, Tom IV, nr 2, s. 77-90.
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proporcjonalności w celu stosowania norm prawa karnego tylko wtedy, jeżeli 
pożądany społecznie cel nie może zostać zrealizowany przy pomocy innych 
środków3. Refleksy istnienia ultima ratio można odnaleźć także na gruncie 
prawa karnego procesowego – w zakresie norm prawnych odnoszących się 
do sposobu wszczynania postępowania karnego oraz stosowania środków 
zapobiegawczych. 

Mimo, że pojęcie ultima ratio nie weszło do języka prawnego, to o do-
niosłości tej zasady świadczą liczne odwołania do niej zawarte w języku praw-
niczym. Warto w tym miejscu zacytować dłuższy fragment z uzasadnienia do 
jednego z wyroków TK: „Wolność ustawodawcy w badanym zakresie nie ma 
charakteru absolutnego. Spoczywający na nim obowiązek dostatecznej ochrony 
wartości konstytucyjnych obliguje go do ustanowienia odpowiednich uregulowań, 
a ponadto - takich środków ochrony, które stworzą wystarczające gwarancje ich 
przestrzegania i egzekwowania. Gwarancje te zaś mogą mieć rozmaity charakter 

- cywilny, administracyjny, w ostateczności również karny. Z punktu widzenia ure-
gulowań zawartych w Konstytucji ustanowiona ochrona musi być proporcjonalna, 
adekwatna do wagi chronionych praw i wolności.”4 . M. Szewczyk, A. Wojtasz-
czyk i W. Zontek zwracają uwagę, że celem prawa karnego jest zabezpieczenie 
określonych dóbr prawnych zagrożonych przez przestępstwo, zaś sama reakcja 
państwa polegająca na ukaraniu sprawcy jest ultima ratio. Zasada ta ma swoje 
normatywne przełożenie na regulacje kodeksu karnego odnoszące się do stop-
nia społecznej szkodliwości i zawinienia czynu5.

Z kolei definiując „populizm” penalny warto posłużyć się ustaleniami  
J. Widackiego w tym zakresie. Autor ten tłumaczy to zjawisko poprzez opisa-
nie jego konstrukcji i sposobu funkcjonowania. Najpierw w debacie publicz-
nej (w praktyce za pośrednictwem mediów masowych) musi zostać ujawnione 
jakieś niepożądane społecznie zjawisko. Zjawisko to musi nadto zbulwersować 
opinię publiczną – wywołać duży ładunek emocjonalny. Wówczas prawodaw-
ca za pośrednictwem osób odpowiadających za przygotowywanie projektów 
ustaw karnych zapowiada „walkę” z takim zjawiskiem. Owa walka realizowana 
jest poprzez zmianę norm prawa karnego. Może przyjąć postać zmian w czę-
ści ogólnej kodeksu karnego – najczęściej w zakresie dyrektyw wymiaru kary 
lub wprowadzenia nowych środków karnych do systemu prawa. Natomiast 

3  Zob. W. Wróbel, Kara pozbawienia wolności w Kodeksie karnym z 1997 r.: idea i rzeczywistość, 
„Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych”, Rok XI, z. 1, s. 124 i n.
4  Wyrok TK z dnia 9 października 2001 r., sygn. SK 8/00, LEX nr 49532.
5  M. Szewczyk, A. Wojtaszczyk, W. Zontek, Art. 237 [w:] A. Zoll, W. Wróbel (red.), Kodeks 
karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do art. art. 212-277d. Wolters Kluwer 
Polska, 2017.
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na gruncie części szczegółowej przejawia się w podwyższaniu kar możliwych 
do wymierzania za dane przestępstwo lub penalizowaniu nowych typów 
zachowań6. 

Populizm penalny w prawie polskim

Szczególnie narażonym na zjawisko populizmu penalnego ob-
szarem prawa karnego są przestępstwa przeciwko wolności seksualnej  
i obyczajności. W Polsce na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia Rzą-
dzący (niezależnie od pochodzenia politycznego) skłonni byli do ko-
rzystania z możliwości populizmu penalnego w celu odwrócenia uwagi 
opinii publicznej od tematów dla siebie niewygodnych lub zbierania 
poparcia politycznego. Przykładami takich działań były: 

a) wprowadzenie do polskiego porządku prawnego „chemicznej 
kastracji pedofilów” wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 5 li-
stopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks 
postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy 
- Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw7. 

b) uchwalenie „ustawy o bestiach”, czyli ustawy z dnia 22 listo-
pada 2013 o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 
osób8. 

c) rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym wprowadzony 
ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom prze-
stępczością na tle seksualnym9. 

Pomysł na chemiczną kastrację pedofilów zrodził się w 2008 r. 
jako odpowiedź na przedostające się do mediów masowych bulwersują-
ce informacje dotyczące sprawy tzw. „polskiego Fritzla” - pedofila z Sie-
miatycz, mężczyzna przez 6 lat więził oraz wielokrotnie zgwałcił swoją 
małoletnią córkę. W międzyczasie urodziła ona dwójkę dzieci, które oj-
ciec polecił jej zostawić w szpitalu. Sprawa ta wywołała oburzenie opinii 
publicznej, a następnie została wykorzystana przez ówczesnego Prezesa 
Rady Ministrów do zbijania kapitału politycznego. Ówczesny premier 
wyraził swój stosunek do zaproponowanej nowelizacji kodeksu karnego 

6  J. Widacki, Populizm penalny, Kraków 2017, s. 7 i n.
7  Dz. U. nr 206, poz. 1589 z późn. zm.
8  Dz.U. z 2015 r. poz. 396.
9  t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152.
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w następujących słowach: „Nie sądzę, żeby wobec takich indywiduów, ta-
kich kreatur, można było zastosować termin „człowiek”, i w związku z tym 
nie sądzę, żeby obrona praw człowieka dotyczyła tego typu zdarzeń”10. 

Podejmowanie takich działań zostało jednogłośnie skrytykowane 
przez ekspertów jako sprzeczne ze współczesnymi standardami ochro-
ny praw człowieka. Stanowisko to należy potraktować jako przejaw 
cynizmu politycznego, który w imię doraźnych działań propagando-
wych gotów jest zapomnieć nie tylko o elementarnych zasadach prawa 
karnego (np. humanitaryzmie kar), ale też o dorobku doktryny praw 
człowieka stanowiącej jeden z fundamentów demokratycznego państwa 
prawnego11.

Drugie z wymienionych wyżej działań zostało uznane przez J. Wi-
dackiego za jeden z najgłośniejszych przykładów populizmu penalne-
go, obok m.in. wprowadzenia do k.k. bezwzględnie oznaczonej kary za 
dany typ morderstwa (co zostało zablokowane wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego). W odniesieniu do „ustawy o bestiach” już sama po-
toczna jej nazwa wskazywała na kontekst jej uchwalenia i instrumental-
ne potraktowanie prawa w tym przypadku. Opinia publiczna tworząc 
taką nazwę i autorzy ustawy przyzwalając na jej używanie doprowadzili 
do dehumanizacji osób objętych zakresem jej stosowania.

Okoliczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego prze-
pisów dot. „bestii” są świadectwem dwukrotnej porażki państwa polskie-
go. Państwo (prawodawca) po raz pierwszy zawiódł w latach 90-tych, 
kiedy doszło do zaniechania ustawodawczego w związku ze zniesieniem 
kary śmierci. Ówczesne przepisy kodeksu karnego nie przewidywały in-
nej kary mającej na celu trwałą eliminację sprawcy przestępstwa z życia 
społecznego w postaci dożywocia. Stąd wraz z uchyleniem przepisów 
dot. kary śmierci doszło do automatycznego zastąpienia takich orzeczo-
nych i niewykonanych kar na kolejną najbardziej dolegliwą karę - karę 
25 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na terminowy charakter takiej 
sankcji doszło do sytuacji w której potencjalnie niebezpieczni spraw-
cy najcięższych i najbardziej bulwersujących przestępstw znaleźli się na 
wolności. Taki stan rzeczy, w naturalny sposób, spowodował niepokój 

10  Wypowiedź premiera D. Tuska z 9.09.2008, godz. 16.34. Por. Tusk: Pedofil to kreatura,  
a nie człowiek, Gazeta.pl, http://wiadomosci.gazeta.pl, (dostęp: 22.07.2020).
11  M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu kar-
nego [online]. Wolters Kluwer Polska, 2020-04-09 21:14, https://sip.lex.pl/#/mono 
graph/369243611/198503, (dostęp: 2020-07-22 23:34).
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opinii publicznej, który na skutek działalności mediów masowych 
przerodził się w strach. Wymusiło to zdecydowaną reakcję organów 
państwa, które z uwagi na demokratyczny charakter swojego mandatu 
musiały działać tak, by zyskać w oczach opinii publicznej. Tym samym 
należało, po raz kolejny, z dystansem podejść do dorobku nauk penal-
nych i doktryny praw człowieka12.

Analiza przepisów ustawy z dn. 22 listopada 2013 r. prowadzi do 
wniosku, że został w niej zawarty tryb nowego postępowania sądowego 
o charakterze „jakby” karnym. Jeżeli celem postępowania karnego jest 
doprowadzenie do wykrycia i ukarania sprawcy przestępstwa13, to ce-
lem postępowania zawartego w ww. ustawie jest trwałe odizolowanie 
osoby potencjalnie niebezpiecznej. Środek w postaci izolacji jest kon-
sekwencją stwierdzenia przez sąd potencjalnego zagrożenia jakie ta oso-
ba stwarza, a nie sankcją za popełnione przez taką osobę przestępstwo. 
Tym samym regulacje te budzą wątpliwości do ich zgodności z przepi-
sami Konstytucji RP14 w zakresie konstytucyjnych zasad odpowiedzial-
ności karnej15.

Kolejnym przykładem populizmu penalnego jest utworzenie poza-
kodeksowego środka karnego w postaci rejestru sprawców przestępstw 
na tle seksualnym, który został wprowadzony do polskiego porządku 
prawnego ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagroże-
niom przestępczością na tle seksualnym. Zgodnie z deklaracją pomy-
słodawców projektu ustawy (czyli ministra sprawiedliwości): „Rejestr 
ten spełniać będzie z jednej strony funkcje ostrzegawcze wobec społe-
czeństwa, z drugiej zaś strony stanowić ma dodatkową dolegliwość dla 
skazanych”16. Tym samym celem takiego środka prawnego jest szeroko 

12  Zob. M. Domański, Opinia dotycząca projektu ustaw o postępowaniu wobec osób z zaburze-
niami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 
[w:] T. Muś (red.), Rządowy projekt ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicz-
nymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Druk sejmowy 
nr 1577. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy, Druk sejmowy nr 1538, Warszawa 2013, s. 19-22.
13  Zob. J. Kosonoga, Art. 2. [w:] R. A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania 
karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166 [online]. Wolters Kluwer Polska, 2020-04-10 10:13, 
https://sip.lex.pl/#/commentary /587741075/538515, (dostęp: 2020-07-22 22:54).
14  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 
z późn. zm.).
15  W. Brzozowski, Postępowanie ze sprawcami niebezpiecznymi - główne wątpliwości 
konstytucyjne, „Przegląd Legislacyjny” 2015, nr 4. s. 25-42.
16  Sejm RP, Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 
seksualnym, druk sejmowy nr 189/VIII kadencja http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.ns-
f/0/055744120464461FC1257F3A0050EAFB /%24File/189.pdf, (dostęp: 9.02.2018). 
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rozumiana prewencja, skierowana do społeczeństwa, które dzięki świa-
domości o funkcjonowaniu takiego sprawcy przestępstwa samoistnie do-
prowadzi do jego izolacji i tym samym uniemożliwi mu popełnianie dal-
szych czynów zabronionych. Taki środek prawny nie jest bezpośrednio 
adresowany do sprawcy przestępstwa. Nie wpływa on w żaden sposób 
na jego sferę praw i obowiązków. Można powiedzieć, że napiętnowanie 
sprawcy, będące konsekwencją funkcjonowania rejestru da upust „spra-
wiedliwości ludowej”. Jakkolwiek trzeba zwrócić uwagę, że sam pomysł 
utworzenia takiej ewidencji, mimo wszystkich kontrowersji związanych 
z jej funkcjonowaniem, nie jest czymś nowym w zachodniej tradycji 
prawnej. W doktrynie można odnotować spostrzeżenia co do możli-
wych pozytywnych efektów działania takiej instytucji17.

Można dodatkowo osadzić zjawisko „populizmu penalnego”  
w kontekście problemu instrumentalizacji prawa. Prawo jest z założe-
nia instrumentem politycznym, gdyż jest efektem życia politycznego. 
Zwłaszcza w ustroju demokratycznym nie powinno budzić zdziwienia, 
że władza (zależna od opinii publicznej) zainteresowana jest w przypo-
dobaniu się jej. Taki zabieg bardzo często polega na spektakularnym 
(prawnym) rozwiązaniu danego problemu społecznego. Publika w prak-
tyce żyje w nieświadomości, że zmiana prawa, które w tym wypadku 
mówi o tym jak być powinno, nie zawsze przełoży się na zmianę tego 
jak jest. Świadomość o nieskuteczności takiej zmiany może pojawić się 
tylko na skutek kolejnego przypadku takiego bulwersującego czynu 
ujawnionego przez media.

Na skutek funkcjonowania populizmu penalnego cierpi zarówno 
sam system prawa, organy stosujące prawo, jak i wszyscy uczestnicy ob-
rotu. Prawda jest taka, że istotą populizmu penalnego jest pisanie prawa 
z perspektywy aberracji. A więc stanowienie normy generalnej i abstrak-
cyjnej na podstawie jednego (lub kilku), mocno zindywidualizowanego 
przypadku. W konsekwencji taka norma prawna może nie przystawać 
do przypadków typowych.

Przykładem populizmu penalnego, który chciałam w tym miejscu 
omówić jest art. 191 § 1a k.k. Norma prawna zawarta w tym przepisie brzmi 
następująco: „Kto w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, 
zaniechania lub znoszenia, stosuje przemoc wobec osoby, groźbę bezprawną 

17  R. Krajewski, Rejestr sprawców przestępstw seksualnych, „Przegląd Sądowy” 2019, nr 11-12. 
s. 74-89.
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lub przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniają-
cy innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.”. Został on wprowadzony do k.k. 
ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, 
ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w spra-
wach o wykroczenia18.

Przepis ten został wprowadzony do kodeksu karnego w związku  
z głośnymi sprawami tzw. „czyścicieli kamienic”. Szczególnie donośne 
przykłady ich działania miały miejsce w ramach „warszawskiej afery 
reprywatyzacyjnej”. Najbardziej znana medialnie jest sprawa Jolanty 
Brzeskiej, która zakończyła się do dziś niewyjaśnionym morderstwem 
lokatorki.

Tym samym spełniony jest pierwszy warunek do zaistnienia populizmu 
penalnego – medialna donośność spraw będących powodem zmian prawa.

W ocenie autorki omawiana norma prawna (zresztą niezbyt fortun-
nie skonstruowana) pozostaje w kolizji z zasadą ultima ratio. Wkracza 
ona w obszar, który regulowany jest przez normy należące do innych 
gałęzi prawa. W swojej opinii prawnej do projektu ustawy zwracał na 
to uwagę Ł. Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego19. Autor ten za-
uważał, że projektodawcy nie wyjaśnili w przekonujący sposób dlaczego 
instrumenty prawa cywilnego, przewidujące przecież zarówno ochronę 
posiadacza (art. 342-345 k.c.), jak i właściciela (art. 222 k.c. i n.), nie 
są wystarczające dla uregulowania pojawiających się z pewnością kon-
fliktów pomiędzy właścicielami nieruchomości a ich najemcami czy 
lokatorami.

Jednocześnie Ł. Chojniak i Sąd Najwyższy w swoich opiniach 
podnosili, że przepis ten zawiera sformułowania niedookreślone, co jest 
niepożądane przy rekonstrukcji norm prawa karnego. Przede wszyst-
kim nie wynika z niego czy ochrona prawna z niego wynikająca przy-
sługuje wszystkim lokatorom. Zagadnienie to zostało wyklaryfikowa-
ne w dorobku orzeczniczym sądów powszechnych, które przyjmują, 
że przestępstwa z art. 191 § 1a k.k. nie można popełnić wobec tzw. 

18  Dz. U. poz. 1549.
19  Ł. Chojniak, Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk sejmo-
wy nr 2682), http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=2682, (dostęp: 
22.07.2020).
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„dzikich lokatorów”. Z kolei M. Jakubiec20 zwracał uwagę, że połącze-
nie „uporczywości” z „istotnym utrudnianiem” za pomocą alternatywy 
powoduje zbyt szerokie możliwości zastosowania tego przepisu. Autor 
ten postuluje w pierwszej kolejności zastąpienie alternatywy koniunkcją,  
a docelowo uchylenie art. 191 § 1a k.k.

W ocenie autorki przepis ten jest także przykładem populizmu pe-
nalnego. Jakkolwiek pewną ciekawostką jest fakt, że został on uchwalo-
ny jeszcze przez Sejm VI kadencji z większością PO i PSL. Powstał on 
w celu stworzenia pozoru reakcji na bulwersujące przypadki, o których 
była mowa powyżej. W omawianym przykładzie na szczęście negatywne skutki 
jego stosowania zostały ograniczone przez praktykę sądów powszechnych.  
W innym razie można sobie wyobrazić jak potężnym instrumentem mogłoby 
się stać przestępstwo z art. 191 § 1a k.k. w rękach osób, które zajmują lokal 
nie posiadając do niego żadnego tytułu prawnego. Nie zmienia to faktu, że 
w mojej ocenie przepis ten może godzić w konstytucyjne prawo własności  
i zasadę proporcjonalności. Tym samym jestem zdania, że należy w przyszło-
ści dążyć do uchylenia tego przepisu. 

Konkluzje

Omówione powyżej zagadnienia prawne wskazują, że zjawisko populi-
zmu penalnego odgrywa istotną rolę w tworzeniu norm prawa karnego w Pol-
sce. Można powiedzieć, że polski system prawny jest już skażony populizmem 
penalnym i zjawisko to będzie trudne do odwrócenia. Przytoczone wyżej prze-
pisy kodeksu karnego są biegunowe, odległe od zasady konieczności zacho-
wania proporcjonalności reakcji prawnej wobec danego zjawiska faktycznego. 
Co gorsza, lekceważone są też standardy ochrony praw człowieka wynikające 
z przepisów konstytucji i standardy międzynarodowej ochrony praw czło-
wieka. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że problem ten sygnalizowany jest 
w niniejszej pracy niejako „dla porządku” i wymaga omówienia w osobnym 
opracowaniu.

Należy zwrócić uwagę, że omówione wyżej przykłady populizmu pe-
nalnego pochodzą ze stosunkowo krótkiego okresu i cały czas są stosunkowo 
nowe w odniesieniu do historii funkcjonowania obecnego kodeksu karnego. 
Stąd zachodzi poważna obawa, że zjawisko instrumentalizacji prawa karnego 

20  M. Jakubiec, Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk sejmo-
wy nr 2682), http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=2682, (dostęp: 
22.07.2020).
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będące skutkiem stosowania przez rządzących (zresztą niezależnie od tego kto 
rządzi), będzie się nasilało. Można powiedzieć, że głosy doktryny prawa kar-
nego i specjalistów od prawa karnego zagłuszane są przez przekaz płynący 
z mediów masowych.
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THE ULTIMA RATIO PRINCIPLE  
VS PENAL POPULISM

Summary: The paper presents the problem of penal populism. Author 
discusses the nature of penal populism, which impacts into way how 
the criminal law in Poland is established by the legislator. Next prob-
lem presented in the paper are examples of regulations established as 
a result of goverment’s acts undertaken according to penal populism. 
The factual causes and threats generated by those regulations are also 
described in the paper. Moreover Author points critical voices of doc-
trine connected to those regulations.

Keywords: Criminal law, penal populism, ultima ratio, register of pe-
dophiles, sex offenders.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono obraz kary pozbawienia wolności 
w kontekście zasady humanitaryzmu w prawie karnym. Przyjęcie zasa-
dy humanitaryzmu wiąże się nierozłącznie z uznaniem podmiotowości 
skazanego oraz poszanowania jego godności jako człowieka. Przestęp-
ca nie traci bowiem swojej, podlegającej szczególnej ochronie prawnej, 
człowieczej natury, przez sam fakt popełnienia przestępstwa. Urzeczy-
wistnieniu zasady humanitaryzmu służą liczne regulacje Kodeksu kar-
nego, ustanawiające szczególne przypadki stosowania kary pozbawienia 
wolności i jej wymiaru. Polski ustawodawca kreuje karę pozbawienia 
wolności jako sankcję stosowaną wyjątkowo, dając tym samym prymat 
karom wolnościowym. Zasada humanitaryzmu nakłada na prawodaw-
cę pozytywny obowiązek jej wykonania zgodnie z poszanowaniem god-
ności człowieka oraz w wykonaniu jej podstawowych celów w postaci 
m.in. stworzenia skazanemu warunków do resocjalizacji, co wiąże się ze 
stworzeniem licznych gwarancji dla skazanego.
Słowa kluczowe: Kara pozbawienia wolności, zasada humanitaryzmu, 
polityka karna, polityka penitencjarna, godność i podmiotowość czło-
wieka
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Wstęp

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wpływu, wyartykułowa-
nej expressis verbis w dobie oświecenia, zasady humanitaryzmu, na karę 
pozbawienia wolności w polskim porządku prawnym.

Uznanie zasady podmiotowości człowieka i poszanowania jego god-
ności, wypływającej z jego przyrodzonej natury, nie wywarło bowiem skut-
ków li tylko w sferze filozoficzno-moralnej; nastąpiła bowiem zmiana optyki  
w postrzeganiu celów prawa karnego. Tym samym, karę zaczęto konstruować 
jako karę celową, w opozycji do kary odwetowej2. Początkowo bowiem, kara 
pozbawienia wolności nie byłą kara samoistną, lecz stosowano ją jako środek 
zapobiegawczy lub celem dodatkowego zwiększenia dolegliwości skazanego3. 

Przedstawiciele szkoły humanitarnej prawa karnego w XVIII wieku,  
z Cesare Beccarią na czele, postulowali reformę okrutnego i przestarzałego 
prawa karnego w postaci zniesienia tortur, ograniczenia do minimum (do-
celowo: niemal całkowicie) stosowania kary śmierci oraz wprowadzenie na 
jej miejsce kary pozbawienia wolności. Ważną zaletą tej kary była bowiem 
możliwość modyfikowania czasu jej trwania, a co za tym idzie stosowanie jej z 
uwzględnieniem zasady proporcjonalności4. W przypadku kary śmierci, mo-
dyfikacje polegały na zwiększeniu cierpień skazanego (forma kwalifikowana 
kary śmierci) lub ich ograniczeniu; jednakże kara zawsze wiązała się ze śmier-
cią skazanego. Z kolei kara pozbawienia wolności mogła być stosowana zgod-
nie z zasadą proporcjonalności, stwarzała przy tym warunki do resocjalizacji 
sprawcy, jak również odizolowywała go od reszty społeczeństwa5. 

Zasada humanitaryzmu w prawie karnym, w pełni wyartykułowana  
w XVIII wieku, pozostaje aktualna również współcześnie i stanowi fundament 
systemów prawnych XXI wieku. 

2  J. Górny, Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, Wy-
dawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1996, 
s. 7.
3  D. Raś, O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach karnych dla nieletnich, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 17.
4  C. Beccaria, O przestępstwach i karach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 
s. 88.
5  W. S. Kosiacki, Organizacja systemu penitencjarnego w Polsce po 1989 roku, ,,Studia Gdań-
skie” 2018, t. XLIII, s. 116.
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Zasada humanitaryzmu  
w prawie karnym materialnym

Ustawodawca konstruuje zasadę humanitaryzmu jako naczelną zasadę 
polskiego prawa karnego materialnego. Jak bowiem głosi art. 3 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, kary oraz inne środki przewidziane w tym 
kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególno-
ści z poszanowaniem godności człowieka6. Znaczenie zasady humanitaryzmu  
w odniesieniu do kary pozbawienia wolności nabiera szczególnego znaczenia 
w obliczu przepisu art. 41 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r., który stanowi, iż każdy pozbawiony wolności powinien 
być traktowany w sposób humanitarny7. 

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 października 
2010 roku, II KK 224/10: ,,Zasada humanitaryzmu, (…) sprowadza się do 
minimalizacji cierpień, dolegliwości i innych niedogodności zadawanych  
w związku z realizacją norm prawa karnego”8.

Zasada humanitaryzmu nie oznacza jednak tolerancji w stosunku do 
sprawców przestępstw i zbyt łagodnego ich karania9. Rezygnacja z ukarania 
sprawcy byłaby zaprzeczeniem wolności człowieka wynikającej z jego przyro-
dzonej godności10.

Z zasady humanitaryzmu wypływa również zakaz wprowadzania do 
ustawodawstwa zwykłego kary śmierci lub innych, podobnych sankcji, jako 
sprzecznych z zasadą poszanowania godności człowieka11. Aktualnie, kara do-
żywotniego pozbawienia wolności stanowi w istocie surogat kary śmierci12.

W katalogu kar, które zawiera art. 32 k.k., ważne miejsce zajmuje kara 
pozbawienia wolności. Należy przy tym zaznaczyć, iż redakcja przepisu art. 
32 k.k. nie jest przypadkowa. Kodeks wymienia bowiem kary według ich  
 

6  Tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn.zm., powoływana dalej jako: ,,k.k.”. Bliź-
niaczą w swej treści regulację zawiera przepis art. 12 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – 
Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 19, z późn. zm.), który stanowi, iż 
kary, środki karne oraz inne środki przewidziane w kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasad 
humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka.
7  Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
8  LEX nr 844423.
9  M. Trafny, Zasada humanitaryzmu w kodeksie karnym, ,,Prokuratura i prawo” 2007, nr 3, 
s. 42.
10  W. Wróbel, A. Zoll, Prawo karne: część ogólna, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kra-
ków 2010, s. 364, 413.
11  Wyrok TK z dnia 30 września 2008 r., K 44/07, LEX nr 441911.
12  Wyrok SA w Krakowie z dnia 31 stycznia 2019 roku, II AKa 183/18, LEX nr 2767499; 
wyrok SA we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2017 roku, II AKa 323/17, LEX nr 2432036.
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zmniejszającego się wolnościowego charakteru. Jest to zarazem wyraz, realizo-
wanej na gruncie kodeksu, zasady prymatu kar wolnościowych. 

Pierwszeństwo przed stosowaniem kary pozbawienia wolności mają kary 
o charakterze wolnościowym. Wynika to ze statuowanej w przepisie art. 58  
§ 1 k.k. zasady prymatu kar wolnościowych. Stosownie do treści tego przepisu, 
jeżeli ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, a przestępstwo jest 
zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, sąd orzeka karę 
pozbawienia wolności tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może 
spełnić celów kary. Tym samym, in concreto, sąd powinien każdocześnie roz-
ważyć zasadność stosowania każdego rodzaju kar, przyjmując pierwszeństwo 
stosowania kar najmniej dolegliwych oraz wolnościowych. Ponadto, na grun-
cie już nieobowiązującego, art. 58 § 2 k.k.13, ograniczeniem w wymiarze kary 
grzywny jest dla sądu możliwość jej ściągnięcia w drodze egzekucji, co stanowi 
zakaz stosowania więzienia za długi i było bardzo pozytywnie oceniane w dok-
trynie w kontekście zasady humanitaryzmu14.

Warto zaznaczyć, iż pierwotna redakcja art. 58 § 1 k.k. (,,Jeżeli ustawa 
przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia wolno-
ści bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub 
środek karny nie może spełnić celów kary”) tyczyła się orzekania kary pozbawie-
nia wolności o charakterze bezwzględnym, natomiast aktualnie obowiązująca 
regulacja obejmuje swym zakresem normowania również przypadki kary po-
zbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania15. 

W orzecznictwie zaznacza się, że długoterminowe kary pozbawienia wol-
ności powinny być stosowane wyjątkowo. Kara 25 lat pozbawienia wolno-
ści nie ma na celu resocjalizacji sprawcy, tylko jego odizolowanie od reszty 
społeczeństwa16. Odnosi się ona do czynów o ogromnym ładunku społecznej 

13  Pierwotny tekst przepisu art. 58 § 2 k.k., uchylonego przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy z dnia 
20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
 z 2015 r. poz. 396) stanowił, iż: ,,Grzywny nie orzeka się, jeżeli dochody sprawcy, jego stosun-
ki majątkowe lub możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści 
i nie będzie można jej ściągnąć w drodze egzekucji.”.
14  M. Budyn-Kulik, Kary i środki karne alternatywne wobec kary pozbawienia wolności, ,,Stu-
dia Iuridica Lublinensia’’ 2011, nr 16, s. 138; zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 523, z późn. zm., powo-
ływana dalej jako: k.k.w.), jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności 
sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozba-
wienia wolności, gdy: 1) skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie 
użytecznej zamienionej na podstawie art. 45 albo uchyla się od jej wykonania, lub 2) zamiana 
grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.
15  A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2019, s. 267-268.
16  Wyrok SA w Szczecinie z dnia 14 marca 2019 roku, II AKa 246/18, LEX nr 2723279.
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szkodliwości, w powiązaniu z bardzo wysokim stopniem zdemoralizowania 
sprawcy17. Kara ta powinna być orzekana wtedy, gdy brak jest podstaw, by 
sądzić, iż zostaną spełnione cele kary poprzez orzeczenie terminowej kary po-
zbawienia wolności oraz bez nadziei na resocjalizację sprawcy18. 

Poczynione wyżej uwagi aktualizują się również do kary dożywotniego 
pozbawienia wolności, z tym jednak, że jest to kara o charakterze absolutnie 
wyjątkowym, stosowana wtedy, gdy łagodniejsza kara nie ochroni społeczeń-
stwa przed sprawcą (ultima ratio)19. Za jej zastosowaniem przemawia w szcze-
gólności istotny brak okoliczności łagodzących20, czy też wysoki ciężar gatun-
kowy zbrodni (np. zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem)21. 

W polskim porządku prawnym funkcjonuje instytucja kary mieszanej  
i to nie tylko w odniesieniu do ,,drobnej” i ,,średniej” przestępczości22.  
W przypadku występków, sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności 
nieprzekraczającą 3 miesięcy, a jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia 
wynosi przynajmniej 10 lat – 6 miesięcy, równocześnie z orzeczeniem kary 
ograniczenia wolności w wymiarze do 2 lat23. W pierwszej kolejności wyko-
nuje się wówczas karę pozbawienia wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
Sąd jest również wyposażony w uprawnienie do zamienienia kary pozbawienia 
wolności nieprzekraczającej 8 lat na karę o charakterze wolnościowym: grzy-
wnę lub ograniczenie wolności24. 

Za bardzo humanitarną jest uznawana w piśmiennictwie norma z przepi-
su art. 60 § 2 k.k.25. W myśl tego przepisu sąd może zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary również w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy 
nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie 
surowa26. Ustawodawca stosuje w powołanym przepisie wyliczenie przykła-
dowe, przyznając, iż desygnatem normy z art. 60 § 2 k.k. są m.in. sytuacje  
 

17  Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 roku, II AKa 10/19, LEX nr 2637251.
18  Wyrok SA w Krakowie z dnia 30 grudnia 2018 roku, II AKa 170/18, LEX nr 2707536.
19  Wyrok SA w Krakowie z dnia 16 stycznia 2019 roku, II AKa 245/18, LEX nr 2718740.
20  Wyrok SA w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2017 roku, II AKa 41/17, LEX nr 2307607.
21  Wyrok SA w Warszawie z dnia 17 października 2017 roku, II AKa 191/17, LEX nr 2414657.
22  A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, op. cit., s. 268.
23  Art. 37b k.k.
24  Art. 37a k.k.
25  A. M. Kania, Zasada humanitaryzmu w kontekście unormowań prawnokarnych, ,,Nowa Ko-
dyfikacja Prawa Karnego” 2010, t. XXVI, s. 63-64.
26  Sąd może zastosować w szczególności przepis art. 60 § 2 k.k.: 1) jeżeli pokrzywdzony po-
jednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób 
naprawienia szkody, 2) ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o na-
prawienie szkody lub o jej zapobieżenie, 3) jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego 
najbliższy poniósł poważny uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem.
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pojednania się sprawcy z pokrzywdzonym, naprawienie albo uzgodnienie spo-
sobu naprawienia szkody. 

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 marca 2019 roku, V KK 
125/18, instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary znajduje zastosowanie 
w przypadku wystąpienia nietypowych okoliczności samego zdarzenia oraz 
przy obecności cech sprawcy, które charakteryzują go w sposób wyjątkowo 
pozytywny, tak, że nawet minimalna kara byłaby zbyt surowa27. Samo szczere 
przyznanie się do winy, nie może stanowić przy tym samoistnej przesłanki dla 
nadzwyczajnego złagodzenia kary28. 

Zasada humanitaryzmu  
w prawie karnym wykonawczym

Zakres ochrony obywatela, wynikającej z zasady humanitaryzmu, przyj-
mując racjonalność ustawodawcy, nie może być mniejszy w postępowaniu 
wykonawczym od gwarancji wyrażonych na gruncie postępowania karnego, 
zarówno sądowego, jak i przygotowawczego. Tym samym, zasada humani-
taryzmu została wyartykułowana w art. 4 § 1 zd. 1 k.k.w., który głosi, iż 
kary, środki karne, środki kompensacyjne, przepadek, środki zabezpieczające 
i środki zapobiegawcze wykonuje się w sposób humanitarny, z poszanowa-
niem godności ludzkiej skazanego. Zakazuje się również stosowania tortur 
lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania i karania skazanego (zd. 2)29. 
Regulację tę należy odczytywać zgodnie z art. 5 § 1 k.k.w., który ustanawia 
skazanego podmiotem praw i obowiązków określonych w k.k.w.30

Zakres normowania k.k.w. obejmuje wykonywanie orzeczeń w postę-
powaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe  
i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz 
kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolno-
ści, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 1 § 1 k.k.w.)31. W postępowaniu  
 

27  LEX nr 2642143.
28  Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 30 maja 2019 roku, II AKa 1489/19, LEX nr 2718324.
29  Por. art. 40 Konstytucji RP.
30  Jak postanowiono w art. 242 § 1 k.k.w., do osób tymczasowo aresztowanych oraz spraw-
ców, wobec których zastosowano środek zabezpieczający, stosuje się odpowiednio przepisy do-
tyczące skazanych.
31  Przy czym, jeżeli niniejszy kodeks używa w znaczeniu ogólnym określenia ,,kara pozba-
wienia wolności”, należy przez to rozumieć również zastępczą karę pozbawienia wolności, karę 
aresztu wojskowego, karę aresztu lub zastępczą karę aresztu, karę porządkową oraz środek przy-
musu skutkujący pozbawieniem wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 242 § 3 k.k.w.).
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wykonawczym w kwestiach nieuregulowanych w kodeksie stosuje się odpo-
wiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego (§ 2). 

Kara pozbawienia wolności, z samej swej natury, wiąże się nie tylko 
z samym pozbawieniem wolności skazanego, ale również z pozbawie-

niem go prawa egzystencji na poziomie, jaki wynikał z jego partycypowania 
w życiu społeczno-gospodarczym. Tym samym, zazwyczaj poziom życia ska-
zanego jest niższy niż na wolności32. Jednakże, jak podnosi się w doktrynie, 
traktowanie skazanych w sposób humanitarny powinno respektować minimal-
ne potrzeby każdego człowieka, w odniesieniu do przeciętnych standardów  
w społeczeństwie33. 

Sąd Najwyższy uznał prawo do godnego odbywania kary pozbawienia 
wolności za dobro osobiste, podlegające ochronie prawnej34. Warunki w celi 
powinny odpowiadać godności człowieka oraz gwarantować pewne minimum 
intymności dla skazanego35. Cele nie mogą być również przeludnione. Jak 
przyjmuje się w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, za-
chodzi domniemanie niehumanitarnego traktowania lub karania w sytuacji, 
kiedy to przestrzeń osobista dostępna osadzonemu spada poniżej 3 m2 w celi 
wieloosobowej, co stanowi zarazem naruszenie art. 3 Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Obywatela36. Domniemanie takie może zostać obalone  
w przypadku, gdy ograniczenie przestrzeni osobistej było krótkie, okazjonalne 
i niewielkie, a osadzony może swobodniej poruszać się poza celą37. 

Ponadto, do podstawowych zadań Służby Więziennej należy zapew-
nienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo 

32  Skazany ma jednak, co do zasady, prawo do wykonywania pracy odpłatnej (art. 121 § 1 
k.k.w.). Wynagrodzenie nie przysługuje za prace porządkowe i pomocnicze, o których mowa w 
art. 123a § 1 k.k.w. Ponadto, zgodnie z art. 242 § 15 k.k.w., z wynagrodzenia za pracę potrąca 
się składki na ubezpieczenie społeczne, kwoty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Po-
mocy Postpenitencjarnej i kwoty na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju 
Przywięziennych Zakładów Pracy, stanowiące podstawę do naliczenia zaliczki na podatek do-
chodowy od osób fizycznych.
33  K. Postulski, Wykonalność orzeczeń karnych w aspekcie zasady humanitaryzmu i poszanowa-
nia godności ludzkiej skazanego, ,,Palestra” 2013, nr 11-12, s. 156.
34  Wyrok SN z dnia 17 marca 2010 roku, II CSK 486/09, LEX nr 599534, por. również art. 
23 i art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1145, z późn. zm.).
35  Wyrok SN z dnia 28 lutego 2007 roku, V CSK 431/06, LEX nr 255593.
36  Wyrok ETPCz z dnia 10 października 2019 roku, sprawa nr 59955/15, Zaręba przeciwko 
Polsce, LEX nr 2726360 zapadły na tle stosowania Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  
i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następ-
nie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. nr 61, poz. 
284); por. również art. 110 k.k.w.
37  Wyrok ETPCz z dnia 18 października 2018 roku, sprawa nr 33946/15, Walasek przeciwko 
Polsce, LEX nr 2594322.
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aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary po-
zbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, 
przestrzeganie ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, 
poszanowanie godności, opieki zdrowotnej i religijnej oraz humanitarne trak-
towanie osób pozbawionych wolności38.

Zasada humanitaryzmu wypływa, jak już wcześniej zaakcentowano,  
z bezwzględnej zasady poszanowania godności człowieka, ustanowionej  
w przepisie art. 30 Konstytucji RP. Emanacją tej zasady jest art. 4 § 2 k.k.w., 
który głosi, iż skazany zachowuje prawa i wolności obywatelskie39. Godność 
skazanego jest chroniona na każdym etapie postępowania wykonawczego; 
wysokość orzeczonej kary, jak i ciężar gatunkowy popełnionego czynu nie po-
zbawiają skazanego przyrodzonego mu szacunku40. Jak podnosi się w doktry-
nie, obowiązywanie zasady poszanowania godności skazanego pozostawałaby 
również bez wpływu w obliczu braku stosownej regulacji kodeksowej, gdyż 
wypływa ona z norm rangi konstytucyjnej41.

Należy również zauważyć, że naczelną zasadą postępowania wykonaw-
czego jest bezzwłoczne wykonanie prawomocnego orzeczenia42. O skutecz-
ności kary decyduje bowiem nie tyle jej surowość, co nieuchronność43. Kara 
wykonana po długim okresie od orzeczenia jest abstrakcyjną dolegliwością 
oraz bezcelowym okrucieństwem44.

Kodeks karny wykonawczy konkretyzuje zasadę humanitaryzmu odno-
śnie kary pozbawienia wolności, kreując ją jako karę celową. Jak postano-
wiono w art. 67 § 1 k.k.w., wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na 
celu resocjalizację sprawcy. W tym celu prowadzone jest zindywidualizowane 
oddziaływanie na skazanych, poprzez m.in.: pracę, nauczanie, zajęcia kultu-
ralno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem 
zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

38  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jedn.: Dz. U.z 2020 r. poz. 
848), art. 2 ust. 2 pkt 3 i 4.
39  Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 5 września 2013 roku, VIII SA/Wa 
315/13, LEX nr 1368333, student odbywający karę pozbawienia wolności zachowuje prawo 
do ubiegania się o stypendium rektora.
40  K. Postulski, Wykonalność orzeczeń karnych…, op. cit., s. 159.
41  G. B. Szczygieł, Zasada poszanowania godności skazanego a przeludnienie zakładów karnych 
[w:] Lelental S., Szczygieł G. B. (red.), X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego, 
Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2009, s. 135.
42  K. Rymarz, Zasada ,,bezzwłoczności” w postępowaniu wykonawczym, ,,Przegląd Więziennic-
twa Polskiego” 2004, nr 44-45, s. 43.
43  A. Mrozek, K. Sitnik, Rozważania na tle art. 9 Kodeksu karnego wykonawczego, ,,Nowa 
Kodyfikacja Prawa Karnego” 2013, nr 19, s. 239.
44  Postanowienie SA w Krakowie z dnia 26 września 2006 roku, II AKzw 658/06, LEX  
nr 208177.
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Skazani odbywający karę pozbawienia wolności są kierowani do różnych 
rodzajów zakładów karnych45. Podzielenie zakładów karnych na typy, należy 
uznać za przejaw indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności46.

Jako bardzo humanitarny należy uznać przepis art. 87 § 4 k.k.w., zgodnie 
z którym na prośbę skazanych kobiet wychowujących dzieci do lat 3 i za zgodą 
sądu opiekuńczego, można zezwolić im na opiekowanie się dziećmi w domach 
matek z dziećmi, które są organizowane przy zakładach karnych. 

Wyżej wspomniane typy zakładów (stypizowane w art. 69 k.k.w.) w myśl 
art. 70 k.k.w mogą być zorganizowane jako zakłady typu:

1) zamkniętego,
2) półotwartego lub
3) otwartego. 
Poszczególne typy zakładów karnych różnią się między sobą w szczegól-

ności stopniem zabezpieczenia i izolacji skazanych, a także – co za tym idzie – 
układem praw i obowiązków skazanych. Przejście skazanego do zakładu karne-
go złagodzonego typu jest uzależnione od odpowiedniej postawy i zachowania 
skazanego (art. 89 k.k.w.). Zgodnie z art. 164 § 1 k.k.w. okres do 6 miesięcy 
przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem 
kary stanowi, w miarę potrzeby, czas niezbędny na przygotowanie skazanego 
do życia po zwolnieniu.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności następuje, stosownie do treści 
przepisu art. 81 k.k.w., w jednym spośród trzech systemów: 

1) programowanego oddziaływania,
2) terapeutycznym lub
3) zwykłym.
Wyróżnienie systemów wykonywania kary pozbawienia wolności stano-

wi kolejny element indywidualizacji kary oraz resocjalizacji skazanego. W sys-
temie programowanego oddziaływania karę odbywają obowiązkowo skazani 
młodociani, natomiast skazani dorośli, po wyrażeniu zgody na współudział  
w opracowaniu i wykonaniu, przedstawionego im uprzednio projektu progra-
mu oddziaływania. System programowanego oddziaływania daje największe 
możliwości osiągnięcia zakładanych celów wykonywania kary pozbawienia 

45  Stosownie do treści przepisu art. 69 k.k.w. wyróżnia się następujące rodzaje zakładów kar-
nych: 1) zakłady karne dla młodocianych; 2) zakłady karne dla odbywających karę po raz pierw-
szy; 3) zakłady karne dla recydywistów penitencjarnych; 4) zakłady karne dla odbywających karę 
aresztu wojskowego.
46  M. Kuć, Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, Towarzystwo Naukowe 
KUL, Lublin 2007, s. 56.
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wolności47. Opiera się on na oddziaływaniu wychowawczym, w szczególności 
poprzez nauczanie, działalność społeczną, kulturalno-oświatową, sportową, 
kontakty z osobami spoza zakładu karnego. 

Wnioski

Polski system prawny urzeczywistnia w stopniu głębokim zasadę huma-
nitaryzmu. Dyrektywa ta posiada swe źródło w unormowaniach rangi konsty-
tucyjnej, w postaci przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. 

Należy jednak podkreślić, iż pomimo licznych orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego, sądów powszechnych, jak i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w dalszym ciągu występują wątpliwości dotyczące stosowania zasa-
dy humanitaryzmu. Zasada humanitaryzmu, pozostając naczelną dyrektywą 
zarówno wymierzania, jak i wykonywania kary, jest normą o charakterze ogól-
nym. Jej charakter wynika oczywiście z ogromnej ilości przypadków, które 
obejmuje swym zasięgiem normowania. W istocie stosowanie zasady humani-
taryzmu odnosi się do wszystkich postępowań karnych, karnych skarbowych 
i wykonawczych. 

Z oczywistych względów, nie sposób uregulować wszystkich przypadków 
zagwarantowania praw osoby będącej podmiotem postępowania, wobec cze-
go przepis art. 3 k.k. nie ma charakteru stanowczego. Ugruntowany w orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego jest pogląd, iż tylko naruszenie stanowczej normy 
prawa materialnego może uzasadniać zarzut obrazy prawa materialnego w ro-
zumieniu art. 438 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 
karnego48, a zatem obraza przepisu art. 3 k.k. nie może stanowić samoistnej 
podstawy zaskarżenia (samodzielnego zarzutu), co jednak nie wyklucza pod-
niesienia zarzutu naruszenia tegoż przepisu co do rażącej niewspółmierności 
kary, o której mowa w art. 438 pkt 4 k.p.k.

Na gruncie stosowania zasady humanitaryzmu ujawniają się w szczegól-
ności problem takiego wyważenia dolegliwości sankcji prawnokarnej, która, 
przy zachowaniu godności osoby ludzkiej, realizowałaby cele kary i była do-
stateczną dolegliwością dla sprawcy.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż to skazany jest słabszą stro-
ną w postępowaniu wykonawczym, a to z uwagi na istotę tego postępowa-
nia. Postępowanie karne i wykonawcze prowadzą organy państwowe, które 
mogą ograniczać w tym celu prawa i wolności obywatelskie, w szczególności 

47  Ibidem, s. 60.
48  Tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 30, z późn. zm.
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stosować środki przymusu. Doświadczenie wyniesione z kart historii wskazuje, 
iż bez zagwarantowanych, nie tylko formalnie, ale i materialnie, środków obro-
ny obywatela przed przymusem państwa, nie sposób mówić o humanitarnym 
prowadzeniu postępowania karnego. Do czasu, kiedy postępowanie opiera się 
na arbitralnym uznaniu organu władzy, zanika wszelka pewność co do ko-
rzystania ze swoich konstytucyjnych praw i wolności. Z drugiej strony, kara 
realizowana w postępowaniu wykonawczym, z nieodłącznej swej natury wiąże 
się z dolegliwościami wobec sprawcy. Nie jest możliwa, jak wcześniej sygna-
lizowano, rezygnacja z kary jako podstawowego środka reakcji prawnokarnej. 
Nie oznacza to jednak, że nie należy ciągle poszukiwać ,,złotego środka”, mając 
przy tym jednak na względzie zasadę proporcjonalności oraz poszanowania 
godności człowieka.

Rekapitulując, należy skonstatować, iż we współczesnym polskim porząd-
ku prawnym dominuje zasada humanitaryzmu. Została ona proklamowana w 
wielu przepisach prawa, zarówno wprost, jak i poprzez rozwinięcie ogólnej for-
muły art. 3 k.k., czy też art. 4 k.k.w., a nad jej przestrzeganiem czuwają organy 
władzy sądowniczej, w tym sądownictwa międzynarodowego. W ten sposób 
zakończyła się długa ewolucja kary pozbawienia wolności, od dodatkowego 
środka dolegliwości, poprzez tymczasowe aresztowanie, w każdym przypad-
ku skoncentrowane głównie na odwecie, po współczesny, humanitarny model 
kary pozbawienia wolności, gdzie na naczelnym miejscu stawia się człowieka, 
a jako cel kary uznaje się jego poprawę oraz resocjalizację, przy jednoczesnym 
odizolowaniu sprawcy od społeczeństwa na czasokres wykonania kary.
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PENALTY OF DEPRIVATION  
AND THE PRINCIPLE OF HUMANITARISM

Abstract: The paper presents the picture of imprisonment in the con-
text of the principle of humanitarianism in criminal law. Adoption of 
the principle of humanitarianism is inseparable from the recognition 
of the subjectivity of the convict and respect for his dignity as a human 
being. The offender does not lose his human nature, which is subject 
to special legal protection, by the very fact of committing the crime.
The implementation of the principle of humanitarianism is suppor-
ted by numerous regulations of the Criminal Code, which establish 
specific cases of the application of the penalty of imprisonment and 
its duration. The Polish legislator creates the penalty of imprisonment 
as an exceptionally applied sanction, thus giving primacy to freedom 
penalties. The principle of humanitarianism imposes on the legislator a 
positive obligation to implement it in accordance with human dignity 
and in the implementation of its basic goals, including creating con-
ditions for rehabilitation of the convict, which is associated with the 
creation of numerous guarantees for the convict.

Keywords: Imprisonment, the principle of humanitarianism, penal 
policy, penitentiary policy, human dignity and subjectivity
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PIECZA NAPRZEMIENNA  
W ORZECZNICTWIE SĄDÓW 

ADMINISTRACYJNYCH2

Streszczenie: Niniejsza praca zmierza do określenia charakteru praw-
nego pieczy naprzemiennej w prawie polskim, ze szczególnym uwzględ-
nieniem regulacji administracyjnoprawnych. Instytucja pieczy na-
przemiennej nie została expressis verbis uregulowana w polskim prawie 
rodzinnym, jednak obecne regulacje wykluczają de lege lata takiego 
sposobu uregulowania wykonywania władzy rodzicielskiej. Pojęcie pie-
czy naprzemiennej pojawia się w przepisach ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci, jednak bez definicji czy innego dookreślenia. 
Również przepisy kodeksu postępowania cywilnego nawiązują do ta-
kiego sposobu opieki. Kwestia ta implikuje niepewność prawną, która 
prowadzi do różnego traktowania obywateli przez sądy i organy admi-
nistracji publicznej. Raz polskie sądy administracyjne przyjmują, że ro-
dzic sprawujący bezpośrednią pieczę fizyczną nad dzieckiem może żądać 
wypłaty świadczenia wychowawczego choćby sąd rodzinny nie orzekł 
o takiej formie sprawowania opieki nad dzieckiem, innym razem, że 
nie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na orzeczenie Wojewódzkiego 
Sadu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2017 (II SA/Łd 
943/16), wraz ze zgłoszonym zdaniem odrębnym do tego rozstrzygnię-
cia.

Słowa kluczowe: piecza naprzemienna, świadczenie wychowawcze, sąd 
administracyjny, władza rodzicielska, wykładnia prawa.

1  Magister prawa, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych (Prawo Cywilne i Prawo Prywat-
ne Międzynarodowe) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
2  Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2019/33/N/HS5/00284 finan-
sowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Wstęp

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie pieczy naprzemiennej  
w polskim prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem roz-
strzygnięć sądów w tej materii. Jest to instytucja stosunkowo nowa dla roz-
wiązań prawnych dotyczących zapewnienia opieki nad dziećmi w Polsce, 
przynajmniej jeśli chodzi o samą nazwę. Należy jednak wskazać, że podobne 
rozwiązania istniały już wcześniej, aczkolwiek nie przybierały tak zorganizo-
wanej formy3. W polskiej doktrynie piecza naprzemienna nie została jeszcze 
wszechstronnie przedyskutowana. Stawiane na tym tle pytanie badawcze 
brzmi następująco: czy rodzice żyjący w rozłączeniu, którzy opiekują się 
dziećmi naprzemiennie, w porównywalnych i powtarzających się okresach 
czasu, co nie wynika wprost z sentencji sądowego orzeczenia, są uprawnieni 
do otrzymania świadczenia wychowawczego, zwanego popularnie „500 plus”. 
Linia orzecznicza sądów administracyjnych w przedmiocie orzeczenia sądu  
o sprawowaniu pieczy naprzemiennej jako podstawie do wypłaty świadczenia 
wychowawczego na rzecz rodzica sprawującego taką pieczę jest niejednolita  
i niejednokrotnie niekorzystna dla rodziców.

Podstawa ustalania pieczy naprzemiennej

Piecza naPrzemienna w Prawie Polskim - uwagi wProwadzające

Obecnie, zarówno w doktrynie, orzecznictwie, jak i w debacie publicz-
nej rozważa się wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiniętej 
regulacji materialnoprawnej lub procesowej instytucji pieczy naprzemiennej 
jako podstawowej formy opieki nad dzieckiem po rozwodzie lub w sytuacji 
rozłączenia rodziców. Choć piecza naprzemienna nie została wprost uregu-
lowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej jako: k.r.o.)4, obowią-
zujące przepisy nie wykluczają de lege lata takiego sposobu uregulowania 
wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie lub rodzicom  
z innych powodów żyjącym w rozłączeniu. Dominuje pogląd o dopusz-
czalności orzeczenia przez sąd pieczy naprzemiennej5. Pomimo że nie wy-
nika on wprost z przepisów materialnoprawnych, do takiego sposobu 

3  Zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 września 2017 r. (III SA/Kr 721/17, LEX nr 
2377664).
4  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 2086).
5  M. Domański, Model pieczy naprzemiennej jako rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej w wy-
roku rozwodowym (na tle nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25.06.2015 r.), „Prze-
gląd Sądowy” 2017, nr 7-8, s. 67.
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uregulowania wykonywania władzy rodzicielskiej nawiązują unormowania za-
warte w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej jako: k.p.c.)6, aczkolwiek również  
i w tym kodeksie nie posłużono się pojęciem „pieczy naprzemiennej”. W prze-
pisie art. 5821 § 4 k.p.c. jest mowa o tym, że dziecko będzie mieszkać z każ-
dym z rodziców w powtarzających się okresach7. Z jednej strony można by 
twierdzić, że pojęcie „pieczy naprzemiennej” jest terminem pozaustawowym. 
Z drugiej, wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (dalej jako: u.p.p.)8, wprowadzono do obro-
tu prawnego pojęcie „opieki naprzemiennej”9. W związku z tym w materii tej 
panuje obecnie duża niepewność prawna, prowadząca do różnego traktowania 
obywateli przez organy administracji publicznej oraz sądy.

Przepisy u.p.p. zapewniają pomoc finansową rodzinom wychowującym 
dzieci poprzez przyznanie im świadczenia wychowawczego. Celem tego świad-
czenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb 
życiowych i wychowywaniem dzieci, gdyż - jak zauważyli projektodawcy u.p.p. 

- „wykształcenie i przygotowanie do życia dzieci wiąże się z dużym obciążeniem 
finansowym dla osób, u których pozostają one na utrzymaniu, w szczególności  
w rodzinach wieloosobowych.”10. Pomimo, iż świadczenie wychowawcze obo-
wiązujące od kilku lat stało się już elementem rzeczywistości prawnej i spo-
łecznej, przyjęte rozwiązania budzą jeszcze wątpliwości osób stosujących prze-
pisy u.p.p., co z kolei skutkuje doprecyzowaniem przez ustawodawcę zasad 
przyznawania omawianego świadczenia. Jednym z powyższych, istotnych 
zagadnień dotyczących przyznawania świadczenia wychowawczego pozostaje 
kwestia pieczy naprzemiennej. Należy wskazać, że u.p.p. nie zawiera legalnej 
definicji opieki naprzemiennej. Nie wydaje się jednak właściwe użycie przez 

6  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 
956).
7  Identyczne sformułowanie zostało zawarte w przepisach art. 59822 i 7562 § 2 k.p.c.
8  Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 
r., poz. 2407).
9  Zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 lutego 2019 r. (II SA/Bk 741/18, LEX nr 
2625813): „(…) po raz pierwszy termin ten [„opieka naprzemienna”] został użyty w [u.p.p.].”; 
por. wyr. WSA w Krakowie z dnia 26 stycznia 2017 r. (III SA/Kr 1460/16, LEX nr 2220606)  
i wyr. WSA w Krakowie z dnia 2 marca 2017 r. (III SA/Kr 1728/16, LEX nr 2249111); inaczej 
wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 września 2017 r. (III SA/Kr 721/17, LEX nr 2377664): 

„(…) nie jest prawdą, że [u.p.p.] wprowadza >>instytucję opieki naprzemiennej<< jednocześnie nie 
ustalając jej definicji legalnej.”
10  Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, projekt dotyczy po-
mocy finansowej kierowanej do rodzin wychowujących dzieci (do 18. roku życia), druk nr 216.
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ustawodawcę w u.p.p. pojęcia „opieki naprzemiennej”11, zamiast pojęcia „pie-
czy naprzemiennej”. Pojęcie „opieki naprzemiennej” nie odpowiada regula-
cjom k.r.o. Władza rodzicielska obejmuje pieczę nad osobą dziecka, zarząd 
jego majątkiem i reprezentację, a nie opiekę nad dzieckiem12. Opieka nato-
miast, jak podkreśla doktryna, nie stanowi instytucji prawa rodzinnego, ale 
instytucję osobowego prawa cywilnego. Zgodnie z przepisem art. 94 § 3 k.r.o. 
dla dziecka ustanawia się opiekę, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługu-
je władza rodzicielska, albo jeżeli rodzice są nieznani. Nie można ustanowić 
opieki dla dziecka, które pozostaje pod władzą rodzicielską. Dziecko nie może 
jednocześnie podlegać władzy rodzicielskiej i opiece. Pieczę sprawuje rodzic,  
a opiekę ustanowiony przez sąd opiekun. Zatem właściwsze byłoby posługi-
wanie się w sposób jednolity pojęciem pieczy naprzemiennej13. Wykonywać ją 
mogą rodzice, którym przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej14.

Na mocy nowelizacji k.r.o. z 2008 r.15 wprowadzono możliwość powie-
rzenia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, uwarunkowanej przedstawie-
niem zgodnego z dobrem dziecka porozumienia o sposobie wykonywania 
władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, nazywanego 
porozumiem rodzicielskim lub planem wychowawczym16. Nowela z 2015 r., 
która nadawała przepisowi art. 58 k.r.o. obowiązujące brzmienie doprecyzo-
wuje, że porozumienie rodzicielskie powinno być zawarte w formie pisem-
nej17. Przepis art. 58 k.r.o. nadal jako zasadę przyjmuje, że sąd, rozstrzygając 
o władzy rodzicielskiej, uwzględnia porozumienie rodziców (jeżeli jest zgod-
ne z dobrem dziecka). W przypadku braku pisemnego porozumienia, to sąd 

11  Od pieczy naprzemiennej należy odróżnić pojęcie naprzemiennej władzy rodzicielskiej, 
polegającej na czasowym podziale praw i obowiązków rodzica względem dziecka na zasadzie 
raz, a raz drugi, z jednoczesnym, nie do przyjęcia, czasowym wyłączeniem jednego rodzica  
z życia dziecka, zob. J. Ignaczewski, Komentarz do spraw o określenie sposobu wykonywania wła-
dzy rodzicielskiej, [w:] J. Ignaczewski (red.), Komentarz do spraw rodzinnych, LexisNexis 2014.
12  P. Mostowik, Kontakty dziecka z rodzicami, krewnymi i bliskimi a władza rodzicielska, 

„Przegląd Sądowy” 2013, nr 3, s. 13.
13  Dla zachowania przejrzystości wywodu, w niniejszej pracy postanowiono posługiwać się 
jednolicie pojęciem „pieczy naprzemiennej”.
14  K. Czekaj-Czapla, B. Wartenberg-Kempka, Komentarz do art. 5 u.p.p., [w:] J. Blicharz,  
J. Glumińska-Pawlic (red.), Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Komentarz, wyd. 
II, LEX/el. 2019.
15  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustawach (Dz.U. z 2008 r. nr 220, poz. 1431).
16  Wprowadzenie nowej instytucji porozumienia negocjowanego przez rodziców i zatwier-
dzanego przez sąd nie było wyłączone w dotychczasowym stanie prawnym, jednak nie było 
podniesione do rangi ustawowej, zob. H. Ciepła, Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go z komentarzem, LexisNexis 2010.
17  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1062).
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rozstrzyga o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, przy czym zasadą 
jest wspólne wykonywanie tej władzy przez oboje rodziców. Należy przyjąć, że 
podstawowym modelem rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej de lege lata jest 
pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy18.

Na zgodny wniosek rodziców, wyrażony w pisemnym porozumieniu, sąd 
może wyrazić zgodę na pieczę naprzemienną19. Oznacza system sprawowa-
nia pieczy nad dziećmi polegający na tym, że dziecko po rozstaniu rodziców 
przebywa pod opieką raz jednego, raz drugiego rodzica, przy czym najczęściej 
jest to zbliżony okres20. W praktyce wygląda to tak, że dziecko spędza tydzień  
u jednego rodzica, a tydzień u drugiego; dwa tygodnie u jednego, a dwa kolejne 
u drugiego; poniedziałek - środa u jednego rodzica, środa - piątek u drugiego, 
a w sobotę i niedzielę na przemian21. Istotą opieki naprzemiennej jest zapew-
nienie każdemu z rodziców możliwości spędzania z dzieckiem porównywalnej, 
co niekoniecznie oznacza równej ilości czasu. Nie można podzielić stanowiska 
WSA w Szczecinie, który w wyroku z dnia 24 sierpnia 2017 r. stwierdził, że 
„[pieczę] naprzemienną cechuje równość [podkreślenie moje - K.K.] pomiędzy 
rodzicami w sprawowaniu pieczy nad dzieckiem, (…)”22. Należy się zgodzić  
z opinią, wyrażoną przez WSA w Kielcach w wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 
r., w myśl której „dla uznania [pieczy] naprzemiennej konieczne jest ustalenie 
względnie równego [podkreślenie moje - K.K.] podziału opieki nad dziec-
kiem.”23. W piśmiennictwie zagranicznym wskazano, że piecza naprzemienna 
(joint physical custody, dual residence, alternating residence, shared physical pla-
cement, shared parenting) rzadko oznacza równy podział bezpośredniej pieczy 
nad dzieckiem (50/50 timeshare) i najczęściej jest to od 30% do 50% czasu  
z każdym z rodziców24. Można też spotkać przedział 30/7025.

18  M. Domański, Rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym o miejscu pobytu dziecka, „Przegląd 
sądowy” 2016, nr 11-12, s. 116.
19  Por. wyr. WSA w Szczecinie z dnia 11 maja 2017 r. (II SA/Sz 385/17, LEX nr 2315283); 
wyr. WSA w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2018 r. (IV SA/Po 1208/17, LEX nr 2494387).
20  Zob. decyzja SKO we Wrocławiu z 19 września 2016 r. (SKO 4318/296/16).
21  Może być też tak, że ojciec sprawuje pieczę nad dzieckiem w pierwszej połowie roku,  
a matka w drugiej, albo odwrotnie.
22  Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. (II SA/Sz 621/17, LEX nr 2366742).
23  Wyrok WSA w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2017 r. (II SA/Ke 409/17, LEX nr 2347563); 
por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 maja 2017 r. (SA/Po 136/17, LEX nr 2335306): „nie 
można bowiem zakładać, że [piecza] naprzemienna ma miejsce jedynie wówczas, gdy czas sprawo-
wania opieki przez matkę i ojca jest porównywalny, bez jednoznacznego wyjaśnienia jaki jest jej 
rzeczywisty zakres.”.
24  P. Fernández-Rasines, Sharing Child Custody: Co-parenting After Divorce in Spain, ,,Oñati 
Socio-legal Series” 2017, t. 7, n. 6, s. 1237-1238; por. M. F. Mitnick, Joint Custody Information 
Program, ,,Conciliation Courts Review” 1983, t. 20, nr 1, s. 41. 
25  R. Kuhn, J. Guidubaldi, Child Custody Policies and Divorce Rates in the US, 11th Annual 
Conference of the Children’s Rights Council October 23-26, Washington, D.C. 1997, s. 1.
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W uchylonym przepisie art. 2 pkt 16 u.p.p.26, definiując pojęcie „ro-
dziny”, uregulowano bowiem sytuację, w której dziecko, zgodnie z orzecze-
niem sądu [podkreślenie moje - K.K.], jest pod pieczą naprzemienną obojga 
rodziców po rozwodzie lub żyjących w separacji, lub żyjących w rozłączeniu. 
W obowiązującym przepisie art. 5 ust. 2a u.p.p. doprecyzowano, że w sytu-
acji gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu [podkreślenie moje - K.K.], 
znajduje się pod pieczą naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, 
żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywal-
nych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala 
się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany 
miesiąc świadczenia wychowawczego. Pojęcie „pieczy naprzemiennej” nie 
zostało jednak, o czym była już mowa, odrębnie zdefiniowane na potrzeby 
u.p.p.27. Powoduje to wątpliwość organów administracyjnych, czy przepis ten 
należy stosować literalnie, odmawiając przyznania świadczenia wychowaw-
czego rodzicowi rzeczywiście sprawującemu pieczę naprzemienną nad dziec-
kiem, o której jednak nie orzekł sąd rodzinny. Pomocne nie są tutaj także 
sądy administracyjne, które zajmują w tej sprawie rozbieżne stanowiska. Tym 
samym w materii tej panuje niepewność prawna u obywateli co do tego, czy 
zdaniem sądu rodzinnego, sądu administracyjnego czy organu administracji 
publicznej sprawowana przez nich opieka nad dzieckiem jest czy nie jest pie-
czą naprzemienną.

orzeczenie o sPrawowaniu Pieczy naPrzemiennej  
jako Podstawa do wyPłaty świadczenia wychowawczego  
(„500 Plus”) na rzecz rodzica sPrawującego taką Pieczę

Orzecznictwo sądów administracyjnych jest w tej kwestii zróżnico-
wane. Raz judykatura wskazuje, że rodzic sprawujący pieczę naprzemienną 
może żądać wypłaty świadczenia wychowawczego z tytułu pieczy naprze-
miennej, nawet jeżeli sąd rodzinny nie orzekł o takim sposobie uregulowa-
nia wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie lub rodzicom z innych 
przyczyn żyjącym w rozłączeniu nad ich wspólnymi małoletnimi dziećmi,  
a innym razem odmawia przyznania takiego świadczenia. Przedmiotem ana-
lizy będzie orzeczenie WSA w Łodzi z dnia 26 stycznia 2017 r.28 dotyczące 

26  Zob. art. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 924).
27  Zob. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2017 r. (IV SA/Gl 678/17, LEX  
nr 2429211).
28  II SA/Łd 943/16, LEX nr 2220602.
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sprawowania przez rodziców opieki w sposób naprzemienny nie na podsta-
wie orzeczenia, ale w oparciu o dwustronne porozumienie między rodzica-
mi. Orzeczenie WSA w Łodzi budzi wiele wątpliwości natury interpretacyjnej.  
Sąd, interpretując przepis art. 2 pkt 16 u.p.p., oparł się na jego literalnym brzmieniu,  
z pominięciem wykładni celowościowej i systemowej, co doprowadziło do od-
dalenia skargi na odmowę prawa do świadczenia wychowawczego dla rodzica, 
który sprawował opiekę nad dzieckiem na przemian z drugim rodzice, bez 
zawarcia małżeństwa i bez ingerencji sądu opiekuńczego. Sąd orzekający pomi-
nął także istotne w sprawie okoliczności, bądź tym okolicznościom nie nadał 
właściwego znaczenia.

Podstawą rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny: skarżący  
M.W. jest ojcem K.W. i P.W., przy czym wspólnie z żoną wychowuje syna 
P.W. Skarżący nie pozostawał w związku małżeńskim z matką starszego syna 
K.W. oraz nie dysponuje orzeczeniem sądu w kwestii pieczy naprzemiennej. 
W dniu 26 stycznia 2017 r. WSA w Łodzi oddalił skargę M.W. na decyzję 
SKO w Ł. w przedmiocie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko 
P.W. Sąd przychylił się do stanowiska organu, który powołał się na uchylony 
już przepis art. 2 pkt 16 u.p.p. i stwierdził nadto, że „(…) ustawodawca nie 
przewidział w przypadku świadczeń wychowawczych sytuacji, w której [piecza] 
naprzemienna nad dzieckiem wynika z obustronnego porozumienia rodziców.”29. 
Dlatego też, zdaniem sądu, w rodzinie wnioskodawcy nie nastąpiło ustanowie-
nie pieczy naprzemiennej w rozumieniu przepisów u.p.p.30. Skarżący zarzu-
cił organowi wydającemu ostateczną decyzję naruszenie, inter alia, przepisu 
art. 32 Konstytucji RP31, przejawiające się w dyskryminującym potraktowa-
niu rodzica, który realizuje pieczę naprzemienną bez orzeczenia sądu, ale na 

29  Por. wyrok NSA z dnia 24 maja 2018 r. (I OSK 2997/17, LEX nr 2496736): „pozostawanie 
dziecka pod naprzemienną [pieczą] naprzemienną nie jest kwestią mogącą podlegać interpretacji 
stron lub organu, prowadzącego dane postępowanie administracyjne, a fakt ten musi wynikać wprost 
z orzeczenia sądu.”.
30  Por. wyrok NSA z dnia 4 października 2017 r. (I OSK 778/17, LEX nr 2423136): „(…) 
wydanie orzeczenia sądowego w powyższym przedmiocie uznać wypada za relewantną dystynkcję 
interpretowanej normy, a brak takiego orzeczenia za przeszkodę w możliwości uznania, że [pie-
cza] naprzemienna jest sprawowana przez oboje rodziców.”; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 12 
kwietnia 2018 r. (II SA/Rz 196/18, LEX nr 2485855): „[Piecza] naprzemienna musi wynikać z 
orzeczenia sądu. W razie braku orzeczenia sądowego, istnienia [pieczy] naprzemiennej rodziców nie 
można domniemywać w toku postępowania o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.”; 
wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 kwietnia 2018 r. (II SA/Bk 57/2018, LEX nr 2482452): 

„ustalenie [pieczy] naprzemiennej powinno wynikać z orzeczenia sądu (wyroku rozwodowego, czy 
postanowienia w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem).”; wyrok WSA w Szczecinie  
z dnia 25 października 2017 r. (II SA/Sz 1002/17, LEX nr 2404322): „brak stosownego orzecze-
nia sądowego daje podstawę do przyjęcia, że opieki takiej nie ma.”.
31  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 114, 
poz. 946).
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podstawie porozumienia z drugim rodzicem i przepisu art. 7 kodeksu po-
stępowania administracyjnego32, poprzez zaniechanie rozważenia istotnych 
dla sprawy argumentów celowościowych, a także kwestii konstytucyjnych,  
a nadto na całkowitym pominięciu interesu społecznego i słusznego interesu 
skarżącego i jego dzieci.

Zdaniem WSA w Łodzi, wykładnia przepisu art. 2 pkt 16 u.p.p. wskazu-
je, że konieczną przesłanką uprawniającą do zaliczenia dziecka do rodzin oboj-
ga rodziców jest legitymowanie się przez rodziców orzeczeniem sadu, z któ-
rego wynika, że opieka nad dzieckiem sprawowana jest naprzemiennie przez 
każdego z nich: „(…) brzmienie przepisu jest dostatecznie jasne i nie wymaga do-
datkowych zabiegów interpretacyjnych, a jego wykładnia nie prowadzi do naru-
szenia art. 32 Konstytucji RP, której skarżący upatruje w konieczności uzyskania 
orzeczenia o sprawowaniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem, w sytuacji gdy 
dotychczas opiekę tą sprawował w taki właśnie sposób bez orzeczenia sądu ale na 
podstawie porozumienia z drugim rodzicem.” Nie jest więc wystarczające znaj-
dujące się w aktach sprawy oświadczenie skarżącego wskazujące, że na mocy 
porozumienia z matką dziecka sprawowanie opieki nad P.W. ma charakter 
naprzemienny. Sąd wyraził pogląd, że ustalenie pieczy naprzemiennej przez 
organ administracji rozstrzygający sprawę, w oparciu o dodatkowe okolicz-
ności i zaliczenie na tej podstawie dziecka do rodzin obojga rodziców, jest 
nieuprawnione na tle art. 2 pkt 16 u.p.p. operującym pojęciem „orzeczenie”33.

Zdanie odrębne  
do orzeczenia WSA w Łodzi (II SA/Łd 943/16)

Do omawianego orzeczenia WSA w Łodzi jedna z trojga sędziów orze-
kających złożyła zdanie odrębne. Zwróciła uwagę na to, że w toku postępo-
wania administracyjnego M.W. złożył oświadczenie, że po rozstaniu z matką 
starszego syna K.W. w drodze porozumienia określili oboje zasady wspólne-
go wychowywania i utrzymywania dziecka. Załączył też informację ze szko-
ły, że partycypuje w kosztach opłat związanych z nauką syna oraz aktywnie 
uczestniczy w życiu szkolnym syna. Powyższych faktów ani organ, ani sąd 

32  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 
r., poz. 256, 695).
33  Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. (I SA/Wa 923/17, LEX nr 
2400815): „brak orzeczenia sądu ustalającego [pieczę] naprzemienną, wyklucza możliwość samo-
dzielnego ustalania faktu jej występowania przez organ administracji publicznej, czy to w drodze 
swoistej reinterpretacji [podkreślenie moje - K.K.] w tym aspekcie wyroku rozwodowego wydane-
go w okresie gdy w porządku prawnym obowiązującym w Polsce tego rodzaju instytucja prawa nie 
występowała, czy też w ramach wywiadu środowiskowego, (…).”.
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nie uwzględniły powołując się na brak orzeczenia sądowego potwierdzającego 
sprawowanie pieczy naprzemiennej. Jak wynika z uregulowań k.r.o., w wyro-
ku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym 
małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem 
oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z nich jest obowiązany do ponoszenia 
kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie 
rodziców, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka (art. 58 § 1 k.r.o.). Na-
leży podkreślić, że z woli ustawodawcy dopiero w braku porozumienia sąd, 
uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga 
o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Po-
wyższe uwagi należy na zasadzie analogii odnieść do sytuacji rodziców żyją-
cych w rozłączeniu z innej przyczyny niż rozwód. Nasuwa się wniosek, że sąd 
rodzinny powinien ingerować w relacje rodzinne między rodzicami w zakre-
sie opieki dopiero wówczas, gdy oni sami nie potrafią dojść do porozumienia  
w istotnych sprawach dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem. Jak 
trafnie zauważyła sędzia, „(…) gdy nie ma takiej potrzeby sąd nie wkracza  
w sferę dokładnego uregulowania relacji pomiędzy rodzicami w kwestiach dotyczą-
cych opieki nad dzieckiem, nowelizowane unormowania [k.r.o.] na utrzymującą 
się tendencję, aby o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania 
kontaktów z dzieckiem, którego rodzice nie żyją w pierwszej kolejności powinni 
decydować sami rodzice w drodze porozumienia.” Skoro w sprawach, w których 
władza rodzicielska poddana jest kontroli sądu, tak jak np. rozwód, z woli 
ustawodawcy ingerencję tę ograniczać powinno się do minimum, jeżeli nie 
koliduje to z naczelną zasadą polskiego prawa rodzinnego, tj. zasadą dobra 
dziecka. Ponadto, podkreśla się rolę porozumienia rodziców w tej materii, to 
tym bardziej trudno oczekiwać, że ingerencji takiej będą poszukiwać rodzice 
dzieci narodzonych ze związków nieformalnych.

Na uwagę zasługuje jeszcze taki oto fragment uzasadnienia zdania od-
rębnego: „(…) czynienie automatycznego założenia, że z [pieczą] naprzemien-
ną mamy do czynienia tylko wówczas, gdy wprost takie orzeczenie znajdzie się  
w wyroku sądu, jest nieracjonalne i niesprawiedliwe wobec rodziców, którzy sami 
ustalili taką opiekę bez ingerencji sądu. Przyjęcie takiej wykładni art. 2 pkt 16 
[u.p.p.] w zakresie opieki naprzemiennej byłoby swoistym premiowaniem rodzi-
ców, którzy nie potrafią się porozumieć co do opieki nad dziećmi, w stosunku do 
tych rodziców, którzy są w stanie to uczynić bez ingerencji sądu.”34. Wydaje się, że 

34  Sędzia powołała się przy tym na wyrok WSA w Łodzi z dnia 13 grudnia 2016 r. (II SA/Łd 
766/16, LEX nr 2187913).
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takie postępowanie jest niedopuszczalne. Godzi w podstawową równość wo-
bec prawa. Mając na uwadze cel ustawy oraz regulacje związane z możliwością 
szybkiego otrzymania wskazanej pomocy, przyjęta przez organy wykładnia art. 
2 pkt 16 u.p.p. nie ma podstawy w racjonalnym odkodowaniu wskazanego 
przepisu. Organy orzekające w sprawie powinny same ocenić, czy sprawowa-
na opieka nad dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu stanowi wy-
starczającą podstawę do rozważenia zaistnienia pieczy naprzemiennej, przez 
ustalenie faktycznego zakresu tej opieki sprawowanej przez rodziców w czasie 
przebywania dziecka u każdego z nich.

Trudno zgodzić się z opinią organu i sądu, że przepis art. 2 pkt 16 u.p.p. 
zawiera na tyle klarowną i oczywistą definicję rodziny, z uwzględnieniem 
instytucji pieczy naprzemiennej, że wystarczająca jest do jego prawidłowego 
zastosowania wykładnia językowa. Argumentem przeciw takiej możliwości jest 
chociażby brak ustawowej definicji pojęcia „pieczy naprzemiennej”. Przyjęta 
interpretacja prowadzi do oczywiście niezgodnego z celami ustawy rezultatu. 
Rodzice dzieci z kilku związków tracą prawo do świadczenia wychowawczego, 
istotnej formy pomocy państwa, tylko dlatego, że nie poddali kontroli sądu 
zasad sprawowania opieki nad dziećmi. Słuszne wydaje się uzasadnienie skargi 
o potrzebie zastosowania takiej wykładni spornego przepisu, który uwzględnia 
cel ustawy i konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Istotą ustawy jest 
objęcie nią jak najszerszego kręgu osób jej uregulowania. Zaskarżona decyzja, 
podtrzymana przez sąd prowadzi do sytuacji, w której z kręgu zainteresowania 
państwa wykluczone są te dzieci, których rodzice są również rodzicami innych 
dzieci, co do których relacje rodzicielskie nie zostały ujęte w stosowną formułę, 

„ramy” sądu. W takim stanie faktycznym, przy założeniu, że skarżący w równym 
stopniu sprawuję pieczę oraz przyczynia się do wychowania i utrzymania 
obojga swoich dzieci, pozbawienie go prawa do świadczenia wychowawczego 
jest sprzeczne nie tylko z celem u.p.p., ale także z zasadami państwa prawa.

W orzeczeniu z dnia 22 sierpnia 2017 r.35 NSA oddalił skargę kasacyjną, 
podnosząc, że brzmienie analizowanego przepisu nie powoduje żadnych trud-
ności interpretacyjnych, a tylko niejasność przepisów uprawnia do sięgania do 
innych metod wykładni aniżeli językowej. NSA podzielił zapatrywanie SKO 
i WSA jeśli chodzi o dyrektywę prymatu wkładni językowej. Można zaryzy-
kować twierdzenie, że dyrektywa ta była tylko argumentem uzasadniającym 
ex post podjętą wcześniej decyzję co do interpretacji. Prawdą jest, że w judy-
katurze akcentuje się pierwszeństwo wykładni językowej w demokratycznym 

35  I OSK 947/17, LEX nr 2339734.
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państwie prawa36 oraz subsydiarność wykładni systemowej i wykładni funkcjo-
nalnej37. Z drugiej strony, w doktrynie wyrażono także odmienne stanowisko, 
zgodnie z którym: „czysto językowe rozumienie tekstu prawnego jest w zasadzie 
niemożliwe. Bez uwzględnienia kontekstu (...), bez jakiegoś niedoskonałego poglą-
du na cel i sens danej regulacji, nie jesteśmy w stanie zrozumieć żadnego tekstu (...). 
Wydaje się, że zamiast pojęcia >>wykładnia językowa<< lepiej jest używać pojęcia 
>>wykładnia prima facie<<.”38.

Podsumowanie

Reasumując, analiza rozstrzygnięcia WSA w Łodzi prowadzi do wniosku, 
że wyłączono uznanie za pieczę naprzemienną sprawowanie jej przez rodziców 
żyjących w rozłączeniu, którzy dokonali zgodnych ustaleń w tym zakresie bez 
udziału sądu. Wydaje się, że pogląd o konieczności legitymowania się przez 
rodziców wyrokiem sądu rodzinnego o ustaleniu pieczy naprzemiennej jest za 
daleko sięgający. Wymusza on bowiem od rodziców, którzy porozumieli się 
ze sobą co do opieki, kierowanie sprawy do sądu, tak aby ten zaakceptował 
istniejący stan faktyczny. Z tych względów, jak się wydaje, w rozpatrywanej 
sprawie zaskarżona decyzja powinna zostać uchylona. Warto mieć na uwadze, 
że w orzecznictwie sądów administracyjnych nie ma dominującej orzeczniczej. 
Tytułem przykładu, WSA w Warszawie w wyroku z dnia 13 stycznia 2017 r. 
przyjął, że „(…) organy orzekające powinny same dokonać oceny, czy sprawowana 
opieka nad dziećmi w wyniku orzeczenia sądu orzekającego rozwód oraz ustala-
jącego wzajemne stosunki w zakresie wychowania dzieci przez rozwiedzionych 
rodziców, stanowią wystarczającą podstawę do rozważenia zaistnienia [pieczy] 
naprzemiennej, poprzez ustalenie faktycznego zakresu tej opieki wykonywanej 
przez rodziców w czasie przebywania dzieci u każdego z rodziców.” oraz że „(…) 
jeżeli rzeczywista opieka jest sprawowana w taki sposób, że w powtarzających się 
okresach rodzic sprawuje wyłączną opiekę nad dziećmi, to jedynie wówczas będą 

36  Zob. np. uchwała SN 7 sędziów - zasada prawna z dnia 25 kwietnia 2003 r. (III CZP 8/03, 
LEX nr 771172); postanowienie SN z dnia 20 lipca 2005 r. (I KZP 25/05, LEX nr 152529); 
postanowienie SN z dnia 31 sierpnia 2005 r. (V KK 426/04, LEX nr 200187).
37  Zob. np. uchwała SN z dnia 11 stycznia 2006 r. (I KZP 53/05, LEX nr 167799); postano-
wienie SN z dnia 2 grudnia 2004 r. (III KK 112/04, LEX nr 141192); uchwała SN 7 sędziów z 
dnia 19 maja 2015 r. (III CZP 114/14, LEX nr 1681981).
38  Z. Tobor, To do a great right, do a little wrong - rzecz o sędziowskich kłamstewkach, „Prze-
gląd podatkowy” 2015, nr 6, s. 17-18.
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podstawy do uznania, że w sprawie mamy do czynienia z opieką naprzemien-
ną.”39. Mając na względzie powyższe oraz uwzględniając rozważania dotyczące 
interpretacji przepisu art. 5 ust. 2a u.p.p. i konieczności legitymowania się 
przez rodziców orzeczeniem sądu o ustaleniu pieczy naprzemiennej, błędem 
byłoby zakładać, że tylko wtedy można przyjąć, że oboje rodzice sprawują 
pieczę naprzemienną, gdy zwrot typu „postanawia ustanowić nad dzieckiem 
pieczę naprzemienną”, wynika wprost z sentencji orzeczenia sądu.
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JOINT PHYSICAL CUSTODY  
IN THE JURISPRUDENCE  

OF THE POLISH ADMINISTRATIVE COURTS

Summary: The paper is indented to determine the legal character of 
joint physical custody in the Polish law, with a special focus on the 
administrative law provisions. Joint physical custody has not been reg-
ulated expressis verbis in the Polish family law. However, current provi-
sions do not preclude de lege lata such a manner of exercise of parental 
authority. The term joint physical custody appears in the State Aid of 
Child Support Act, but without a definition or any specification. Also, 
provisions of the Code of Civil Procedure make reference to this kind 
of custody. Nevertheless, the matter is surrounded by considerable 
legal uncertainty, causing citizens to be treated differently by courts 
and public administration authorities. Once the Polish administrative 
courts claim that parent personally caring for his/her children is enti-
tled to the child-supper benefit payment even though the family court 
has not ruled on the matter yet, other time the courts do not. Special 
emphasis will be put on the judgement of the Voivodeship Adminis-
trative Court in Łódź from 26th January 2017 (file reference no. II SA/
Łd 943/16), including a dissenting opinion.

Keywords: Joint physical custody, child-supper benefit payment,  
administrative court, parental authority, legal interpretation.
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ANALIZA WYBRANYCH ORZECZEŃ 
SĄDÓW W KONTEKŚCIE 

ART. 10 USTAWY O KSIĘGACH 
WIECZYSTYCH I HIPOTECE

Streszczenie: Artykuł stanowi syntezę orzecznictwa i doktryny praw-
niczej w zakresie prawidłowego stosowania artykułu 10 ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece. Metodologiczna strona podjętego tematu 
oparta została na literaturze przedmiotu, a także orzecznictwie sądów 
w latach 2017 – 2019. Dokonana analiza pozwoliła na sformułowa-
nie wniosków końcowych obejmujących w szczególności problematykę 
rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym i prawnym, domniemań 
związanych z wpisami w księgach wieczystych, terminowości zakończe-
nia sprawy, współuczestnictwa w postępowaniu oraz zagadnienie wielo-
ści ksiąg wieczystych analizowanych w jednym postępowaniu. Rezultat 
końcowy pracy wskazuje na konieczność dogłębnej weryfikacji stanu 
faktycznego przed prawidłowym powołaniem się w postępowaniu na 
art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Słowa kluczowe: księgi wieczyste, orzecznictwo, stan prawny, stan fak-
tyczny.

1  Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie. 
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Wstęp

Celem głównym artykułu jest analiza ujęcia i funkcjonowania w orzecz-
nictwie sądów w Polsce art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece2. 
Dodatkowo zweryfikowano jego relację z innymi przepisami wspomnianej 
ustawy. Analiza metodologiczna zastosowana podczas opracowywania niniej-
szego materiału opiera się o orzeczenia sądów z lat 2017 – 2019, które zostało 
wsparte poglądami doktryny prawniczej. Ze względu na objętość pracy i roz-
ległość tematu wybór ograniczono do pięciu wyroków sądów, obejmujących 
zastosowanie art. 10 u.k.w.h. w różnych aspektach. Wielostronność orzecz-
nictwa w tej sprawie pozwala bowiem na zweryfikowanie w sposób wnikliwy 
ujęcia tematu z punktu widzenia interpretacji sądowniczej. Rezultatem koń-
cowym pracy jest sformułowanie wniosków odnośnie użycia art. 10 u.k.w.h 
w konkretnych stanach faktycznych wraz z jego odniesieniem do innych prze-
pisów prawa.

Regulacje ustawy  
o księgach wieczystych i hipotece

Księga wieczysta stanowi urzędowy rejestr ujawniający ogół praw rzeczo-
wych na nieruchomości3. Jej funkcje w sposób skrupulatny zostały opisane  
w ustawie o księgach wieczystych i hipotece4. W treści art. 1 u.k.w.h. wskaza-
ne jest, że księgi wieczyste prowadzone są dla danej nieruchomości oraz mogą 
być prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdziel-
czego prawa do lokalu.

Z niniejszym rejestrem5 związane są jednak pewne instytucje, które mają 
potwierdzać prawa rzeczowe wpisane do ksiąg wieczystych. Jedną z nich jest 
wynikające z art. 3 u.k.w.h.6 domniemanie zgodności prawa wpisanego do 
księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym. Ponadto w omawianym aspekcie 
art. 5 u.k.w.h. stanowi, że: „w razie niezgodności między stanem prawnym 

2  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
2204).
3  https://sjp.pwn.pl/szukaj/ksi%C4%99ga%20wieczysta.html.
4  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
2204).
5  E. Gniewek, Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 333 – 334.
6  „Zasada domniemania zgodności stanu ksiąg ze stanem rzeczywistym. 1. Domniemywa się, że 
prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. 2. Domnie-
mywa się, że prawo wykreślone nie istnieje.” Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych 
i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2204), art. 3.
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nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym 
treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą upraw-
nioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia 
wiary publicznej ksiąg wieczystych).” Po wnikliwej analizie już w samej usta-
wie odnaleźć można przepisy, które zawierają wyjątki od wspomnianej zasady.  
Z tego też powodu ustawodawca zawarł w ustawie o księgach wieczystych  
i hipotece możliwość dochodzenia swoich praw przez osoby, których prawa nie 
są wpisane do księgi wieczystej zgodnie ze stanem rzeczywistym. Prawodawca 
zabezpieczył tym samym miedzy innymi ewentualność zbycia nieruchomości 
przez osoby do tego nieuprawnione. Należy bowiem uznać, że ze względu na 
podane wcześniej przepisy mogłoby się okazać, że na przykład ktoś wpisany  
w księdze wieczystej jako właściciel, a w rzeczywistości nim niebędący dokona 
sprzedaży nieruchomości. Dotyczy tego w szczególności art. 10 u.k.w.h.7, któ-
ry brzmi w ustępie 1: „W razie niezgodności między stanem prawnym nierucho-
mości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym osoba, 
której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem 
nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.” 
Z kolei ustęp 2 tego przepisu ma treść: „Roszczenie o usunięcie niezgodności 
może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawo-
mocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzie-
lenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny  
w udzieleniu zabezpieczenia.”

Przepis powyższy reguluje istotne roszczenie o ustalenie zgodnej z rzeczy-
wistym stanem prawnym treści księgi wieczystej dotyczącej danej nieruchomo-
ści. Ze wspomnianego przepisu wynika, że legitymacja czynna do wniesienia 
takiego roszczenia przysługuje osobie, której prawo nie jest wpisane lub jest 
wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub 
ograniczenia8. Ze względu na konieczność zobrazowania omawianego art. 10 
u.k.w.h., z jego interpretacją sądowniczą i doktryną prawniczą w kolejnych 
częściach pracy przywołane zostaną konkretne przykłady orzecznictwa opiera-
jącego się na tym przepisie.

7  Ibidem.
8  J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Wolters Kluwer. Warszawa 2012, s. 366 – 367.
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Niedopuszczalność uzgodnienia treści księgi 
wieczystej w zakresie stanu faktycznego w drodze 
art. 10 u.k.w.h.

Pierwszym z analizowanych orzeczeń jest wyrok Sądu Rejonowego  
w Mrągowie z dnia 28 listopada 2018 r.9. Głównym elementem przedmioto-
wej sprawy było wystąpienie przez stronę z powództwem przeciwko Gminie 
mające na celu uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym. Powództwo opierało się na żądaniu wpisania w dziale I-O10 tej 
księgi wieczystej dodatkowych danych odnośnie pomieszczeń przynależnych 
do nieruchomości, której powódka była właścicielką na podstawie umowy 
darowizny i pomimo potwierdzenia tego stanu w dokumentacji, na wnio-
sek notariusza w dziale I-O tej księgi wieczystej nie ujawniono pomieszczenia 
przynależnego w formie budynku gospodarczego. Powódka podkreśliła, że 
budynek gospodarczy był przedmiotem umowy ustanowienia odrębnej wła-
sności lokalu, a także umowy sprzedaży i umowy darowizny, a zatem fakt ten 
winien znaleźć odzwierciedlenie w treści wpisów w dziale I-O przedmioto-
wej księgi wieczystej. W odpowiedzi na pozew Gmina wniosła o oddalenie 
powództwa w całości uzasadniając żądanie faktem, iż zadośćuczynienie po-
zwu stanowiłoby ingerencję zarówno w treść prawa odrębnej własności lo-
kalu dotyczącego powódki, ale także w treść prawa własności nieruchomości 
wspólnej dotyczącego wszystkich właścicieli wyodrębnionych lokali. Rzeczo-
na nieruchomość stanowiła bowiem odrębny lokal i udział w nieruchomości 
wspólnej. Kwestię sporną powyższej sprawy obejmowało również pominięcie 
innego współwłaściciela nieruchomości, który nie był objęty żądaniem wpisu. 
W toku rozpoznania sprawy należy nadmienić, że lokale były sprzedawane 
przez Gminę ich byłym najemcom, a ci bezkonfliktowo zarządzali budynkiem 
wspólnym. 

Ostatecznie sąd oddalił powództwo, które uznał za niezasadne. Sprawa 
oparta została bowiem o art. 10 u.k.w.h. Powódka opierając się o ten przepis 
doprowadza do sui generis powództwa o ustalenie stanu prawnego, które służy 

9  Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 28 listopada 2018 r., I C 647/17, LEX nr 
2667136.
10  „Struktura działu I-O księgi wieczystej. § 14. Dział I księgi wieczystej składa się z działu 
I-O „Oznaczenie nieruchomości” i działu I-Sp „Spis praw związanych z własnością”. § 15. 1. 
Dział I-O księgi wieczystej jest podzielony na rubryki: (1.2) – numer nieruchomości, (1.3) – 
położenie, (1.4) – oznaczenie, (1.5) – obszar, (1.6) – zgodność z danymi ewidencji gruntów 
i budynków.” Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie 
zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 312).
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obaleniu domniemania ustawowego. W doktrynie i judykaturze powszechnie 
przyjęte jest stanowisko, że powództwo przewidziane w art. 10 u.k.w.h. ze 
swojej natury zmierzające do zmiany stanu prawnego nie może dotyczyć zmia-
ny w dziale I-O (ten dotyczy stanu faktycznego). W tym dziale ujawniane 
są bowiem wpisy indywidualizujące nieruchomość. Ponadto odniesienie takie 
potwierdził również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 listopada 2006 
r.11. Dodatkowo takie sprostowanie nie polega jedynie na zmianie samego wpi-
su, ale także wpływa na zmianę zakresu praw dla uprawnionego, a to jako takie 
nie może opierać się o art. 10 u.k.w.h., a co za tym, sąd orzekający żądanie to 
oznaczył jako nieposiadające podstaw prawnych.

Powództwo z art. 10 u.k.w.h.,  
a domniemania związane z księgami wieczystymi

Kolejnym orzeczeniem, w którym podjęto kwestię zastosowania powódz-
twa na podstawie art. 10 u.k.w.h. jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Łodzi z dnia 25 września 2019 r.12, w którym opisane zostały 
relacje pomiędzy badanym powództwem, a innymi instytucjami unormowa-
nymi w ustawie o księgach wieczystych i hipotece13. W wyroku tym powód 
wniósł o uchylenie wydanej względem niego decyzji ustalającej wysokość 
podatku od spadków i darowizn, który miał zapłacić w związku z nabyciem  
w drodze dziedziczenia udziału w nieruchomości. Jego zdaniem taka decyzja 
nie powinna była zostać wydana ze względu na fakt, iż w księdze wieczystej 
nieruchomości będącej przedmiotem spadkobrania, jako jedyny właściciel 
figurował Skarb Państwa, a nie powód wraz z innymi współwłaścicielami 
(pomimo dysponowania dokumentami stwierdzającymi, iż jest współwłaści-
cielem tej nieruchomości). W toku sprawy ustalono, że przedmiotowa nieru-
chomość została nabyta przez spadkodawcę w drodze aktu notarialnego, co 
zostało wykazane w odpowiednim zbiorze dokumentów prowadzonym dla 
niej. Jednakże organ podatkowy spostrzegł również, że w księdze wieczystej 
prowadzonej dla spornej nieruchomości widnieje ostrzeżenie, iż stan prawny  
w niej przedstawiony może być w rzeczywistości odmienny (wpis mówił  
o fakcie nabycia przez spadkodawcę). Zatem sprzeczność pomiędzy stanem 

11  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2006 r., V CSK 284/06, LEX nr 
607575.
12  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 września 2019 r., I SA/
Łd 14/19, LEX  nr 2740360.
13  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
2204).
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prawnym ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawym 
nie pozostawiała wątpliwości, gdyż w księdze wieczystej jako właściciel nieru-
chomości wpisany był Skarb Państwa, natomiast w zbiorze dokumentów pro-
wadzonym dla dawnego placu, a obecnie działek objętych omawianą księgą 
wieczystą ujawniony jako właściciel był spadkodawca powoda. Pomimo tego, 
że ani spadkodawca, ani spadkobierca nie byli wpisani do księgi wieczystej,  
a było w niej ujawnione jedynie ostrzeżenie, organ podatkowy orzekł o istnie-
niu zobowiązania podatkowego powoda. Od tej decyzji powód wniósł odwo-
łanie do organu wyższego stopnia - Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, 
który przytoczył wspominane wyżej okoliczności i dodał,  że w przypadku 
ustalenia, iż powód nie jest właścicielem nieruchomości będzie miał on moż-
liwość złożenia wniosku o wznowienie postępowania. Wydana decyzja została 
następnie zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który od-
niósł się do kwestii związanych z powództwem o ustalenie rzeczywistego stanu 
prawnego nieruchomości.  Sąd w pierwszej kolejności powołał art. 3 u.k.w.h., 
który przewiduje domniemanie, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpi-
sane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym przy czym wskazał, iż może 
ono zostać obalone, na przykład w procesie o uzgodnienie stanu prawnego 
ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Następ-
nie wspomniane zostało wyłączenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczy-
stych uregulowane  w art. 8 u.k.w.h.14, gdzie jedną z przesłanek takiego wyłą-
czenia jest ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego  
w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, o któ-
rym mowa w ustępie 2 art. 10 u.k.w.h. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zauważył, że niemożliwe jest obalenie 
domniemania zgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym poprzez ostrzeżenie, które jest ujawniane w II dziale księgi wieczy-
stej15. W związku z powyższym ustalono, że domniemanie z art. 3 u.k.w.h. 
może zostać obalone głównie w postępowaniu o ustalenie treści księgi wie-
czystej z prawdziwym stanem prawnym, o którym mowa w art. 10 u.k.w.h. 

14  „Wyłączenie rękojmi ksiąg wzmianką: Rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych wyłącza 
wzmianka o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji lub kasacji oraz 
ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym 
stanem prawnym nieruchomości.” Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipote-
ce (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2204), art. 8.
15  „Struktura działu I-O księgi wieczystej § 30. 1. Dział II „Własność” jest podzielony na rubryki: 
(2.2)  – właściciel, (2.3) – właściciel wyodrębnionego lokalu, (2.4) – użytkownik wieczysty, (2.5) 

– uprawniony. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie 
zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 312).
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nie zaś poprzez samo ostrzeżenie. Dodatkowym, niezmiernie istotnym zagad-
nieniem dotyczącym powództwa z art. 10 u.k.w.h., poruszonym przez sąd jest 
pogląd, zgodnie z którym w wyroku uwzględniającym to powództwo bierze się 
pod uwagę stan prawny jaki ma miejsce w momencie jego wydawania (musi 
on odzwierciedlać stan prawny istniejący w dniu zakończenia sprawy).

W zaprezentowanym stanie faktycznym decyzja ustalająca zobowiązanie 
podatkowe w podatku od spadków i darowizn została uchylona ze względu na 
brak możności obalenia domniemania prawdziwości wpisu w księdze wieczy-
stej za pomocą ujawnionego w niej ostrzeżenia. Z opisanego orzeczenia wyła-
niają się istotne kwestie dotyczące relacji powództwa z art. 10 u.k.w.h. z prze-
pisami tej ustawy, które regulują domniemania związane z wpisami zawartymi 
w księdze wieczystej danej nieruchomości.

Uzgodnienie stanu prawnego  
na moment zakończenia sprawy  
o uzgodnienie stanu prawnego  
ujawnionego w księdze wieczystej  
z rzeczywistym stanem prawnym

Odmiennym sposobem chęci ujawnienia zmiany wpisu w księdze wie-
czystej oraz powołania się na art. 10 u.k.w.h. jest sprawa rozpatrywana przez 
Sąd Najwyższy z dnia 7 marca 2017 r.16. W tym przypadku powód zmierzał 
do zmiany wpisu w dziale II księgi wieczystej, gdzie jako jedyny właściciel wid-
niała jego była żona. Domagał się wpisania jako współwłaściciela na zasadach 
wspólności majątkowej małżeńskiej ze względu na nabycie nieruchomości  
w trakcie trwania małżeństwa z majątku wspólnego. Przedmiotowa sprawa 
opiera się na wyroku Sądu Rejonowego, który po rozpoznaniu nakazał doko-
nanie takiego wpisu. Wyrok ten został podtrzymany przez sąd drugiej instan-
cji. Z przedstawionych dowodów wynikało, że pozwana nabyła nieruchomość 
samodzielnie, co zostało stwierdzone w akcie notarialnym. Tymczasem powód 
twierdził, że środki na zakup pochodziły w całości od niego (z pracy za grani-
cą), a dochody współmałżonki były znikome w tamtym okresie. Nadmieniał 
również, że samodzielnie i na własny koszt przeprowadził w nieruchomości 
prace remontowe. W trakcie trwania małżeństwa nieruchomość sporna została 
sprzedana przez pozwaną na rzecz swojej matki, która to następnie dokonała 
darowizny na rzecz córki (w tym wypadku pozwanej). Dokonana czynność 

16  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2017 r., II CSK 248/16, LEX nr 2278303.
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zbycia nieruchomości, a następnie darowania jej pozwanej w ramach koniuga-
cji rodzinnych została uznana za czynność pozorną. Od wyroku sądu drugiej 
instancji powódka wniosła apelację do Sądu Najwyższego.

Sporządzając uzasadnienie Sąd Najwyższy spostrzegł, iż pozwana słusz-
nie zarzuciła sądom niższych instancji, że powództwo z art. 10 u.k.w.h. musi 
uwzględniać stan prawny obowiązujący w dniu zakończenia sprawy. W tym 
przypadku stwierdzono, że wspólność majątkowa małżeńska ustała z dniem 
orzeczenia rozwodu kilka lat wcześniej, zatem żądanie powoda było nieuza-
sadnione. Sąd powołując się na inne orzeczenia uznał jednak,  że: „Prawo-
mocny wyrok orzekający rozwód może być podstawą wpisu w księdze wieczystej 
w częściach ułamkowych na rzecz byłych małżonków.”17. Ponadto skonstatował,  
iż w przypadku powództwa opartego na art. 10 u.k.w.h. sąd jest związany 
żądaniem pozwu, choć może ono zostać uwzględnione w węższym zakresie. 

Sąd Najwyższy przekazał tym razem sprawę do ponownego rozpatrzenia 
do sądu pierwszej instancji. Oparł swoje stanowisko na podstawie wniosku 
pozwanej, która wyrok sądu pierwszej instancji zaskarżyła podnosząc naru-
szenie analizowanego art. 10 u.k.w.h., co do którego istotny jest stan prawny 
obecny, a nie odnosi się do stanu prawnego sprzed wielu lat. Skoro pomiędzy 
powodem i powódką doszło do rozwodu w 2015 roku, a rozpatrywany stan 
prawny miał miejsce w 1996 roku, to nie jest on podstawą działania stanu 
obecnego i powoływanie się na ten przepis nie ma w tym przypadku podstaw 
prawnych. Dotyczy on sensu stricte spraw mających na celu uzgodnienie stanu 
prawnego na datę rozstrzygnięcia pozwu, a co za tym już podczas dochodze-
nia sprawy przed sądem pierwszej instancji nie miało podstawy.

Współuczestnictwo w postępowaniu  
o uzgodnienie treści księgi wieczystej  
z rzeczywistym stanem prawnym

Innym odniesieniem do podejmowanego w artykule problemu zastoso-
wania art. 10 u.k.w.h jest zagadnienie prawne analizowane przez Sąd Okrę-
gowy. Sytuacja badana przez sąd miała odniesienie do podniesienia prawa 
do podejmowania możliwości dokonania zmiany dotyczącego współuczest-
nictwa koniecznego współwłaścicieli w momencie, gdy prawa jednego z nich 
są kwestionowane przez drugą stronę domagającą się uzgodnienia pomiędzy 
stanem prawnym, a rzeczywistym nieruchomości. W przedmiotowej sprawie 

17  Ibidem.
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uchwałę zmierzającą do wyjaśnienia tej wątpliwości podjął Sąd Najwyższy  
w dniu 19 października 2017 r.18. Rozpatrywany spór toczył się o wpis w księ-
dze wieczystej nieruchomości własności ułamkowej na rzecz powodów, ni-
welując tym samym wpis dotyczący Fundacji (pozwanej). Żądanie to zostało 
uwzględnione przez Sąd Rejonowy i dokonano wspomnianego uzgodnienia. 
Pozwana Fundacja składając apelację zarzuciła naruszenie przez sąd pierwszej 
instancji między innymi przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po-
przez brak wezwania do uczestnictwa w sprawie wszystkich współwłaścicieli 
nieruchomości.

Sąd Najwyższy odniósł się w swej uchwale do konieczności obecności 
wszystkich zainteresowanych na rozprawie, których ona dotyczy. Zjawisko to 
nosi miano współuczestnictwa szczegółowego, specjalnego, nietypowego. Ma 
ono bowiem cechę wyjątkowej ochrony interesów prawnych stron, dodatko-
wo realizując publicznoprawne funkcje ksiąg wieczystych. Przywołana została 
w tym przypadku również uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2017 
r.19, w której stwierdzono, iż w postępowaniu zainicjowanym powództwem z 
art. 10 u.k.w.h. powinny brać udział wszystkie osoby uprawnione do złożenia 
wniosku, jak i wszystkie te, których prawa mogą stać się przedmiotem tego 
postępowania. Jednakże w przedstawionej sprawie skład orzekający wyraził 
pogląd stanowiący, że jeżeli sprawa dotyczy udziałów wyłącznie części współ-
właścicieli to zobowiązani do uczestnictwa  w postępowaniu powinni być tylko 
oni. Natomiast udział pozostałych nie jest konieczny, gdyż ich udziały nie 
są objęte tą sprawą, więc nie są one w żaden sposób zagrożone. W rzeczonej 
sprawie nie przewidziano możliwości wpisania innych osób, zatem obecność 
wszystkich nie była niezbędna.

Wielość ksiąg wieczystych w postępowaniu  
o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego 
w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym

Ostatnim analizowanym na potrzeby niniejszego artykułu przykładem 
orzeczenia, jest wyrok Sądu Najwyższego, który zapadł w dniu 22 czerwca 
2018 r.20. Sprawa ta dotyczyła powództwa przeciwko miastu celem dokonania 

18  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2017 r., III CZP 59/17, LEX nr 
2374979.
19  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2017 r., III CZP 31/17, LEX nr 2327887.
20  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2018 r., II CSK 64/18, LEX nr 2569730.
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wyłączenia w księdze wieczystej na rzecz powódki odpowiedniej części nie-
ruchomości. Wyłączenie miało dotyczyć księgi wieczystej ustanowionej dla 
nieruchomości wielomieszkaniowej, co do której miasto dokonało zbycia na 
rzecz poszczególnych mieszkańców. Według werdyktu sądu do prawidłowego 
prowadzenia księgi dla podnoszonej nieruchomości nie dokonano prawidło-
wego zamknięcia jednej z ksiąg wieczystych, a co za tym idzie, doprowadzono 
do stworzenia zdublowanych wpisów. W ocenie Sądu Rejonowego powo-
łanie na art. 10 u.k.w.h. powinno doprowadzić do rzeczywistego stanu na 
dzień w dacie orzekania stanu prawnego. Ponadto powódka dokonała zakupu 
nieruchomości nieuwzględnionej w księgach wieczystych, będąc tego świado-
mą. Zgodnie z zakończeniem sprawy sąd określił, że powołanie się na art. 10 
u.k.w.h. było błędne, a dokonanie zmiany w dziale I-O byłoby niezgodne z 
prawem. Sąd Okręgowy podtrzymał orzeczenie Sądu Rejonowego. Nadmie-
nił dodatkowo, że art. 10 u.k.w.h. jest związany z art. 321 paragraf  1 k.p.c.21, 
a ponadto legitymację do dokonania sprawy mają osoby, które zgodnie z art. 
6262 paragraf 5 k.p.c.22 mogą złożyć wniosek o dokonanie wpisu do księgi 
wieczystej, z rangi osób, co do których miałby wpis nastąpić. W mniemaniu 
sądu zachodzą podstawy mające na celu konieczność rozpatrzenia wspomnia-
nej sprawy (kolizji). Ponadto również w tym przypadku Sąd Okręgowy do-
kładnie wspomina, że art. 10 u.k.w.h. służy określeniu stanu prawnego, a nie 
faktycznego. Wpisy bowiem w tym dziale nie są objęte domniemaniem z art. 
3 u.k.w.h. 

W tej konkretnej sprawie podjęto temat współuczestnictwa dwóch ksiąg 
wieczystych mających za zadanie działanie jednego wobec drugiego. Jeżeli 
bowiem działanie w ramach jednej księgi wieczystej ma swoje odniesienie  
w ramach drugiej księgi lub doprowadza do otwarcia innej księgi lub jej za-
mknięcia, porównanie ze stanem faktycznym do stanu prawnego winno mieć 
charakter ściśle całościowy. Ma to na celu przede wszystkim kompleksowe 
załatwienie problemu ujawnionej niezgodności w szczególności, gdy wpisy  
w księgach są od siebie zależne. Ponadto należy pamiętać, że wszelkie dokona-
ne zmiany muszą być wprowadzone na dzień zamknięcia rozprawy.

21  „Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać 
ponad żądanie” Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 956), art. 321 § 1.
22  „Wniosek o wpis może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz 
której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w 
księdze wieczystej. W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć 
uprawniony organ.” Ustawa z dnia  17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 956), art. 6262 § 5. 1.
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Wnioski i uwagi końcowe

Poczynione badania mające na celu weryfikację orzecznictwa w sprawie 
interpretacji  art. 10 u.k.w.h. i jego powiązania z innymi przepisami prawa 
doprowadziły do sformułowania kilku bardzo istotnych wniosków. Przede 
wszystkim opieranie się w powództwie sądowym wyłącznie o wspomniany 
artykuł 10 u.k.w.h. nie gwarantuje zmiany żądanych wpisów ujawnionych  
w księgach wieczystych. Bardzo często przepis ten jest mylnie interpretowany, 
ponieważ zasadniczym jest jednak fakt, że omawiane roszczenie dotyczy jedy-
nie stanu prawnego nieruchomości, a zatem niemożliwe jest wykorzystanie go 
w zamiarze ustalenia stanu faktycznego dotyczącego nieruchomości. W szcze-
gólności odnosi się to do kwestii takich jak: powierzchnia, istnienie bądź nie 
istnienie na danej nieruchomości budynków lub innych urządzeń itp23. Stan 
taki wynika już z treści samego ustępu 1 art. 10 u.k.w.h., a ponadto pogląd 
taki jest potwierdzony w orzeczeniach Sądu Najwyższego24. To samo tyczy 
się posiadania zarówno samoistnego i zależnego, gdyż zgodnie z treścią art. 
336 k.c.25 jest to stan faktyczny, a nie prawny. Sądy w swych wyrokach pod-
noszą również zagadnienie uczestnictwa w postępowaniu i tak w przypadku 
rozpatrywania spraw dotyczących osób trzecich udział ich w badaniu sądu jest 
niezbędny z wyjątkiem, gdy toczony spór odnosi się do posiadania w częściach 
ułamkowych i jego efekt nie będzie miał konsekwencji dla osób trzecich. Po-
nadto w przypadku, gdy podejmowana sprawa dotyczy wielu osób nie może 
zostać rozstrzygnięta na rzecz tylko jednej z nich. Niezmiernie istotnym jest 
również konieczność kompleksowego przeprowadzenia sprawy odnośnie wpi-
sów w księgach wieczystych tak, aby jedno orzeczenie zamykało precyzyjnie 
całość dokumentacji. Każdorazowo stan jaki winien zostać określony musi 
być adekwatny i odnosić się do dnia rozstrzygnięcia sprawy. Reasumując po-
woływanie się na art. 10 u.k.w.h musi współgrać ściśle z innymi poglądami 
doktryny prawniczej, bowiem tylko w takim przypadku może gwarantować 
prawidłowość zastosowania tego przepisu.

23  T. Czech, Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, LexisNexis, 2014, https://sip-1lex-1pl-1y-
m3yi9ld0722.han.uek.krakow.pl/#/.
24  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1997 r., II CKU 110/97, LEX nr 32492; 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1998 r., II CKU 111/97, LEX nr 33284.
25  „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz sa-
moistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub 
mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).” 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 875), art. 336.
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ANALYSIS OF SELECTED JUDGMENTS OF THE COURTS 
IN THE CONTEXT OF ARTICLE 10  

OF THE ACT ON LAND BOOKS  
AND MORTGAGES

Summary: The article is a synthesis of the jurisprudence and legal doc-
trine in the field of the correct application of Article 10 of the Act on 
land and mortgage registers and mortgage. The methodological side 
of the topic was based on the literature of the subject, as well as the 
jurisprudence of the courts in 2017 - 2019. The analysis allowed for the 
formulation of final conclusions, in particular, the issue of discrepan-
cies between the actual and legal status, presumptions related to entries 
in land and mortgage registers, timely completion of the case, partici-
pation in proceedings, multiple land and mortgage registers in one pro-
ceeding. The final result of the study indicates the need for thorough 
verification of the facts before the correct reference in the proceedings 
to Article 10 of the Act on Land and Mortgage Registers and Mortgage 
is made.

Keywords: Land and mortgage registers, jurisprudence, legal status, 
actual status.
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WYBRANE PRZESŁANKI 
UMORZENIA ZOBOWIĄZANIA 

PUBLICZNOPRAWNEGO NA 
GRUNCIE ORZECZNICTWA 

SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę dotyczącą stosowania 
przepisów ustawy o finansach publicznych odnoszących się do udziela-
nia ulg w spłacie należności publicznoprawnych. Empiryczną część pra-
cy stanowi analiza orzeczeń sądów administracyjnych. Natomiast kwe-
stią podjętą jest interpretowanie pojęć nieostrych, takich jak: „ważny 
interes zobowiązanego” oraz „interes publiczny”, jak również prawidło-
wość posługiwania się przez organy wydające decyzje instytucją uznania 
administracyjnego, która wynika z zamieszczenia w ustawie sformuło-
wania „organ może”. Efektem końcowym badania jest sformułowanie 
wniosków de lege lata i de lege ferenda. Rezultatem badań jest stwierdze-
nie, iż niezbędnym elementem prawidłowej legislacji jest odpowiednie 
stosowanie pojęć niedookreślonych, które pozwalają na pewien zakres 
swobody przy podejmowaniu decyzji przez organy administracji.

Słowa kluczowe: Umorzenie, pojęcia niedookreślone, uznanie admi-
nistracyjne.

1  Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wątpliwości doktrynalnych, 
co do wykładni oraz zakresu stosowania przepisów ustawy o finansach pu-
blicznych dotyczących przesłanek umarzania zobowiązań publicznoprawnych. 
Umorzenie zobowiązania publicznoprawnego stanowi ostateczny i nieodwra-
calny sposób zakończenia postępowania. Z chwilą jego umorzenia wierzyciel 
będący jednostką sektora finansów publicznych pozbawia się wszelkich praw 
do dochodzenia wierzytelności w przyszłości. Wierzyciel ten ma obowiązek 
stania na straży ochrony interesu publicznego. Podejmując problematykę 
umarzania zobowiązań publicznoprawnych należy zatem pamiętać, że wiąże 
się ona z koniecznością ciągłego wyznaczenia relacji między ochroną interesu 
publicznego, a ochroną ważnego interesu prywatnego w warunkach zmienno-
ści stanów faktycznych. W wielu przypadkach interesy te ze sobą kolidują. Ich 
pogodzenie nigdy nie powinno następować w sposób mechaniczny. Stąd też 
właściwie każdy stan faktyczny wymaga odrębnego wyznaczenia granic kolizji. 
To zaś wiąże się z wykładnią przepisów o charakterze najczęściej uznaniowym, 
co z kolei często wymusza stosowanie klauzul generalnych oraz metod wy-
kładni systemowej lub funkcjonalnej.

Z uwagi na wskazane wyżej okoliczności, racjonalnym źródłem bada-
nia zależności między interesem publicznym, a ważnym interesem prywat-
nym może być analiza orzecznictwa. Stąd też w niniejszym artykule zbadano 
pięć wyroków sądów administracyjnych z lat 2014-2017, reprezentatywnych  
z uwagi na przedmiot badań. Metoda ta pozwoliła na sformułowanie wnio-
sków de lege lata oraz de lege ferenda.

Podejmując problem zobowiązania publicznoprawnego należy pamiętać, 
że polega ono na obowiązku jego realizacji w wyniku żądania wierzyciela2. Na 
podstawie powyższej definicji wniesione są dwie istotne cechy, a mianowicie 
dłużnik ma obowiązek wyznaczonego zachowania, a wierzyciel uprawnienia 
do jego wyegzekwowania. Związek pomiędzy dwoma stronami funkcjonuje 
na zasadzie sprzężenia zwrotnego. W przypadku żądania zapłaty zobowiąza-
nia dłużnik musi je spełnić, lecz organ powinien uwzględnić różnorodność 
sytuacji, w jakich może się znaleźć obowiązany. Ma to na celu uniknięcie 
nadinterpretacji przepisów, które w dalszej kolejności mogłoby skutkować 
zaniechaniem spłaty zobowiązania lub rozłożeniem go na raty. Analizując wy-
roki wydane przez sądy administracyjne należy przede wszystkim odnieść się 

2  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145 z późn. zm.), 
art. 353 §1, zwanej dalej KC.
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do konkretnych sytuacji, które przedstawiła strona w ramach prowadzonego 
postępowania, stanowiska organów administracji oraz poglądów sądów pierw-
szej i drugiej instancji. 

Regulacje ustawy o finansach publicznych

Empiryczną część artykułu stanowi badanie wyroków sądów administra-
cyjnych wydanych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych 
dotyczących umarzania zobowiązań publicznoprawnych. Zgodnie z treścią art. 
64 ustawy o finansach publicznych3: „Należności, o których mowa w art. 60, 
właściwy organ może: 

1) z urzędu umarzać w całości – w przypadku gdy zachodzi jedna z okolicz-
ności, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1–4; 

2) na wniosek zobowiązanego: 
a) umarzać w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 

zobowiązanego lub interesem publicznym, 
b) umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości albo części należności 

lub rozkładać na raty płatność całości albo części należności – w przypadkach 
uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możli-
wościami płatniczymi zobowiązanego”4.

Powyższy przepis określa dwa tryby umarzania niepodatkowych należ-
ności budżetowych.  Przy jego analizie niezwykle istotnym jest wyjaśnienie 
określenia „organ może”. Sformułowanie to nie pozwala bowiem organom na 
działanie całkowicie swobodne, dowolne, ale są one zobowiązane w swoich 
rozstrzygnięciach kierować się ustaleniami poczynionymi  w postępowaniu 
oraz brzmieniem przepisów. Skutkiem zastosowania takiego określenia w usta-
wie jest udzielanie ulg w ramach uznania administracyjnego, które pozostaje 
w gestii organu administracyjnego. Zatem przyznanie ulgi nie jest obligato-
ryjne nawet w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia wszystkie warunki do 
umorzenia zobowiązań. Przesłanki mogące stanowić podstawę udzielenia ulgi 
dokładnie precyzują art. 56 oraz 57 ustawy o finansach publicznych.

Instytucja uznaniowego umarzania zobowiązań znajdzie również zasto-
sowanie  w odniesieniu do należności pieniężnych mających charakter cywil-
noprawny, przypadających organom administracji rządowej, państwowym 

3  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 869, z późn. 
zm.) zwanej dalej UFP.
4  L. Etel, R. Dowgier, Udzielanie pomocy publicznej jako rezygnacja z dochodów własnych [w:]  
C. Kosikowski, J. Salachna (red.), Finanse samorządowe: 580 pytań i odpowiedzi, Wolters Klu-
wer Polska, Warszawa 2012. 
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jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym. Zgodnie z art. 
56 mogą być one umarzane z urzędu w całości albo w części, jeżeli: 

„1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozo-
stawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo 
pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość 
nie przekracza kwoty 6000 zł; 

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych 
przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, 
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby 
trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym 
nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub 
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa 
likwidacji; 

5) zachodzi interes publiczny.”
Z kolei art. 56 obejmujący alternatywne przesłanki umorzenia - stanowi 

uszczegółowienie art. 55, zaś zgodnie z art. 57: „należności mogą być umarza-
ne w całości – (w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub 
interesem publicznym) lub w części  – (w przypadkach uzasadnionych względa-
mi społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi 
dłużnika)”5.

Warto w tym miejscu podkreślić, że przywołane regulacje formułując 
upoważnienie dla odpowiednich organów jednocześnie eksponują pojęcia: 

„ważnego interesu dłużnika” oraz „interesu publicznego”6. Są to typowe poję-
cia nieostre, których stosowanie może sprawić poważne trudności w procesie 
stosowania prawa7.

Równie problematycznym w procesie sumbsumpcji jest art. 60 UFP. Za-
wiera on przykładowe wyliczenie niepodatkowych należności budżetowych 

5  Zaś terminy spłaty całości albo części należności mogą zostać odroczone lub płatność całości 
albo części należności może zostać rozłożona na raty (art. 57 UFP).
6  R. Szostak, Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom 
samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2011, Warszawa.
7  P. Walczak, Komentarz do Art. 64 Ustawy o finansach publicznych, C. H. Beck, Warszawa 
2017. 
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o charakterze publicznoprawnym8. Ich katalog nie zawsze pozwala na jedno-
znaczne określenie przesłanek zastosowania ulgi. 

W szczególności zagadnieniem złożonym jest interpretacja sformułowa-
nia „w szczególności” zawarta w treści art. 60. Dopuszcza ona zakwalifikowa-
nie jako zobowiązań publicznoprawnych, niektórych należności nieujętych we 
wskazanym katalogu9. W tym przypadku instytucją umożlwiającą działanie sta-
je się obowiązek zapłaty nałożony przy pomocy władztwa administracyjnego10.

W świetle wskazanych regulacji organ winien wydać decyzję wraz z uza-
sadnieniem na podstawie analizy zebranych dowodów zgodnie z regułami 
celowości i sprawiedliwości11. Dodatkowym, niezwykle istotnym elementem 
przy stosowaniu ulg przez odpowiednie organy jest konieczność ustalenia ist-
nienia zobowiązania. Ulgę można bowiem zastosować jedynie, gdy zobowią-
zanie istnieje12.

Umorzenie z uwagi na trudną sytuacje 
ekonomiczną

Jedną z częstszych przesłanek uznaniowego umarzania zobowiązań pu-
blicznoprawnych powodujących istotne problemy interpretacyjne w procesie 
stosowania analizowanych przepisów stanowi trudna sytuacja ekonomiczna 

8  „Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze 
publicznoprawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa, dochody budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego albo przychody państwowych funduszy celowych: 1) kwoty 
dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie; 2) należności 
z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu teryto-
rialnego; 3) wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych; 
4) wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych; 5) wpłaty środków z tytułu 
rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych; 6) należności z tytułu zwrotu środków prze-
znaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne 
należności związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także 
odsetki od tych środków i od tych należności; 6a) należności z tytułu grzywien nałożonych  
w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu 
w sprawach o wykroczenia skarbowe; 7) dochody pobierane przez państwowe  i samorządowe 
jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw; 8) pobrane przez jednostkę samorządu 
terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzo-
ne na rachunek dochodów budżetu państwa”.
9  Ł. Jaroszewski, Stosowanie ulg w zakresie spłaty niepodatkowych należności jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, „Samorząd Teryto-
rialny” 2011, Warszawa. 
10  P. Majka, Środki publiczne stanowiące niepodatkowe należności budżetowe o charakterze 
publicznoprawnym [w:] Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2019, LEX, komentarz do art. 60.
11  J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 408-419.
12  P. Majka, Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty niepodatkowych należności budżeto-
wych o charakterze publicznoprawnym, LEX, komentarz do art. 64.
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zobowiązanego. Dogodnym tłem ilustracji tych problemów jest wyrok NSA  
z dnia 10 czerwca 2016 r.13. W ramach objętego tym orzeczeniem stanu 
faktycznego strona wniosła o umorzenie należności (nienależnie pobranego 
dodatku mieszkaniowego) uzasadniając żądanie swoją trudną sytuacją ekono-
miczną  i zdrowotną. Organ pierwszej instancji (Prezydent miasta) wydał de-
cyzję odmowną wskazując, że sytuacja strony jest bardzo trudna, jednakże nie 
jest ona następstwem zdarzeń losowych, lecz wynika z działania wnioskodaw-
ców. Prezydent miasta stwierdził, że strona powinna brać pod uwagę negatyw-
ne konsekwencje pobierania nienależnych świadczeń poprzez zatajenie części 
swoich dochodów. Opisana wyżej decyzja została podtrzymana przez Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze, które zakwalifikowało omawianą należność 
do należności publicznoprawnych, w związku z czym należy do niej stosować 
przepisy art. 55 i 60 ustawy o finansach publicznych. Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze potwierdziło pogląd Prezydenta miasta,  że wnioskodawca 
powinien liczyć się z konsekwencjami podawania fałszywych informacji co do 
swoich dochodów we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, którym 
jest zwrot podwojonej kwoty zasiłku. Ponadto Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze zauważyło,  że wnioskodawca regularnie spłaca zobowiązania 
zaciągnięte w bankach komercyjnych,  w związku z czym jest on w stanie 
spłacić należność Prezydenta miasta w szczególności,  że jako zobowiązania 
publicznoprawne powinny być regulowane jako pierwsze. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny uznał, że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego nie jest zasadna. Sąd określił sytuację powoda jako trudną.  
W opinii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stan taki nie wynikał 
jednak z zaistniałej sytuacji losowej, lecz niewątpliwie opierając się na 
zebranych dokumentach, następstwem świadomego niedopełnienia przez 
wnioskodawcę obowiązku wobec organów prawa. Dodatkowym argumentem 
podniesionym w sprawie była konieczność spłacania kredytów komercyjnych 
przez powoda. Zdaniem Sądu jednak pierwszeństwo w spłacie winny mieć 
zobowiązania publicznoprawne, a w dalszej kolejności pozostałe. W trakcie 
postępowania ujawniono również przekłamanie w stwierdzeniu poziomu in-
walidztwa strony, które nie zostało należycie udokumentowane. Sąd zwró-
cił również uwagę, że wydanie decyzji o umorzeniu tego typu należności nie 
jest obligatoryjne dla organu, nawet jeżeli wnioskodawca spełnia przesłanki 
przemawiające za przyznaniem takiej ulgi, ponieważ tego typu rozstrzygnięcie 

13  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2016 r. (I OSK 1134/15), 
Legalis 1509649.
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pozostaje w gestii organu. Również Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił 
skargę kasacyjną powoda. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego dzia-
łanie skarżącego było świadome, stąd też powinno obejmować konsekwencje, 
jakimi jest konieczność zwrotu podwójnej wartości pobranego świadczenia.  
W dalszym biegu sprawy Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał w mocy 
wyrok sądu pierwszej instancji. Już umożliwienie spłaty w ratach lub z odro-
czonym terminem obarczone byłoby w danej sytuacji znaczną uznaniowością. 
W ocenie Sądu Apelacyjnego jedynym elementem, jaki może podnieść strona 
w tej sprawie jest powołanie się na art. 56, ust. 1, pkt 5, który obejmuje ważny 
interes dłużnika (można do niego zaliczyć realia finansowe, kondycję zdro-
wotną, uwarunkowania rodzinne, jak również skutki egzekucji należności). 
Dodatkowo Naczelny Sąd Administracyjny, podobnie jak i Wojewódzki Sąd 
Administracyjny,  w zaskarżonym wyroku podkreślił, że instytucja umorzenia 
należności ma charakter nadzwyczajny, gdyż jej rezultatem jest zrzeczenie się 
przez organ środków z tego tytułu,  co w zaistniałym stanie faktycznym byłoby 
niesłuszne ze względu na postawę strony. Przypadek przecież dotyczy osoby 
świadomie zaciągającej kolejne zobowiązania  i jednocześnie niewykazującej 
pełnej prawdy odnośnie posiadanego majątku i dochodów w postaci otrzy-
mywania renty socjalnej. W trakcie dochodzenia wykazano również, że strona 
świadomie się zadłużała wiedząc z góry, że nie jest nawet w stanie podjąć się 
spłaty już istniejących długów. Na gruncie takiego stanu faktycznego dłużnik 
pobrał nienależny dodatek mieszkaniowy opierając się na deklaracjach po-
datkowych nieobejmujących wcześniej wymienionych dochodów. Niemniej 
jednak Naczelny Sąd Administracyjny zasugerował, iż w omawianym przy-
padku bardziej racjonalnym byłby wniosek o przyznanie innego rodzaju ulgi 
w postaci rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, czy też umorzenia 
częściowego.

Prawidłowość zastosowania  
uznania administracyjnego

Na zgoła innej płaszczyźnie ważny interes dłużnika analizował Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Łodzi14. Sąd ten rozpatrywał skargę na od-
mowną decyzję odnośnie umorzenia w całości należności (w tym przypadku 
kary pieniężnej) wydaną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.  
W ramach postępowania administracyjnego strona złożyła wniosek  

14  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 września 2014 r. (III SA/
Łd 486/14), Legalis 1152042.



138

PATRYK KLIMA

o umorzenie należności uzasadniając go trudną sytuacją finansową oraz nie-
pełnosprawnością. Kierując się ustaleniami poczynionymi w oparciu o zgro-
madzony materiał dowodowy organ odwoławczy odmówił udzielenia wnio-
skodawcy ulgi w postaci umorzenia należności w całości. Główny Inspektor 
Transportu Drogowego umotywował zasadność odmowy faktem, iż pomi-
mo problemów zdrowotnych wnioskodawca dysponował stałym dochodem 
w postaci emerytury, a także obowiązywaniem przepisów ściśle regulujących 
przebieg oraz zakres egzekucji administracyjnej w stosunku do osób będących   
w skomplikowanej sytuacji życiowej i materialnej. Ponadto organ drugiej in-
stancji stwierdził, że wnioskując o udzielnie ulgi w spłacie należności strona 
jest w szczególny sposób zobowiązana do współpracy, ponieważ to w interesie 
strony leży pozytywne rozpatrzenie jej sprawy. Omawiana decyzja została za-
skarżona przez stronę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd ana-
lizując zebrany materiał doszedł do wniosku, iż uzasadnienie sformułowane 
przez organ odwoławczy w wydanej przez niego decyzji jest niewystarczające, 
ponieważ powinno ono obejmować przedstawienie sytuacji, w jakiej znajduje 
się dłużnik oraz skonfrontowanie jej z pojęciami ważnego interesu dłużnika 
i interesu publicznego, czego organ w omawianym przypadku nie dokonał 
poprzestając jedynie na analizie sytuacji wnioskodawcy oraz na wyjaśnieniu 
pojęć. Ponadto Sąd zauważył, że badając wniosek o udzielnie ulgi  w postaci 
umorzenia należności w całości należy przeanalizować istnienie zarówno inte-
resu strony, jak i interesu publicznego. Następnie niezbędnym jest dokonanie 
porównania między nimi, celem ustalenia, który z nich dominuje, albowiem 
oba mają taką samą wagę. Brak określenia przewagi jednego z interesów (stro-
ny lub publicznego) może skutkować uznaniem decyzji jako dowolną. Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny przywołał również pojęcie ważnego interesu 
dłużnika wskazując, że jest on wyznaczany przez kryteria zobiektywizowane 
zgodne z ogólnie przyjmowanymi wartościami, gdzie główną rolę odgrywa 
sytuacja zdrowotna, życiowa, finansowa danego podmiotu. Nadto Sąd pod-
kreślił, iż konstrukcja ważnego interesu zobowiązanego powinna znajdować 
zastosowanie również w okolicznościach niezależnych od zdarzeń losowych. 
Inna interpretacja tej klauzuli generalnej prowadziłaby bowiem do zawęże-
nia praw zobowiązanego. Ponadto w udokumentowanym stanie faktycznym 
Sąd poddał analizie rozumienie interesu publicznego, wskazując, że nie jest  
z nim zgodne dopuszczenie do sytuacji, w której w wyniku nieudzielenia ulgi 
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obywatel nie byłby w stanie zaspokoić swoich potrzeb bytowych15. Z przywo-
łanego orzeczenia należy wywnioskować, że przy wydawaniu decyzji w sprawie 
udzielenia ulgi w spłacie należności dany organ musi uwzględnić całość sytu-
acji życiowej strony przy jednoczesnym zestawieniu jej z pojęciami, jakie kry-
ją zarówno ważny interes zobowiązanego, jak i interes publiczny. Następnie 
organ dokonuje odpowiedniego wyważenia ze sobą obu interesów i dopiero 
na podstawie, tak dogłębnie przeprowadzonej analizy stanu faktycznego po-
dejmuje decyzję przyznającą daną ulgę lub decyzję odmowną przytaczając przy 
tym poczynione przez siebie ustalenia.

Nieadekwatne zastosowanie artykułu 64 UFP

Dystynkcję między interesem publicznym, a ważnym interesem 
zobowiązanego w kontekście określonych w ustawie o finansach publicznych 
reguł umarzania zobowiązań publicznoprawnych próbował także wyznaczyć 
Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 7 marca 2014 r.16. Oma-
wiana sprawa rozpoczęła się od wniesienia przez stronę wniosku o umorzenie 
spłaty należności w całości (w tym przypadku kara pieniężna). Ukarany próbo-
wał udowodnić, że zapłata kary ewidentnie wpłynęłaby na jego stan materialny 
i znacząco odbiła się na jego rodzinie. Dowodem na to miały być dokumenty 
dotyczące corocznego rozliczenia podatkowego, które wykazywały stratę w ba-
danym okresie. Prowadzący działalność gospodarczą wnosił, że pojazd, które-
go dotyczyła kara nie jest jego własnością i, aby mógł prowadzić działalność 
gospodarczą po zakończeniu najmu pojazdu był zmuszony do zaciągnięcia 
kredytu na zakupu własnego pojazdu. Ponadto zaznaczył, iż jest jedyną osobą 
utrzymującą rodzinę. Pomimo wykazania rzeczonych faktów mających w efek-
cie rzutować na jego sytuację materialną i próby udowodnienia, że kara jaką 
musi spłacić zdecydowanie pogorszy jego sytuację życiową organ odwoław-
czy odmówił udzielenia ulgi. Badając przedłożony wniosek organ odwoławczy 
(Główny Inspektor Transportu Drogowego) potwierdził, że sytuacja mająt-
kowa strony jest rzeczywiście trudna, przy czym znaczące zobowiązania jakie 
ona posiada mieszczą się w granicach ryzyka gospodarczego i nie przemawiają 
za przyznaniem ulgi w spłacie kary. Dodatkowo zaznaczył, że egzekucja ad-
ministracyjna zakłada ochronę dłużnika. Na tę decyzję organu odwoławczego 

15  W omawianym stanie faktycznym sąd przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia naka-
zując równocześnie przeprowadzenie dogłębnej analizy ważnego interesu skarżącego oraz sporzą-
dzenie oceny możliwości płatniczych strony.
16  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2014 r. (II GSK 2084/12), 
Legalis 908855.
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strona złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który ją 
uwzględnił. Wydając orzeczenie Sąd podkreślił, że Główny Inspektor Trans-
portu Drogowego w badanej sprawie niewystarczająco przeanalizował sytuację 
materialną strony, gdyż wziął pod uwagę jedynie wysokie przychody strony  
i jednocześnie stwierdził, że wysokie koszty poniesione przez wnioskującego 
(na rozwój działalności gospodarczej) będą stanowiły w przyszłości źródło no-
wych dochodów, z których należność będzie mogła być spłacona. Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny uznał jednak, że takie wnioski organu są przedwcze-
sne, gdyż nie przedstawił on żadnych argumentów uprawdopodabniających 
twierdzenie, że dzięki poczynionym inwestycjom strona będzie w przyszłości 
osiągać dochody pozwalające na spłatę kary. W związku z tym Wojewódzki 
Sąd Administracyjny uchylił rzeczoną decyzję i przekazał sprawę do ponowne-
go rozpatrzenia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Na ten 
wyrok organ wniósł skargę kasacyjną, która została przez Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny uwzględniona. Orzekając Naczelny Sąd Administracyjny podzielił 
stanowisko sądu pierwszej instancji odnośnie uznaniowego charakteru decyzji 
przyznającej ulgę w spłacie należności. Jednakże Naczelny Sąd Administra-
cyjny zauważył, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał zebrany materiał 
uzasadniający za niewystarczający (głównie struktura wydatków poniesionych 
przez stronę) i polecił organowi odwoławczemu zebranie dodatkowych dowo-
dów. Przy czym Naczelny Sąd Administracyjny badając akta sprawy ustalił, że 
strona wniosła materiał dowodowy dopiero po dwukrotnym wezwaniu. Na-
czelny Sąd Administracyjny przyjął również, że pozytywne rozpatrzenie wnio-
sku strony o przyznanie jej ulgi w spłacie należności leży w jej interesie i to ona 
powinna zadbać o jak najlepsze udokumentowanie swojej sytuacji, gdyż to nie 
na organie spoczywa ciężar dowodowy w tego rodzaju postępowaniu. W tej 
konkretniej sprawie powołanie się na art. 64 ustawy o finansach publicznych 
nie jest adekwatne do stanu faktycznego osoby, co do której wystawiono man-
dat. Sąd odnosząc się do złożonych dokumentów przyjął argumentację strony 
skarżącej wyrok pierwszej instancji uzasadniając, że złożone dokumenty wy-
kazujące stratę obejmują inwestycje w przyszłą działalność gospodarczą, a co 
za tym wskazują jedynie, że strona będzie z nich generowała zyski w przyszło-
ści. Jednocześnie podane zostały rzeczywiste dochody dłużnika, które okazały 
się kilkakrotnie większe w stosunku do nałożonej kary. Argumentacja jakoby 
strona dopuściła się czynu zabronionego tylko z powodu obawy o nieuzyska-
nie odpowiednio wysokich dochodów jest niewystarczająca. Wyrokiem sądu 
powrócono do stanu sprzed prowadzonego postępowania, czego rezultatem 
jest obowiązek zapłaty nałożonej kary.  Sąd drugiej instancji ponadto wskazał, 
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że sąd pierwszej instancji niedostatecznie argumentował wyrok, uzasadniając 
go zbyt lakonicznie.

Właściwe rozumienie interesu publicznego

W nawiązaniu do celu artykułu jakim jest zbadanie wątpliwości co do 
wykładni oraz zakresu stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych 
odnośnie przesłanek umorzenia zobowiązań publicznoprawnych warto przy-
toczyć również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2017 r.17. Jest to kolejny przykład zastosowania art. 55 oraz 
56 ustawy o finansach publicznych, gdzie sąd pierwszej instancji po zapoznaniu 
się z dokumentacją przedłożoną przez stronę uznał, że jej wniosek o umorzenie 
zaległości jest zasadny. W rzeczonej sprawie strona wniosła o udzielenie ulgi 
w postaci umorzenia zobowiązania (mandatu karnego). Swój wniosek poparła 
ciężką sytuacją finansową, na co miały wskazywać decyzja wójta o przyzna-
niu zasiłku okresowego oraz fakt posiadania zaledwie 1/6 domu i uszkodzo-
nego samochodu. Zły stan zdrowia uniemożliwiający podjęcie zatrudnienia 
i konieczność ponoszenia wydatków na leczenie był dodatkowym argumen-
tem strony. Skarżąca jest osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, 
której jedyny dochód stanowi zasiłek uzyskany od władz gminy. Analizując 
przedłożony wniosek organ zauważył, że co prawda strona nie posiada żadnych 
wolnych środków jednakże jej położenie nie jest nadzwyczajne, gdyż w podob-
nej sytuacji znajduje się wiele innych gospodarstw domowych w Polsce. Strona 
wniosła o ponowne zweryfikowanie sprawy, lecz również ten wniosek został 
rozpatrzony odmownie. W związku z tym strona złożyła skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego, która została uwzględniona. W tej sprawie sąd 
pierwszej instancji zwrócił również uwagę, że organ administracji przy prowa-
dzeniu postępowania niedostatecznie przeanalizował stan faktyczny skarżącej. 
Sąd opierając się na art. 57 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wskazał, 
że zapłata wymagalnej kwoty wierzycielowi jest ograniczona możliwościami 
płatniczymi dłużnika. Sąd zauważył, że co prawda decyzja odnośnie udzielenia 
ulgi jest uznaniowa, to jednak organ jest zobowiązany dogłębnie przeanali-
zować stan faktyczny w jakim znajduje się strona. Ponadto Sąd stwierdził, że 
przy rozpatrywaniu wniosków  o udzielnie ulgi w spłacie należności należy 
brać pod uwagę również interes publiczny, którego nie należy rozumieć jako 
sprzeczny z interesem indywidulanym strony, gdyż nie jest zgodne z interesem 

17  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2017 r. (V 
SA/Wa 2218/16), Legalis 1709589.
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publicznym doprowadzenie do sytuacji, w której strona w wyniku uiszczenia 
należności będzie zmuszona do sięgnięcia po inną pomoc ze strony państwa. 
W omawianej sprawie Sąd uwzględnił skargę i przekazał sprawę do ponow-
nego rozpatrzenia przez organ administracyjny zalecając przeprowadzenie 
dogłębnej analizy zebranego materiału dowodowego. Z opisanego orzeczenia 
wynika przede wszystkim, że błędne jest postrzeganie interesów indywidu-
alnego i publicznego na zasadzie sprzeczności, gdyż tak jak w przytoczonej 
sprawie interesy te mogą być zbieżne.

Precyzyjne ustalenie  
stanu faktycznego w postępowaniu

Wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o finansach 
publicznych dotyczących możliwości umorzenia zobowiązania publiczno-
prawnego dotyczy również wyrok NSA z dnia 14 lipca 2015 r.18. Przywołana 
sprawa obejmowała decyzję odmawiającą przyznania ulgi w postaci umorzenia 
należności wydaną przez wojewodę. Strona wniosła o udzielnie wspomnianej 
ulgi ze względu na skomplikowaną sytuację życiową. Mianowicie była bez-
robotnym inwalidą utrzymującym się wyłącznie z renty. Minister Finansów 
również odmówił umorzenia należności, gdyż ustalił, że strona zamieszkuje 
w dwuosobowym gospodarstwie domowym, w którym druga osoba uzyskuje 
dochody. Ponadto organ podniósł, że trudna sytuacja zdrowotna oraz potrze-
ba ponoszenia kosztów utrzymania gospodarstwa domowego nie przemawiają 
za udzieleniem tego typu ulgi. Opisana decyzja została zaskarżona przez stro-
nę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podzielił jej stanowi-
sko w szczególności odnośnie jej sytuacji materialnej. Sąd zwrócił uwagę na to, 
że jedynym źródłem utrzymania skarżącego jest renta specjalna, a ustalenia co 
do dochodów i wielkości gospodarstwa, w którym zamieszkuje były poczynio-
ne nieprawidłowo. Dodatkowo Wojewódzki Sąd Administracyjny zaznaczył, 
że potencjalne umorzenie należności zobowiązanego nie naraziłoby interesów 
Skarbu Państwa, gdyż koszty przeprowadzonego postępowania są znaczenie 
wyższe od wielkości tego zobowiązania (100 zł), a ponadto taka kwota ma nie-
wielkie znaczenia dla fiskusa, a duże dla strony. Od przedstawionego wyroku 
organ odwoławczy wniósł skargę kasacyjną, która nie została przez Naczelny 
Sąd Administracyjny uwzględniona. Co prawda sąd drugiej instancji przy-
znał rację Ministrowi Finansów odnośnie uznaniowego charakteru decyzji  

18  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. (II GSK 1061/14), 
Legalis 1395447.
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w sprawie ulgi w spłacie należności, to jednak nie podzielił jego poglądu od-
nośnie tego, że mógł wydać decyzję odmowną,  w przypadku nieprecyzyjnego 
ustalenia sytuacji w jakiej znajduje się wnioskodawca, co organ sam przyznał. 
W omawianej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok sądu 
pierwszej instancji. Nie zgodził się jednak z twierdzeniem Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego odnośnie braku możliwości naruszenia interesu 
Skarbu Państwa  w przypadku uwzględnienia wniosku strony o udzielnie ulgi  
w postaci umorzenia należności  w całości.

Wnioski i uwagi końcowe

Formułując wnioski można stwierdzić w oparciu o analizę przedstawio-
nych w artykule orzeczeń, iż najczęstszą trudnością napotykaną w procesie sto-
sowania art. 55-57, 60 i 64 UFP jest wykładnia operacyjna pojęć nieostrych, 
takich jak: „w szczególności”, „interes publiczny” oraz „ważny interes zobowią-
zanego”. Istotny problem stanowi również wyznaczenie granic pomiędzy inte-
resem publicznym i ważnym interesem zobowiązanego. Sądy administracyjne 
często ujawniają ponadto poważne nieprawidłowości w zakresie prowadzonej 
przez organy jurysdykcyjne analizy stanów faktycznych. Błędy są najczęściej 
konsekwencją braku dochowania przez organy administracji publicznej od-
powiedniego poziomu wnikliwości oraz staranności w toku prowadzonych 
postępowań.

Warto jednocześnie zauważyć, iż o ile ze względu na postulat pewności 
prawa stosowanie pojęć nieostrych wydaje się zjawiskiem niepożądanym, o 
tyle z uwagi na fakt, że ustawodawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich 
sytuacji, w jakich mogą znaleźć się zobowiązani właśnie taka konstrukcja prze-
pisów pozwala na bardziej sprawiedliwe rozstrzyganie różnych spraw. Podsu-
mowując elementy prawne stosowania ulg w spłacie należności publicznopraw-
nych prawidłowym byłoby uzupełnienie omawianych przepisów w taki sposób, 
aby uniknąć sytuacji niewłaściwego zinterpretowania pojęć niedookreślonych.  
W tym celu zdecydowanie ułatwiającym orzekanie byłoby stworzenie otwar-
tego katalogu sytuacji mogących stanowić ważny interes dłużnika, o którym 
mowa w art. 56, 57 oraz 64 UFP. Taki zabieg nie może jednak doprowadzić do 
zawężenia rozumienia pojęć, zatem powinien przywoływać jedynie przykłady. 
Zabiegiem, który znacznie wspomógłby rozumienie pojęć niedookreślonych 
mogłoby być uzupełnienie art. 56 i 64 UFP o odpowiednio skomponowaną 
klauzulę, jaka wskazywałaby na konieczność precyzyjnego przeprowadzenia  
 



przez organ gruntownej oceny każdego stanu faktycznego z uwzględnieniem 
poglądów doktryny  i orzecznictwa.
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SELECTED CONDITIONS FOR THE CANCELLATION  
OF PUBLIC-LAW LIABILITIES UNDER POLISH LAW 

BASED ON THE DECISIONS  
OF ADMINISTRATIVE COURTS

Summary: The main purpose of the article is to verify ambiguities 
regarding conditions for the cancellation of public-law liabilities under 
the provisions of Polish financial law. Said legislative act provides that 
public-law liabilities may be cancelled if certain conditions are met. 
These include: important interest of the debtor, public interest and so-
cial and economic considerations. However the use of phrase „may be” 
and general meaning of mentioned conditions results in interpretation 
difficulties, because these concepts have dubious definitions. It is nec-
essary to clarify these equivocal concepts since correct understanding 
of ambiguous concepts is required for the correct and fair application 
of the law regulations. Due to above-mentioned circumstances a ra-
tional cognitive source is analysis of administrative courts judgments 
where issues related to conditions for cancellation of public-law liabil-
ities were examined.

Keywords: cancellation, ambiguous concepts, administrative recogni-
tion.
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Abstract: The protection of human rights is one of the most important 
issues of the modern world. In many areas of life you can encounter 
all sorts of threats that have negative effects on the individual. One of 
such threats is terrorist activities, in particular those of aviation nature. 
Therefore, it is worth paying attention to legal regulations introducing 
protection in this respect for humans and the consequences for the 
subject of such activities.
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Human rights are human rights because they are human. It is emphasized 
that they are entitled to everyone irrespective of acts of law and all human ac-
tivities. Their basic properties include universality, naturalness and inalienabi-
lity2. However, one should take into account that the introduction of some of 

1  Mgr, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk Prawnych, Zakład Prawa Międzynarodowego 
i Prawa Europejskiego.
2  C. We11man, An Approach to Rights: Studies in the Philosophy of Laws and Morals, Dordrecht 
1997, s. 81.
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their restrictions may be the only way to avoid terrorist activities on the part 
of entities threatening international security. The purpose of the article is to 
indicate how far the state or the international community can go in limiting 
human or civil rights due to the need to defend against terrorism. There is no 
doubt that ensuring security is a basic premise for the functioning of states on 
the international arena, but there is also no doubt that terrorist activities in 
the sky interfere with the functioning of states and their protective functions.  
For this reason, it is necessary to introduce certain mechanisms affecting the 
protection of human rights in order to remove acts of air terrorism.

„All people are born free and equal in their dignity and rights. They are 
endowed with reason and conscience and should act towards others in a spirit 
of brotherhood”. This is the content of 1 art. The Universal Declaration of 
Human Rights3, which is the first and most important fundamental docu-
ment of the United Nations, which initiated the contemporary global system 
of human rights protection of the United Nations. Compliance with human 
rights, in particular in the context of the fight against international terrorism, 
remains one of the most important concerns of modern Europe as well as the 
whole world.

There is no universal definition of „human rights” in international law. 
This concept appeared for the first time in a normative act in 1776, in Bill of 
Rights in Virginia. At that time, they were understood as the original rights of 
the individual in relation to the state and society. At that time, in accordance 
with the emerging liberal philosophy, emphasis was placed on the freedom 
of action of the individual and on the role of the will of the citizens in deci-
ding on their own affairs, and the state was then seen as the greatest threat to 
these rights. While the concept of the Enlightenment period arose from the 
individual’s opposition to the state, nowadays the state is seen as a guarantor 
of fundamental rights4. Everyone has human rights. Nationality or social sta-
tus does not matter in this case. They are treated as the inherent, inalienable 
rig9hts of the individual, such as the right to life, personal freedom, property, 
equality or security5.

In the science of law, the concept of human rights is understood in very 
different ways. Some authors define this concept broadly, including material, 

3  Universal Declaration of Human Rights of December 10, 1948 [w:] Z. Kędzi, Prawa  
i obowiązki obywateli. Wybór źródeł, Wrocław 1978, s. 387.
4  T. Jurczyk, Geneza rozwoju praw człowieka, „Homines Hominibus” 2009, nr 1(5), s. 30.
5  B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 446. 
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social and cultural rights6. Other representatives of the science of law believe 
that the rights contained in the constitutions of individual states and vested in 
all individuals also those who are not citizens of a given state constitute human 
rights7.

Attributive elements of the concept of human rights include features re-
garding their universality, naturalness, inalienability, integrity and equality. In 
an integral combination they constitute a set of principles forming an interpre-
tative foundation helpful in understanding the essence and intentional mes-
sage of the underlying systems of protection of human rights and freedoms8.

In this sense, universality means that everyone has these rights without 
exception, they are for everyone, regardless of race, sex, language or religion. 
Naturalness refers to the recognition that human rights are not acquired thro-
ugh any action. It is assumed that their basic source is dignity as an inherent 
attribute of being human. On the other hand, inalienability is expressed in the 
fact that no one can deprive anyone of basic rights or you cannot renounce 
them, while inviolability is based on the message that human rights require 
absolute respect. They constitute an autonomous area of   values   for which man 
can be deprived of, neither in the name of the general good, nor in accordan-
ce with the will of the majority. Of course, inviolability does not mean that 
human rights cannot actually be violated, nevertheless, this idea indicates the 
basis for condemning the instrumental approach to the individual and treating 
it in terms of a larger part. In turn, equality is understood as the right to equal 
enjoyment of all human rights and fundamental freedoms9.

The modern international Human Rights Protection System was formed 
after World War II, when a comprehensive codification of human rights on  
a global scale began to be pursued. The international human rights protection 
system consists of a universal system that is global in nature and contains 
universal and partial rights. It is created mainly by United Nations organs and 
regional systems, built by organizations operating in specific areas, such as the 
Council of Europe, CSCE, OPA, OJA and ASEAN10.

The first document establishing the foundations of the international hu-
man rights protection system is the United Nations Charter of March 26, 

6  B. Banaszak, Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Wrocław 1995, s. 6.
7  A. Michalska, Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych, Warszawa-Poznań 1982, 
s. 113.
8  M. Chmaj, Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2008, s. 14.
9  M. Chmaj, Wolności…, op. cit., s. 14.
10  A. Michalska, Prawa…, op. cit., s. 46.
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194511. This document is recognized as a kind of „constitution” of the inter-
national community12. The charter is an international agreement, consisting 
of a preamble (i.e. solemn admission) and 111 articles. The Charter of the 
International Court of Justice is an attachment to the Charter13. On the ba-
sis of the Charter, an organization was established which received the name 
United Nations.

In 1948, the Universal Declaration of Human Rights was adopted in 
Paris. The document consisted of 30 articles, contained broadly understood 
personal, public, economic and social rights and freedoms. 18 years later, the 
International Covenant on Civil and Political Rights and the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights were opened for signature. 
The International System for the Protection of Human Rights also includes 
a number of detailed conventions, e.g. on the prevention and punishment 
of the crime of genocide14, refugee status15, the elimination of all forms of 
discrimination against women16, the Convention on the Rights of the Child17. 
So, as indicated by legal regulations, the Human Rights Protection System 
referred not only to the issues of security of rights of every individual in gene-
ral, but also to the protection of the rights of women, children or refugees18.

In the regional aspect, the most important acts regulating human rights 
include the European Convention on Human Rights and Fundamental Fre-
edoms19 with the European Social Charter20 or the European Convention for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment21.

There are three generations of human rights. The first generation con-
cerns fundamental, civil and political rights. They are said to be connected 

11  United Nations Charter, Statute of the International Court of Justice and Agreement 
establishing the United Nations Preparatory Commission of 26 June 1945 (Dz.U.1947.23.90 
ze zm.).
12  M. Berdel-Dudzińska, Prawa człowieka - zagadnienia ogólne [w:] H. Zięba-Załucka,  
T. Bąk (red.), Terroryzm a prawa człowieka, Kraków, Rzeszów, Zamość 2012, s. 44.
13  R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, s. 301.
14  Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide of December 9, 
1948 (Dz.U.1952.2.9).
15  Convention concerning the status of refugees of 28 July 1951 (Dz.U.1991.119.515).
16  Convention on the elimination of all forms of discrimination against women of 18 De-
cember 1979 (Dz.U.1982.10.71 zał.).
17  Children rights convention of November 20, 1989, Dz.U.1991.120.526.
18  J. Sozański, Prawa zasadnicze a prawa człowieka we wspólnotowym systemie prawnym, War-
szawa-Poznań 2003, s. 156.
19  Convention for protection of human rights and fundamental freedoms of November  
4, 1950 (Dz.U.1993.61.284 ze zm.).
20  European social card of October 18, 1961 (Dz.U.1999.8.67 ze zm.).
21  The European convention for the prevention of torture and inhuman or degrading treat-
ment or punishment of 26 November 1987 (Dz.U.1995.46.238 ze zm.).
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primarily with „negative” obligations of states because they limit the gover-
nment’s power over the ruled. Not only their content is special, but also the 
wording in international law. In the case of first-generation rights, clearly im-
posed obligations are imposed on states, defining the specific, desired result 
of the proceedings required from the state. Examples of these rights are: the 
right to life, freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment, the right to liberty and personal security. The second genera-
tion extends the traditional concept of human rights to social, economic and 
cultural rights, such as the right to freedom from hunger, the right to work in 
fair and dignified conditions, the right to care for the family, the right to study 
or the right to participate in cultural life. They allow the individual to expect 
social and economic safeguards from the state. Whereas the third generation 
is to reflect the rights of solidarity: the right to peace, the right to development, 
the right to the natural environment, the right to communicate, the right to 
the common heritage of humanity, the right to humanitarian aid. All three 
generations form a comprehensive human rights protection complex, supple-
mented with changes in the development of civilization22.

The evolution of human rights and freedoms shows that they are always 
part of a larger, expanded whole. The development of these rights and the 
shaping of a specific „culture of human rights” is a long and arduous process, 
and their construction is exposed to constant violations. The issue of setting 
tolerance limits is becoming increasingly problematic, especially in the context 
of linking these values with security guarantees. Absolute freedom in relation 
to various communities and subcultures sometimes means a departure from 
more universal, fundamental values. There is also the eternal problem of ba-
lancing the relationship between the good part represented by individuals and 
the good of the whole, i.e. society or humanity in general23.

Undoubtedly, international terrorism has a significant impact on the hu-
man rights system. The very definition implies that its purpose is to cause 
destruction in the area of human rights, democracy and the system of legal 
norms. Acts of terrorism in all its forms pose a threat to human life, funda-
mental freedoms and human dignity. Due to the fact that the security of the 
individual falls within the area of fundamental rights, their protection is a fun-
damental duty on the part of state authorities. Bearing in mind that the fight 
against terrorism is the greatest challenge facing the international community 

22  C. Mik, Zbiorowe prawa człowieka. Analiza krytyczna koncepcji, Toruń 1992, s. 11.
23  M. Chmaj, Wolności…, op. cit., s. 14.
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today, ensuring respect for human rights should guide all activities underta-
ken by states and international organizations.

It is worth emphasizing, however, that terrorism is a world of dilemmas 
- eternal conflict of reasons. On the one hand, human rights and security on 
the other. On the one hand, freedom, on the other, prevention. The protec-
tion of both these values is the basic duty of the authorities of each state24.

Although hundreds of studies have already been written on terrorism, no 
uniform, universally accepted definition has been established to date. This is 
hindered by various political, ideological and cultural considerations as well as 
individual interests25. „What is terrorism for some, others consider it a justi-
fied method of fighting national liberation or defending religious identity26.” 
The lack of a generally accepted definition of terrorism is a serious obstacle 
to legal nature in international institutional cooperation in the field of com-
bating terrorism and the deposition and transfer of captured organizers and 
perpetrators of terrorist attacks. Even within one country there is often no 
homogeneity in this respect, e.g. in the United States27.

The need to define the concept of terrorism is mainly due to practical 
reasons. In order to create effective mechanisms and strategies for preventing 
and combating terrorism, it is necessary to know and specify its essence, cha-
racter or scope. This will undoubtedly make it easier for countries and the 
international community to take the necessary action. A universal definition 
of terrorism would also help clarify concepts such as a terrorist organization. 
An example would be Hamas, perceived by some countries (e.g. the US) for  
a terrorist organization, and by others as an independence movement or po-
litical party (even Russia)28.

Under international law, there is also no uniform definition of aviation 
terrorism, but on the basis of the conventions adopted it is possible to specify 
a catalog of criminal activities that can be described as aviation terrorism. 
It is therefore assumed that „air terrorism” means all unlawful acts directed 
against the crew or passengers on board an aircraft, which may pose or pose 

24  Polityczne, prawne i moralne aspekty użycia siły w zwalczaniu terroryzmu; Wystąpienie 
Rzecznika Praw Obywatelskich na konferencji BBN nt. „Przeciwdziałanie terroryzmowi. Ko-
ordynacja działań przeciwterrorystycznych”, http://www.rpo.gov.pl/pliki/1196240942.pdf. 
(dostęp: 28.07.2019).
25  D. Szlachter, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej. Nowy impuls, Toruń 2006, s. 16.
26  Z. Cesarz, E. Stadtmuller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2000, s. 351.
27  W. Zubrzycki, Zjawisko terroryzmu [w:] W. Zubrzycki (red.), Przeciwdziałanie zagroże-
niom terrorystycznym w Polsce, Warszawa 2011, s. 15.
28  S. Wojciechowski, Terroryzm. Analiza pojęcia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 
2009, nr 1, s. 56.
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a threat to flight safety, acts that endanger the aircraft or property on board, 
and all actions criminal offenses committed at airports serving international 
civil aviation”29.

It is also worth noting that terrorism has a political character, because it is 
the political motivations, goals and actions such as changing the government 
or its policy towards a particular problem or releasing detained political priso-
ners and government opposition from prison, or finally taking over power, are 
very often the engine of terrorist activities. Without political inspiration, the 
act of violence itself should not be called terrorism - it will be a crime, a crime, 
but not terrorism30.

The event that unquestionably changed the perception and definition of 
terrorism was the terrorist attacks of September 11, 2001. The then US Presi-
dent George W. Bush described the attacks as an „act of war,” and in a mes-
sage of September 20, 2001 announced the principles that henceforth would 
guide the United States United in response to these unprecedented events. He 
stated then that the defeat of terrorism on a global scale is the most important 
goal of the USA, that in order to do this it will take an extremely long and 
difficult fight, in which victory may take many months or years, and that the 
war on terror will change the United States and the whole world, causing deep 
changes , especially in the areas of defense, national security and intelligence 
activities. Our enemy is the radical network of terrorists and every government 
that supports it, „said President Bush to Congress and the people on Sep-
tember 20, 2001.” And the war will continue until „every terrorist group on  
a global scale is not found, stopped and defeated”31.

A key feature of the global war on terror is its offensive nature32. President 
Bush made it clear that „the war on terror will not be won on the defensive. 
We must move the battlefield to enemy territory, prevent his plans and face 
the greatest threats before they appear. In the world we have entered, the only 
way to safety is through action. And this nation will act”33.

29  G. Zając, Prawne i organizacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, [w:]  
J. Sztucki, M. Gąsior, G. Zająć, M. Szczelina (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa 
cywilnego. Skrypt dydaktyczny, Wrocław 2010, s. 146.
30  K. Wardin, Terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, „Zeszyty Na-
ukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni” 2010, 
nr 13, s. 36.
31  http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html 
(dostęp: 28.07.2019).
32  T. Paszewski, Wojna z terroryzmem, próba bilansu, „Sprawy Międzynarodowe” 2008, nr 2 
(LXI), Warszawa 2008, s. 80.
33  President Bush Delivers Graduation Speech at West Point, 1 czerwca 2002, www.white-
house.gov (dostęp: 15.04.2019).
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The fact that terrorism was recognized as America’s main enemy was 
connected with the necessity to undertake various types of actions aimed at 
it in the international arena, not always in accordance with applicable in-
ternational law. Attempts at the same time to legalize these activities by the 
American administration, especially in connection with the Afghan conflict, 
have become the subject of disputes and analyzes34.

The problem of human rights protection in the aspect of terrorist acts 
is a multi-threaded topic. In this context, a dilemma arises: how far can the 
state or the international community go in limiting human or civil rights due 
to the need to defend against terrorism. We experience the practicality of this 
dilemma every day, subject to increased controls at airports or when entering 
public facilities. This dilemma arises when we seek the answer to the question 
of whether the United States violates fundamental human rights by detaining 
hundreds of suspected terrorists, without the status of prisoners of war and 
without trial. The basic question arises in this context: can the state invoke 
by limiting or abolishing human rights to a state of necessity. Undoubtedly, 
in such cases we are dealing with a conflict of goods and values. On the one 
hand, with human rights which every state is obliged to respect, on the other 
hand, with collective and individual security of citizens, which each state is 
obliged to safeguard. However, can a general reference to a state of necessity 
in such cases justify violations of human rights, sometimes even fundamental 
ones? How to assess the law adopted by the Bush administration allowing an 
order for air units to shoot down a passenger plane that is suspected of being 
used as a means of committing a terrorist act? How far is the right of the state 
to sacrifice the lives of a specific group of people to save other people, pro-
bably more numerous? Does the ratio of the number of people sacrificed to 
the number of people whose security you want to ensure in this case have any 
meaning at all? Are there any general norms specifying standards for dealing 
with conflict situations? Is the state itself to arbitrarily decide whether there 
is actually a conflict of values and goods, and to what extent is this conflict 
justifying the sacrifice of one of the conflicting goods?35.

In the aspect of human rights protection, legal treatment also raises the 
treatment of terrorists or persons suspected of terrorism. It is indisputable to 

34  S. Zaręba, Międzynarodowe prawo humanitarne a wojna w Afganistanie, „Studenckie Zeszy-
ty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji UMCS” 2010, Rok XIII, Z. 20, s. 7.
35  Civil rights and the problem of security; Lecture by prof. A. Zolla at the Academic Evening 
on October 25, 2004. Content of the speech available on the website: http://gazeta.us.edu.pl/
node/224291. (dostęp: 28.07.2019).
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condemn all terrorist activities and the need to prevent them. However, prac-
tical problems arise on the basis of the selection of the means by which these 
objectives are to be achieved.

While the issue of bringing the perpetrators, organizers and sponsors of 
terrorist attacks and supporting them to account is obvious, there are diffe-
rences in the type of court, procedure and penalty. When it comes to cho-
osing the right court for non-US citizens, President Bush issued a decree es-
tablishing military tribunals. This decision was met with international and 
internal criticism36.

There is no doubt that in the case of a military tribunal it cannot be guaran-
teed that the rights of defense and prosecution are fully respected. It should be 
noted that the United States is a party to the International Covenant on Civil 
and Political Rights establishing the necessary guarantees of respect for the rights 
of the accused who cannot be fully respected before the military tribunal. The 
alternative is to be held liable before the internal court competent for the place 
of the crime, either a special international tribunal called to trial these crimes,  
or a permanent international criminal tribunal37.

It is also very difficult to find the answer to the question whether a terrorist 
should be killed or not. Views on this issue are quite extreme. Some argue that 
a terrorist should be incapacitated, imprisoned and brought to court, where he 
will be punished, because everyone has the right to a defense. In this position 
he stands, among others Jeff McMahan, American philosopher specializing in 
killing ethics. In his opinion, the killing of terrorists is justified only in the case 
of self-defense, in no other case. In numerous statements, he draws attention 
to the fact that it is necessary to decide whether we treat our conduct towards 
terrorists as hostilities or whether we treat them as criminals. According to the 
professor, terrorism is an exceptional problem because it cannot be treated as 
a mere war and it is not an ordinary crime. On the other hand, opponents of 
this view believe that terrorists are not as much as should be killed, because 
killing is to be the main deterrent to potential subsequent terrorists38.

A problematic issue is also the possibility of condemning those charged 
with terrorist activities to death penalty. In this regard, there is a clear differen-
ce of positions between Europe and the USA, which results from the fact that 

36  J. Symonides, Prawnomiędzynarodowe aspekty walki z terroryzmem, „Sprawy międzynarodo-
we” 2001, nr 4(LIV), z. 35, s. 28.
37  J. Symonides, Prawnomiędzynarodowe…, op. cit., s. 29.
38  A. Kotowska, Podejrzani o terroryzm a międzynarodowe standardy ochrony praw człowiek [w:] 
J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw 
człowieka, Warszawa 2013, s. 683.
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in Europe the death penalty has been abolished, but it is still being adjudica-
ted in the United States. European countries are parties to the Second Optio-
nal Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights on 
the abolition of the death penalty. The United States, despite the pressure 
exerted by NGOs, has not acceded to the Second Protocol and thus has no 
international legal obligation to abolish the death penalty. However, despite 
their lack of commitment in this regard, they demonstrated some caution in 
this matter39.

The consequence of the above differences may also be difficulties related 
to the extradition of criminals to the United States. Because, in accordance 
with the principles of international law, there is a prohibition on not accu-
sing a defendant if a higher penalty is provided for the offense in the country 
requesting his extradition.

The problem of the use of torture against terrorist suspects has been con-
sidered in literature and case-law many times. Already in 1961, the Europe-
an Court of Human Rights ruled that European human rights norms could 
not be understood as giving the right to undertake terrorist actions, but they 
require respect for the rights of persons suspected of terrorism to observe 
in their cases appropriate procedures regarding their detention, arrest and 
judgment (judgment in Lawless v. Ireland of 1 July 1961)40. In 17 years later 
(Ireland v. Great Britain, judgment of 18 January 1978)41, in connection with 
interrogation techniques used by British forces stationed in Northern Ireland, 
the Court emphasized that torture was unacceptable under the European Co-
nvention on Human Rights and cruel and inhuman treatment regardless of 
the victim’s behavior. The Court’s later case-law also shows that this prohi-
bition also prevents the deportation of a person suspected of terrorism from a 
country party to the Convention if there is a suspicion that after being extra-
dited he will be subjected to torture.

The ECtHR also commented on the possibility of killing a person trying 
to commit a terrorist act. The Court considered that in such a situation it is 
required that this solution be final and used only if there is no other way to 
 
  

39  J. Symonides, Prawnomiędzynarodowe…, op. cit., s. 37.
40  Judgment of the European Court of Human Rights of July 1, 1961, Sygn. 332/57, Lex 
nr 80781.
41  Judgment of the European Court of Human Rights of January 18, 1978, Sygn. 18984/91, 
Lex nr 80410.
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prevent the attack (McCann and Others v. The United Kingdom, judgment 
of 27 September 1995)42.

The issue of the use of torture as part of the global war on terror by the 
US authorities has caused great controversy on the international stage. Under 
President Bush’s military order to „detain, treat and punish non-US citizens 
in the war on terror,” in addition to subjecting the jurisdiction of a military 
commission, it also states that complaints to any US federal court, other state 
courts, or international courts have been excluded. tribunals. Pursuant to the 
third point of the order, the Secretary of Defense decides about the place of 
detention of suspects, where prisoners are to be treated humanely, provided 
with food, water and medical care, as well as the right to practice their religion, 
unless it is contrary to the rules of detention43.

As practice has shown, not all of these laws were observed. It was reported 
about the torture of suspects during interrogations, depriving them of food 
and water, limiting access to daylight or forcing testimonies, intimidation, and 
dog poisoning44. News from prisons where the Afghan Taliban and Al-Quaida 
were detained caused more than shock to American public opinion. All the 
more so because it quickly turned out that it was not about the incidental 
freak of a few degenerated soldiers, but about a conscious strategy planned at 
the highest levels of power45. This was confirmed by the signing by President 
Bush of another document excluding the application of Art. 3 of the Geneva 
Conventions, which prohibits torture, degrading, humiliating treatment and 
guarantees them the right to a fair trial. According to Bush, these conventions 
apply to prisoners of war and soldiers, not to „enemy fighters,” as he describes 
them46.

The problem of human rights violations against prisoners imprisoned 
in Guantánamo has been the subject of proceedings before the US Supreme 

42  Judgment of the European Court of Human Rights of 27 September, 1995, Sygn. 
18984/91, Lex nr 80410.
43  K. Greenberg, J. L. Dratel, The torture papers: the road to Abu Ghraib, Cambridge 2005,  
s. 28.
44  H. Duffy, The War on Terror and the Framework of International Law, New York 2005,  
s. 382.
45  J. Zajadło, Dyskusja na temat tortur w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Państwo i Prawo” 
2006, Rok LXI, z. 5, s. 32.
46  R. Jakcson, Writing the war on terrorism: language, politics and counter-terrorism, Manches-
ter 2005, s. 40.
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Court several times47. In the case of Rasul v. Bush48, the court ruled that de-
tainees fall under the jurisdiction of US courts and are entitled to object to 
the legality of their detention, regardless of whether they are US citizens or 
foreigners. In turn, in the case of Hamdi v. Rumsfeld the issue of the rights 
of prisoners imprisoned in Afghanistan who have US citizenship was raised49. 
Also in this case, the Supreme Court stated that these prisoners have the right 
to submit applications to examine the legality of detention. Moreover, it was 
stated that American citizens should be subject to the jurisdiction of military 
courts, and if this is not possible, then the common court is competent to 
hear the case, and is obliged to provide the accused with at least the minimum 
necessary procedural guarantees. A breakthrough for the situation of priso-
ners was the Supreme Court judgment in the case of Hamdam v. Rumsfel50, 
which stated that military commissions established under the Military Order 
of 2001, established to determine the status of detainees, are illegal under US 
and international law, in particular by violating Uniform Code of the United 
States Military Arboriculture and the Geneva Conventions. In addition, the 
Court, by amending President Bush’s decision of 2002, ruled that joint art. 3 
of the Geneva Conventions shall apply to detainees.

Terrorism is undoubtedly one of the biggest challenges for world security 
in the modern era. It poses a threat to world peace as well as to democratic 
system systems. He does not follow any rules of international law, and his 
victims are mostly defenseless people51.

The protection of human rights of all people, including those suspected 
of terrorism, is necessary for the effectiveness of combating terrorism. UN 
Secretary General Kofi Annan during the publication of his report on May 
2, 2006. called on all Member States to ensure that all measures taken in the 
fight against terrorism comply with international law. First of all, in the area 
of protection of human rights, refugee rights and international humanitarian 
law. He emphasized that any strategy that violates human rights would beco-
me a valuable tool for terrorists52.

47  A. Szpak, Ochrona sądowa zatrzymanych w Guantanamo Bay oraz obywateli amerykańskich 
zatrzymanych na terytorium USA-analiza orzecznictwa sądów amerykańskich, „Studia Prawnicze” 
2007, Z. 1(171), s. 145.
48  Rasul v. Bush, 124 S. Ct 2686 (2004) No. 03-334 (28 June 2004).
49  Hamdi v. Rumsfeld, 123 U.S. 2633 (2004) No. 03-6696 (28 June 2004).
50  Hamdam v. Rumsfeld, Secretary Defense et. al., 548 US (2006) No. 05-184 (29 June 2006).
51  H. Padaj, Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a problem skuteczności zwal-
czania terroryzmu [w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój de-
mokracji i ochronę praw człowieka, Warszawa 2013, s. 664.
52  A. Kotowska, Podejrzani…, op. cit., s. 682.
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The outline of the evolution of human rights and freedoms shows that 
they are always part of a larger, expanded whole. The development of these 
rights and the shaping of a specific „culture of human rights” is a long and 
arduous process, and their construction is exposed to constant violations. The 
issue of setting tolerance limits is becoming increasingly problematic, espe-
cially in the context of linking these values with security guarantees. Absolute 
freedom in relation to various communities and subcultures sometimes means 
a departure from more universal, fundamental values. There is also the eternal 
problem of balancing the relationship between the good of the part represen-
ted by individuals and the good of the whole, that is, society or humanity in 
general53.

The paradox of anti-terrorism is that, on the one hand, they are intended 
to protect the rights of individuals against terrorist attacks, and on the other, 
they sometimes violate these rights in themselves. In their fight against terro-
rism, the US authorities committed numerous violations. Pictures from the 
Guantanamo Bay prison circulated the whole world, showing the uncomfor-
table truth about the „war on terror”, carried out in the name of the protection 
of the right to life, freedom and security, which itself violated the right to life, 
the prohibition of torture and other cruel or degrading treatment, right to 
freedom or security. It turned out that the fight against terrorism can violate 
the same basic rights and values in the name of which it is fought, and those 
fighting for these rights themselves become terrorists54.

To sum up the above considerations, it should be concluded that the 
practice of using terrorist activities raises a lot of controversy. It should be 
borne in mind that protecting human rights and ensuring international secu-
rity are the basic assumptions of all countries and international organizations. 
Nevertheless, the practice of their application shows that there are such events 
in the international space (terrorism) that force states to introduce certain 
restrictions on rights in order to remove the dangers threatening states and 
their citizens. Therefore, sometimes there are situations in which the choice 
of limiting human rights becomes „less evil” than their full protection, which 
could lead to drastic effects in international space.

53  M. Chmaj, Wolności…, op. cit., s. 26.
54  M. Stec, Trading Human Rights for Public Security: EU Anti-Terrorism Policy and It’s Impact 
on Fundamental Rights, Polish Review of International And European Law, Inaugural Issue, 
Warszawa 2012, s. 141.
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PRZESTRZEGANIE I WYKONANIE OCHRONY  
PRAW CZŁOWIEKA  

W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ  
TERRORYZMU LOTNICZEGO

Abstrakt: Ochrona praw człowieka jest jednym z najważniej-
szych problemów współczesnego świata. W wielu dziedzinach 
życia można spotkać się z różnego rodzaju zagrożeniami, które 
mają negatywny wpływ na jednostkę. Jednym z takich zagrożeń 
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jest działalność terrorystyczna, w szczególności o charakterze 
lotniczym. Dlatego warto zwrócić uwagę na regulacje prawne 
wprowadzające ochronę w tym zakresie dla ludzi i konsekwencje 
dla przedmiotu takich działań.

Słowa kluczowe: prawa człowieka, terroryzm, sąd.
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DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA 
JAKO FORMA PRAWNA 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

Streszczenie: W dniu 30 kwietnia 2018 r. zaczął obowiązywać „pakiet” 
ustaw, w skład którego wchodzi ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców2. Zasadniczym celem uchwalonej ustawy był zamiar 
urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady wolności działalności gospo-
darczej. Przepis art. 1 PrPrzed. reguluje podejmowanie, wykonywanie  
i zakończenie działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki 
przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym za-
kresie, jak również podejmowanie i wykonywanie przez osoby fizyczne 
działalności nierejestrowanej. W niniejszym artykule zostanie omówio-
na regulacja dotycząca podejmowania i prowadzenia działalności niere-
jestrowanej uregulowanej w ustawie –Prawo przedsiębiorców. 

Słowa kluczowe: Działalność gospodarcza, działalność nierejestrowana, 
prawo przedsiębiorców, swoboda podejmowania działalności gospodar-
czej. 

Orcid: 0000-0003-4103-1041

1  Mgr, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk 
Administracyjnych, Zakład Prawa Administracyjnego.
2  Ustawa z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz.646 ze zm.), dalej 
jako: PrPrzed.
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Wstęp

Przystępując do omówienia problematyki związanej z podejmowanie  
i prowadzeniem przez osoby fizyczne działalności nierejestrowanej w pierwszej 
kolejności należy odnieść się do pojęcia wolności działalności gospodarczej, któ-
ra obok własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów 
społecznych stanowi jeden z filarów społecznej gospodarki rynkowej, będącej 
podstawą ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej3. Ustawodawstwo 
dotyczące działalności gospodarczej powinno zatem tworzyć niezbędne gwaran-
cje dla zabezpieczenia wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa  

- Prawo Przedsiębiorców stanowi fundament reform, których głównym za-
łożeniem jest poszerzenie wolności gospodarczej, jak również stworzenie 
nowych zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności go-
spodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej4. Ustawodawca stoi na 
stanowisku, że urzeczywistnienie powyższego nastąpi dzięki wyeliminowaniu 
niedoskonałości, wypełnieniu braków i luk, uporządkowaniu i uproszczeniu 
prawa kształtującego sytuację prawną przedsiębiorcy5. Wprowadzone zmiany 
objęły między innymi identyfikację przedsiębiorcy poprzez zmodyfikowanie 
obowiązującej na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej6 definicji legalnej pojęcia przedsiębiorcy oraz działalności 
gospodarczej stwarzając w ten sposób nowe narzędzia i nową koncepcję iden-
tyfikacyjną7. Przepis art. 2 u.s.d.g. nieobowiązującej już ustawy definiował 
działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, 
handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ko-
palin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorgani-
zowany i ciągły. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ustanawiała 
jednocześnie regułę, w myśl której przedsiębiorca mógł podjąć działalność  
w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej albo po uzyskaniu konstytutywnego wpisu do rejestru 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym8. Uregulowanie art. 2 

3  A. Kurzawa, Uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców w nowej ustawie – Prawo przedsiębior-
ców, „Edukacja Prawnicza, Kwartalnik” 2018/2019, nr 1(172), s. 18.
4  M. Etel, Nowy przedsiębiorca w ustawie z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, „Acta 
Scientifica Academiae Ostroviensis Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne” 
2018, 12 (2)/2018, s. 57. 
5  Ibidem.
6  Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., 
poz.2168 ze zm.), dalej jako: u.s.d.g.
7  M. Etel, Nowy przedsiębiorca…, op. cit., s.57. 
8  P. Dolniak, Działalność nierejestrowana – uwagi na tle projektu ustawy – Prawo przedsiębior-
ców, „Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury” 2018, Zeszyt 1 (29)/2018, s. 37 i 38.
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u.s.d.g. odnosiło się zarówno do działalności wykonywanej na szeroką ska-
lę i generującej wprost proporcjonalny przychód, jak również do działalności 
drobnej, która przynosi niewielki przychód9. W ocenie ustawodawcy taki stan 
rzeczy nie zapewnia należytych ułatwień dla funkcjonowania drobnej przed-
siębiorczości, która z uwagi na swój charakter tj. małą skalę, powinna być 
świadczona w oparciu o mniej sformalizowane reguły10. Reakcją na powyż-
sze spostrzeżenie jest wprowadzenie przez uregulowanie PrPrzed. działalności 
nierejestrowanej. Działalności, którą uznać można za działalność gospodarczą 
z punktu widzenia definicji działalności gospodarczej unormowanej w art. 3 
PrPrzed., a której wykonywanie z uwagi na niski poziom przychodów możliwe 
jest w sposób łatwiejszy w stosunku do zasad ogólnych prowadzenia działal-
ności gospodarczej, a co za tym idzie może być wykonywana bez rejestracji11. 

Mając na uwadze wolność działalności gospodarczej oraz uregulowanie 
ustawy - Prawo Przedsiębiorców, należy przyjrzeć się zatem regulacji dotyczą-
cej działalności nierejestrowanej. 

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Domeną podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorców jest zaspokajanie ich inspiracji zaistnienia na rynku. Dokonu-
jąc założenia przedsiębiorstwa, przedsiębiorca zaczyna realizować podstawowy 
cel działalności, jakim jest osiągnięcie jak najwyższego zysku12. Podejmowanie 
i prowadzenie działalności gospodarczej regulują zarówno przepisy prawa kra-
jowego, jak również przepisy prawa międzynarodowego. 

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie ustawodaw-
stwa polskiego została uregulowana w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej13. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ustawodawca uregulował w niej 
negatywną przesłankę wolności podejmowania działalności gospodarczej, jaką 
jest ograniczenie wolności gospodarczej, które może nastąpić tylko i wyłącznie 

9  Ibidem, s. 38.
10  Ibidem.
11  Ibidem.
12  M. Gwoździcka – Piotrowska, Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim, „Przegląd 
Naukowo – Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 2009, nr 1, s. 89. 
13  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze 
zm.) – dalej jako ustawa zasadnicza, „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności dzia-
łalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów 
społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.
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w drodze ustawy, ze względu na ważny interes publiczny14. Ustawa zasadnicza 
nie definiuje pojęcia wolności działalności gospodarczej15. Zgodnie z utrwalo-
nym stanowiskiem doktryny zasada wolności gospodarczej oznacza swobodę 
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnej formie 
prawnej oraz na zasadzie samodzielności, jednakże bez naruszenia interesów 
publicznych16. Wolność ta obejmuje co do zasady wolność wyboru rodzaju 
działalności gospodarczej oraz wolność wykonywania i zaprzestania wykony-
wania wybranej działalności gospodarczej17. M. Szydło dokonał rekonstrukcji 
pojęcia wolności gospodarczej wskazując, że „istota wolności działalności go-
spodarczej polega na zagwarantowaniu podmiotom tej wolności poprzez jej 
elementy konstrukcyjne (a więc poprzez odpowiednie ukształtowanie treścio-
we występującej tutaj wolności prawnej oraz praw do czegoś, w tym zwłaszcza 
poprzez dopuszczenie takiego, a nie innego kwantum ograniczeń tych ele-
mentów) takiego zakresu, czy takich możliwości swobodnego działania, aby 
podmioty (…) wolności mogły w sposób dla siebie opłacalny podejmować 
określone działania i zaniechania (w sferze produkcji dóbr i usług oraz ich 
wymiany) prowadzące do zaspokajania potrzeb (braków, deficytów) ujawnia-
nych na rynku poprzez innych ludzi pod postacią popytu”18. 

Zgodnie z art. 20 ustawy zasadniczej beneficjentami (osobami uprawnio-
nymi) wolności działalności gospodarczej są osoby prywatne19. Podkreślić na-
leży, że katalogu uprawnionych nie wyróżnia cecha prowadzenia działalności 
gospodarczej, wolność działalności gospodarczej dotyczy bowiem każdego, co 
oznacza, że przysługuje także osobom nieprowadzącym działalności gospo-
darczej, skoro w jej ramach mieści się możliwość podjęcia działalności, a nie 
tylko jej prowadzenia20. Zatem jednoznacznie nie można przyjąć, że do krę-
gu podmiotów uprawnionych należą wyłącznie przedsiębiorcy czy podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą. Oczywiście, z uwagi na treść wolności 
działalności gospodarczej, obejmuje ona także określone elementy dotyczące 
warunków prowadzenia działalności. Ponadto nie ulega wątpliwości, że obej-
muje ona przede wszystkim przedsiębiorców w szerokim znaczeniu, których 
w świetle przepisów konstytucyjnych należy określić jako prywatne podmioty 

14  Konstytucja RP, art. 22. 
15  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warsza-
wa 2012, s 126.
16  Ibidem.
17  Ibidem, s. 126.
18  M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, Art. 1-86, C.H. Beck, War-
szawa 2016, s. 557.
19  Ibidem, s. 549.
20  Ibidem.
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gospodarcze21. K. Zaradkiewicz wskazuje, że „w zakresie obejmującym prowa-
dzenie działalności gospodarczej podmiotowa wolność działalności gospodar-
czej wyznacza ramy swobody samostanowienia przedsiębiorców”22. Natomiast 
zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „istotą wolności prowadzenia działalno-
ści gospodarczej jest swoboda podmiotu prawa prywatnego podjęcia oraz wy-
konywania tej działalności”23. Wobec powyższego Trybunał uznaje, że „istotę 
wolności działalności (wolności gospodarczej) sprowadzić można do możliwo-
ści podejmowania i prowadzenia działalności, której zasadniczym celem jest 
osiągnięcie zysku. Z założenia wiec jest to działalność o charakterze zarob-
kowym”24. Jednakże w przypadku działalności gospodarczej realizowanej dla 
innych celów niż o charakterze zarobkowym, nie istnieje związanie wolności 
gospodarczej przez konkurencję25.

Definicja działalności gospodarczej

Przyjęcie przez ustawodawcę w ustawie zasadniczej modelu gospodarki 
wolnorynkowej (kapitalistycznej) wprowadziło zasady wolności gospodarczej, 
równego dostępu do rynku dóbr, a także równości wobec prawa wszystkich 
podmiotów obrotu gospodarczego. Działalność gospodarczą możemy rozpa-
trywać zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym, jednakże z zazna-
czeniem, że prowadzona jest w celu zarobkowym. Prowadzona przez przedsię-
biorcę działalność gospodarcza ma przynosić zyski. Mając na uwadze dziedzinę 
nauki, jaką jest ekonomia należy wskazać, że za działalność gospodarczą uważa 
się wytwarzanie produktów lub świadczenie usług na własny użytek lub w celu 

21  Ibidem.
22  Ibidem.
23  Wyrok TK z 19.01.2010 r., SK 35/08, OTK-A 2010, nr 1, poz. 2. 
24  M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP…., op. cit., s. 557.
25  Ibidem.
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zaspokajania potrzeb własnych lub innych podmiotów26. Jednak ze względu 
na ścisły związek prawa z gospodarką, należy wskazać legalną definicję dzia-
łalności gospodarczej, która została uregulowana w przepisie art. 3 PrPrzed27. 
Uchwalona przez Sejm ustawa Prawo Przedsiębiorców wprowadziła zmianę 
definicji działalności gospodarczej w kontekście definicji uregulowanej w art. 
2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej28. Zgod-
nie z uregulowaniem Prawa Przedsiębiorców konstytutywnymi elementami 
działalności gospodarczej pozostają nadal zorganizowanie, zarobkowość i cią-
głość, ponadto wyraźnie została zaakcentowana zasada, że dla zakwalifikowa-
nia danej działalności jako gospodarczej musi ona być wykonywana we wła-
snym imieniu29. Ustawodawca nie zrezygnował z zasady rejestracji działalności 
gospodarczej, wprowadzając obowiązek rejestracji w Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w przypadku działalności 
gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, albo w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, w sytuacji kiedy jest ona wykonywana przez pozostałe podmioty 
stosunków prawnych30 (analogiczne uregulowanie zawierała również ustawa 
o swobodzie działalności gospodarczej). Ponadto ustawodawca pozostawił za-
sadę, w myśl której spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność 
gospodarczą przed wpisem do rejestrów przedsiębiorców31. Mając na uwadze 
powyższe tożsamy, pozostaje również charakter wpisu, który sam w sobie nie 
statuuje działalności gospodarczej, a jedynie stanowi jej legalizację32.

26  M. Gwoździcka – Piotrowska, Pojęcie działalności…, op. cit., s. 89. Por. również  
M. Wierzbowski (red.), Konstytucja Biznesu. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019,  
s. 48, „Pojęcie działalności gospodarczej stanowi kategorię ekonomiczną. Oznacza to, że zakres 
tego pojęcia można ustalać i poddawać analizie na gruncie nauk ekonomicznych. Gospodarka 
ma pierwotny w stosunku do regulacji prawnej charakter. Jak słusznie wskazano w doktrynie, 

„rozważając wzajemne relacje zachodzące miedzy prawem, jako sferą normatywną, a gospodarką, 
jako fragmentem otaczającej nas rzeczywistości, można mówić o pierwszeństwie gospodarki  
w tym sensie, że prawo, rozumiane jako pewien porządek normatywny, powstaje zawsze na 
bazie określonej rzeczywistości społecznej, której istotnym elementem są istniejące w danym 
miejscu i czasie stosunki gospodarcze. W nauce ekonomii mianem działalności gospodarczej 
określa się wszelką działalność ludzką polegającą na przystosowaniu zasobów i sił przyrody  
z zamiarem wytworzenia nowych dóbr lub przekształcenia już istniejących, ich podziale i kon-
sumpcji. Produkcja, dystrybucja, wymiana i konsumpcja w celu zaspokojenia potrzeb społecz-
nych są postrzegane jako działalność gospodarcza”.
27  PrPrzed., art. 3, „Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, 
wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”. 
28  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2168 ze zm.), por. również A. Pietrzak (red.), Prawo Przedsiębiorców. Komentarz, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2019, s. 46 i 47. 
29  P. Dolniak, Działalność nierejestrowana w świetle przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, 

„Krytyka Prawa” 2018, tom 10, nr 1/2018, s. 224.
30  Ibidem. 
31  Ibidem.
32  Ibidem.
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Definicja pojęcia działalności gospodarczej uregulowana w przepisach 
PrPrzed. nie jest nie jedyną w polskim ustawodawstwie, ponieważ zawarta 
jest również w kilku innych aktach prawnych. Dla przykładu można przyto-
czyć uregulowanie dotyczące pojęcia działalności gospodarczej w art. 5a pkt 6 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych33,  
w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług34, czy w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa35. M. Gwoździcka – Piotrowska przytacza również definicję dzia-
łalności gospodarczej, na jaką powołał się Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Warszawie, który powołał się na definicję działalności gospodarczej zawartej 
w art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podat-
ków obrotowych36, która stanowi, iż: działalność gospodarcza obejmuje wszel-
ką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi włącz-
nie z górnictwem, działalnością rolniczą, wykonywaniem wolnych zawodów,  
a także wykorzystywanie, w sposób ciągły, własnych dóbr materialnych lub 
niematerialnych do celów zarobkowych37. G. Kozieł wskazuje, że „(…) W pra-
wie UE nie wprowadzono kategorii działalności gospodarczej, ale odróżniono 

33  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U  
z 2019 r., poz. 1387, ze zm.), art. 5a pkt 6 „(…) działalności gospodarczej albo pozarolniczej 
działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, han-
dlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze 
złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - pro-
wadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,  
z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych  
w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9”.
34  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
106 ze zm.), art. 15 ust. 2 „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, 
handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolni-
ków, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje 
w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerial-
nych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.
35  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze 
zm.), art. 3 pkt 9 „działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 
646, 1479, 1629, 1633 i 2212), w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną dzia-
łalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet 
gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonują-
cej taką działalność - do przedsiębiorców”. 
36  VI Dyrektywa 388/77/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (Dz. Urz. L 145 z 13.06.1977 
r., s. 1), dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 2004/15/WE z dnia 10 lutego 2004 r. zmie-
niająca dyrektywę nr 388/77/EWG w celu rozszerzenia możliwości stosowania przez Państwa 
Członkowskie obniżonej stawki podatku VAT do niektórych pracochłonnych usług, (Dz. Urz. 
L 52 z 21.02.2004 r., s. 61). 
37  M. Gwoździcka – Piotrowska, Pojęcie działalności…, op. cit., s. 90.
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przedsiębiorczość i świadczenie usług. Z art. 49 TFUE38 (wcześniej 43 TWE) 
i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że po-
jęcie przedsiębiorczości dotyczy działalności wykonywanej w innym państwie 
członkowskim w sposób stały i ciągły oraz samodzielny w celu zarobkowym 
(element „stałości” odróżnia swobodę przedsiębiorczości od swobody świad-
czenia usług). Zarobkowość działalności wiąże się z jej odpłatnością, a nie rze-
czywistym osiąganiem zysku. Samodzielność działalności gospodarczej może 
mieć charakter pierwotny (w przypadku podjęcia nowej działalności gospo-
darczej w innym państwie członkowskim) lub wtórny ( w sytuacji podjęcia 
działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo działające w innym państwie 
członkowskim). Transgraniczność działalności gospodarczej nie wyklucza 
możliwości powoływania na swobodę przedsiębiorczości w stosunku do „wła-
snego” państwa, ponieważ swoboda ta zwykle wynika z regulacji konstytucyj-
nych danego państwa”39.

Niezależnie od przytoczonych powyżej definicji należy przyjąć, że uregu-
lowane w art. 3 PrPrzed. pojęcie działalności gospodarczej ma charakter uni-
wersalny, czyli jest definicją podstawową dla obowiązującego systemu prawa 
w Polsce40.

Działalność nierejestrowana

Definicja działalności gospodarczej uregulowana w przepisach PrPrzed. 
posiada uniwersalny charakter, stanowiąc tym samym definicję legalną po-
jęcia „działalności gospodarczej”. Jest to definicja o charakterze przedmioto-
wym, wskazująca na konkretne cechy (atrybuty, wyznaczniki), które powin-
na spełnić działalność, aby mogła być uznana za działalność gospodarczą41. 

38  Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2016 r., nr 202 s. 67). 
39  G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu, Ko-
mentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 23, por. również M. Sarnowicz – Cisłak, T. Grzybow-
ski, Działalność nierejestrowa – nowy wymiar ryzyka gospodarczego, [w:] B. Sitek, J. Skwirowska, 
K. Milkowski (red.), Wpływ zmian w prawie gospodarczym na kondycję gospodarki, Kortowski 
Przegląd Prawniczy Monografie, Olsztyn 2019, s. 22, „(…) Zarobkowy charakter musi być 
nastawiony na zysk, który powinien co najmniej pokryć koszty założenia i prowadzenia przed-
sięwzięcia. Istotą zarobkowego charakteru działalności jest tym samym nie tyle osiągnięcie sto-
sownego wyniku finansowego, ile dążenie do tego celu. Z kolei na zorganizowanie składa się 
zespół celowych, uporządkowanych czynności o charakterze profesjonalnym, realizowanych  
w ramach mniej lub bardziej wyodrębnionej struktury, mieszczących się zarówno w tzw. Fazie 
przygotowawczej, związanej z uruchomieniem określonej działalności, jak i w fazie realizacyjnej. 
Ciągłość oznacza zaś właśnie stałość (trwałość) ich wykonywania, powtarzalność, regularność 
i stabilność. 
40  M. Wierzbowski (red.), Konstytucja Biznesu…, op. cit., s. 49.
41  Ibidem, s.50. 
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Wyodrębnić możemy przesłanki pozytywne i negatywne. Do przesłanek po-
zytywnych należą: a) cel działalności (zarobkowość), b) zorganizowanie (zor-
ganizowana działalność), c) sposób wykonywania działalności (wykonywana  
w sposób ciągły), d) wykonywanie we własnym imieniu. Przesłanki pozytywne 
muszą być spełnione łącznie, by można było uznać określoną działalność za 
działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Przedsiębior-
ców42. Natomiast wystąpienie przesłanek negatywnych oznacza, że pomimo, 
iż określona działalność gospodarcza spełnia przesłanki wynikające z art. 3 
PrPrzed., nie podlega stosowaniu przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców43. 
Do tego rodzaju działalności gospodarczej wyczerpujących znamiona przesła-
nek negatywnych zaliczymy m. in. szeroko rozumianą działalność rolniczą ure-
gulowaną w art. 6 PrPrzed. oraz działalność nieewidencjonowaną uregulowaną 
w przepisie art. 5 PrPrzed.

Regulacja dotycząca działalności nierejestrowanej (nieewidencjonowanej) 
stanowi swego rodzaju novum, z racji tego, że nie wymaga wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, umożliwia prowadzenie 
niewielkich rozmiarów działalności w sposób znacząco odformalizowany.44 
Stanowi to odciążenie dla osób, które chciałyby przetestować nowy pomysł na 
biznes. Jak wskazuje M. Sarnowiec – Cisłak i T. Grzybowski „wydaje się więc, 
że instytucja ta stanowi swego rodzaju kompromis ze strony państwa między 
dążeniem do uczynienia życia gospodarczego możliwie najbardziej transpa-
rentnym, co ma oczywiste przełożenie szczególności na wpływy budżetowe,  
a potrzebą ustanowienia swego rodzaju zachęt, które niwelowałyby trudności 
natury formalnej oraz finansowej, wypychające niektórych przedsiębiorców do 
tzw. szarej strefy. Jest to zatem wyraz swoistego pragmatyzmu ze strony usta-
wodawcy. Dotychczasowe postrzeganie działalności prowadzonej w ramach 
szarej strefy na małą skalę stało się bowiem legalne”45.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 PrPrzed. „Nie stanowi działalności gospodarczej 
działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej 
działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę46, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie 

42  Ibidem. 
43  Ibidem.
44  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. 
U. z 2019r., poz. 1291 ze zm.).
45  M. Sarnowicz – Cisłak, T. Grzybowski, Działalność nierejestrowa …, op. cit., s. 19. 
46  Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 2177 ze zm.). 
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wykonywała działalności gospodarczej.”. Natomiast zgodnie z treścią art. 195 
przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Przedsiębiorców oraz inne ustawy 
dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. „Przepis art. 5 ust. 
1 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, stosuje się również do działalności 
wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia 
w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, nie były wpisane do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub których wpis został 
wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa 
w art. 1 ust. 1, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wej-
ścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą.”47. Powyższe ure-
gulowanie ma zatem zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych, które prowa-
dzą jednoosobową działalność gospodarczą, jednakże konstrukcja działalności 
nieewidencjonowanej nie obejmuje działalności wykonywanej w jakiejkolwiek 
formie organizacyjno – prawnej przewidującej wspólne prowadzenie działal-
ności gospodarczej, w tym również w formie czy w ramach spółki cywilnej48. 
Regulacja ta dotyczy zarówno obywateli polskich, jak również zagraniczne 
osoby fizyczne, podejmujące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, na zasadach uregulowanych w PrPrzed.49 Ustawodawca 
poprzez uregulowanie art. 5 PrPrzed. ograniczył przedmiotowo działalność 
nieewidencjonowaną do tych rodzajów działalności, które nie wyczerpują 
znamion działalności reglamentowanych, tj. nie wymagają uzyskania koncesji, 
licencji, zezwoleń lub wpisu do rejestru działalności regulowanej50. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa działalność nieewidencjonowana definio-
wana jest przez następujące determinanty (przesłanki): 1) podmiotową (dzia-
łalność ta jest wykonywana wyłącznie przez osobę fizyczną, 2) przedmiotową 

47  Ustawa z dnia 06 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Przedsiębiorców 
oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U z 2018 r., poz. 650).
48  Pr.Przed., art. 5 ust. 5, „Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej  
w ramach umowy spółki cywilnej.”, por. również A. Pietrzak (red.), Prawo przedsiębiorców, Ko-
mentarz, Wolters Kluwer, Warszawa2019, s. 87 i 88, „Spółką cywilną, w rozumieniu art. 860 
k.c., jest stosunek obligacyjny oparty na umowie, w której wspólnicy zobowiązują się do osią-
gnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działalnie w sposób oznaczony, w szczególności 
przez wniesienie wkładów. Artykuł 4 ust. 2 p.p. uznaje za przedsiębiorców wspólników spółki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. (…) ustawodawca zde-
cydował się, że osoby zawierające umowę spółki cywilnej nie mogą wykonywać działalności 
nieewidencjonowanej. W praktyce oznacza to również, że jeżeli osoby wykonujące działalność 
nieewidencjonowaną zawrą umowę spółki cywilnej, będzie to skutkowało koniecznością doko-
nania zgłoszenia do CEIDG z uwagi na brak możliwości kontynuowania aktywności w postaci 
działalności nieewidencjonowanej”.
49  M. Sarnowicz – Cisłak, T. Grzybowski, Działalność nierejestrowa…, op. cit., s. 20.
50  Ibidem.
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(działalność nieewidencjonowana nie należy do sfery działalności reglamen-
towanej), 3) przychodową (przychód należny z tej działalności nie przekracza  
w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa 
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę51, 4) temporalną (polegającą na niewykonywaniu przez okres ostatnich 
60 miesięcy działalności gospodarczej52. By możliwe było prowadzenie działal-
ności gospodarczej niewielkich rozmiarów (działalności nieewidencjonowanej) 
poza reżimem dotyczącym przedsiębiorców w rozumieniu przepisów PrPrzed. 
powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. Jednakże nieziszczenie się 
którejkolwiek z wymienionych przesłanek wyklucza możliwość prowadzenia 
działalności gospodarczej w formie nierejestrowej53.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego, tj. prze-
pisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych54, prowadzący działalność gospodarczą w formie nierejestrowanej nie 
płaci podatku jak przedsiębiorca, gdyż przychody z takiej działalności nie po-
chodzą z działalności gospodarczej, a stanowią przychód z tzw. innych źródeł55. 
Wobec powyższego podatnik nie uiszcza podatku wg stawki liniowej (19%),  
a zgodnie ze skalą ogólną (18% i 32% podstawy opodatkowania), ponadto nie 
płaci w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek, deklarując uzyskany  
z tego tytułu przychód w zeznaniu rocznym56. Mając na uwadze powyższą 
regułę dotyczącą rozliczania należy wskazać, że dochody z działalności niere-
jestrowanej, należy wykazywać w zeznaniu rocznym PIT – 36, które to do-
chody łączą się z dochodami z innych źródeł przychodów opodatkowanymi 
według skali podatkowej wykazanymi w zeznaniu PIT – 36, np. z wyna-
grodzenia ze stosunku pracy57. W sytuacji gdy przychód należny przekroczy  
w danym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta 
traci atrybut działalności nierejestrowanej i staje się działalnością gospodarczą 
(podlegającą regulacji PrPrzed.) począwszy od dnia, w którym nastąpiło prze-
kroczenie wysokości przychodu należnego, a osoba prowadząca działalność 

51  Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2177, ze zm.), w 2020 r. jest to 1.300,00 zł. tj. połowy z 2.600,00 zł., zgodnie 
z §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimal-
nego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1778.).
52  M. Sarnowicz – Cisłak, T. Grzybowski, Działalność nierejestrowa…, op. cit., s. 20.
53  Ibidem, s. 21.
54  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U  
z 2019 r., poz. 1387, ze zm.).
55  M. Sarnowicz – Cisłak, T. Grzybowski, Działalność nierejestrowa…, op. cit., s. 27.
56  Ibidem, s. 27., por. również G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców…, op. cit., s. 60. 
57  G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców…, op. cit., s. 61.
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nieewidencjonowaną zobowiązana jest złożyć wniosek o wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od 
dnia, którym nastąpiło przekroczenie wartości przychodu należnego58. Zatem  
w przypadku przekroczenia ustawowego limitu przychodu należnego, upraw-
niającego do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, przychody uzy-
skiwane z prowadzonej działalności gospodarczej zaczynają być uznawane za 
przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, począwszy od dnia zło-
żenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, lub od dnia następującego po bezskutecznym upływie terminu 
do złożenia takiego wniosku o wpis (w przypadku gdy przedsiębiorca nie do-
pełnił obowiązku rejestracji)59. 

Natomiast z punktu widzenia ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług60 osoba prowadząca działalność nierejestrowaną na mocy 
art. 113 może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego dla osób nieprzekra-
czających limitu przychodów (200 000,00 zł za poprzedni rok podatkowy) co 
w konsekwencji spowoduje, że każda z osób prowadząca działalność nieewi-
dencjonowaną tych limitów ustawowych nie przekroczy61. Należy jednak 
uwzględnić, że poza zakresem wspomnianego zwolnienia zgodnie z art. 113 
ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług pozostają podatnicy dokonujący 
dostawy towarów określonego rodzaju (np. wyrobów z metali szlachetnych, 
wyrobów tytoniowych), czy świadczących określone usługi (np. doradcze, 
jubilerskie, prawnicze, ściągania długów, w tym factoringu)62. Jednocześnie 
zgodnie z art. 109 ww. ustawy podatnik korzystający ze zwolnienia zobo-
wiązany jest do prowadzenia dziennej uproszczonej ewidencji sprzedaży63. 
Oznacza to w praktyce znaczne odformalizowanie rachunkowo – księgowej 
strony prowadzenia działalności gospodarczej, sprowadzające się w istocie do 
konieczności dokonywania odpowiednich zapisów na wybranym przez siebie 
nośniku (np. w zeszycie czy programie MS Excel). Przepisy nie przewidują 
bowiem jakichkolwiek szczególnych wymogów przewidzianych co do formy 
takiej ewidencji. Na podatnika nałożony jest jedynie obowiązek zapisywa-
nia informacji o wartości sprzedaży za każdy dzień obrotowy w taki sposób, 

58  M. Sarnowicz – Cisłak, T. Grzybowski, Działalność nierejestrowa…, op. cit., s. 21.
59  Ibidem, s.27., por. również G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców…, op. cit., s. 61.
60  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
106).
61  A. Pietrzak (red.), Prawo przedsiębiorców, Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, 
s. 88.
62  M. Sarnowicz – Cisłak, T. Grzybowski, Działalność nierejestrowa…, op. cit., s. 27.
63  A. Pietrzak (red.), Prawo przedsiębiorców…, op. cit., s. 88 i 89.
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by możliwe było bieżące kontrolowanie wielkości realizowanych przez niego 
obrotów64. Ewidencja może stanowić jedyne narzędzie służące do kontroli 
legalności działań podatników zajmujących się prowadzeniem działalności 
nieewidencjonowanej65. Poza obowiązkiem o charakterze ewidencyjnym, na 
podatnikach prowadzących działalność nieewidencjonowaną spoczywa rów-
nież obowiązek wystawiania na żądanie kontrahenta faktury lub rachunku66. 

Wprowadzając instytucję działalności nieewidencjonowanej ustawodaw-
ca zdecydował się na redukcje obciążeń w sferze ubezpieczeń społecznych 
prowadzące do zniesienia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie spo-
łeczne i zdrowotne. O ile nie budzi wątpliwości fakt, iż osoba prowadząca 
działalność nieewidencjonowaną nie opłaca składek obciążających podmioty 
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, o tyle niejasności powsta-
ją w przypadku, gdy działalność ta stanowi pracę wykonywaną na podstawie 
umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy też innej umowy o świadczenie usług, 
do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia zgodnie z postanowieniami 
kodeksu cywilnego67.

Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rodzi poważne trudno-
ści interpretacyjne stanów faktycznych, w których obowiązek odprowadza-
nia składek za świadczącego usługę będzie spoczywał nie na zleceniodawcy 
będącym przedsiębiorcą, ale na innych podmiotach (osobach prawnych czy 
osobach fizycznych niebędących profesjonalistami), które zamawiają usługę 
świadczoną w ramach działalności nieewidencjonowanej. Nie jest jasne, czy 
osoba korzystająca z usług masażysty (prowadzącego działalność nieewidencjo-
nowaną) w sposób cykliczny będzie zmuszona odprowadzić za niego składki 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
albo, czy taki obowiązek będzie spoczywał na rodzicach zapewniających dla 
swych dzieci korepetytora68. Wykładnię jaką proponuje Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych prowadzi w istocie do podziału na dwie grupy osób wy-
konujących działalność nieewidencjonowaną: podmioty niepodlegające obo-
wiązkowym ubezpieczeniom społecznym (sprzedawcy towarów) i podmioty  
 
 
 

64  M. Sarnowicz – Cisłak, T. Grzybowski, Działalność nierejestrowa…, op. cit., s. 27 i 28.
65  A. Pietrzak (red.), Prawo przedsiębiorców…, op. cit., s.89.
66  M. Sarnowicz – Cisłak, T. Grzybowski, Działalność nierejestrowa…, op. cit., s. 28.
67  Ibidem.
68  Ibidem, s. 30.
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podlegające takiemu obowiązkowi (osoby świadczące usługi na podstawie 
umów cywilnoprawnych)69.

Zakończenie

Dokonując analizy przepisu art. 5 ust. 1 PrPrzed. bez wątpienia należy 
wskazać, iż brak jest możliwości stosowania przepisów PrPrzed. do działalno-
ści formalnie niegospodarczej. W konsekwencji oznacza to nie tylko zwolnie-
nie podmiotów wykonujących taką działalność z obowiązków wynikających  
z tej ustawy, ale i niemożność powoływania się przez te podmioty na upraw-
nienia, czy inne korzystne rozwiązania wynikające z jej przepisów, o ile ana-
logicznych uprawnień czy rozwiązań nie można wywieść z przepisów innych 
ustaw mających do tych podmiotów zastosowanie70. Dostrzec jednocześnie 
należy, że osoba podejmująca drobną działalność, poza zniesieniem sforma-
lizowanej procedury rejestracji może skorzystać z innych mechanizmów uła-
twiających prowadzenie aktywności gospodarczej wynikającej ze skali dzia-
łalności i wielkości osiąganych obrotów m.in. ze zwolnienia z podatku od 
towarów i usług, możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, 
 
 

69  Ibidem, autorzy w tym zakresie powołują się na interpretację indywidualną Zakła-
du Ubezpieczeń społecznych Oddział w Gdańsku nr 285 z dnia 24 lipca 2018 r., znak: 
DI/100000/43/822/2018, M. Sarnowicz – Cisłak, T. Grzybowski, Działalność nierejestrowa…, 
s. 28 i 29, „(…) W lipcu 2018 r. agent ubezpieczeniowy wystąpił do Oddziału ZUS w Gdańsku 
z pytaniem o to, czy musi opłacać składki za osoby, z którymi podpisuje umowy o świadczenie 
usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, przy czym osoby te prowadzą tego rodzaju 
działalność jako działalność nierejestrowaną (pytanie dotyczyło także osób korzystających z tzw. 
Ulgi na start). W interpretacji indywidualnej z dnia 24 lipca 2018 r. Gdański ZUS potwierdził 
taki obowiązek. Organ uznał, że zawarcie umów o świadczenie usług z osobami, które wykonu-
ją działalność zarobkową we własnym imieniu, do czasu osiągnięcia przychodu przekraczające-
go 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, korzystają ze zwolnienia z obowiązku rejestracji 
działalności gospodarczej, powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 
za te osoby. Interpretacja ta wywołała reakcję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który odciął 
się od tego stanowiska, ale tylko w zakresie ulgi na start. W komunikacie, jaki ukazał się w dniu 
28 sierpnia 2018 r. ZUS podkreślił, że interpretacja wydana przez Oddział w Gdańsku dotyczy 
jednostkowej sprawy, konkretnego stanu faktycznego i wyłącznie przedsiębiorcy wnioskujące-
go o jej wydanie, zaś zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpiecze-
nie społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z uli na strat. Dylemat dotyczy działalności 
nierejestrowanej pozostał. Jednoznacznych wskazówek w tym względzie nie zawiera również 
broszura informacyjna na temat działalności nierejestrowej, opublikowana przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii. Z jednej strony potwierdza ona obowiązek odprowadzania 
składek w przypadku świadczenia – w ramach działalności nieewidencjonowanej – pracy na 
podstawie wspomnianych umów cywilnoprawnych, z drugiej zastrzega, że „Szczegółowych in-
formacji w zakresie podlegania pod ubezpieczenia z tytułu posiadania statusu zleceniobiorcy 
udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.
70  G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców…, op. cit., s. 62.
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zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy 
fiskalnej71.

Obawy wzbudzać może przede wszystkim ewentualna kontrola uzyskiwa-
nego przychodu z uwagi na fakt, iż skoro działalność kwalifikowana na podsta-
wie art. 5 ust. 1 PrPrzed. nie jest nigdzie rejestrowana, to organy administracji 
publicznej mają dalece ograniczoną możliwość nie tylko powzięcia wiadomo-
ści o jej wykonywaniu, ale też ustalenia faktycznie uzyskiwanego przychodu, 
co może powodować tendencję do nierejestrowania działalności pomimo 
przekroczenia ustawowego progu uzyskiwanych przychodów72. Konsekwencją 
powyższego jest fakt, iż mniejszy zakres wiedzy ze strony organów publicz-
nych w przedmiocie podejmowanej aktywności gospodarczej wiązać się będzie 
z mniejszym zakresem kontroli. Stanowi ona czynnik mogący służyć również 
ochronie przedsiębiorczości, nie można bowiem zapominać o słusznych inte-
resach nabywców przejawiających się między innymi w należytym nadzorze 
państwa z punktu widzenia jakości sprzedawanych towarów73. Niezależnie od 
powyższego należy pozytywnie ocenić wprowadzenie do porządku prawnego 
instytucję działalności nieewidencjonowanej z uwagi na fakt, iż niniejsza in-
stytucja spełnia zakładane cele i w praktyce wpływa na ożywienie życia gospo-
darczego prowadzącego do wyjścia z tzw. szarej strefy działalności niewielkich 
rozmiarów. Należy przy tym pamiętać, że działalność nieewidencjonowana jest 
wyborem, a nie obowiązkiem początkującego przedsiębiorcy. 
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Strzeszczenie: Niniejsze opracowanie porusza tematykę związaną  
z językiem prawnym i prawniczym. Dodatkowo język prawny został 
opisany w technice oraz procedurze legislacyjnej. Została poruszo-
na problematyka budowy aktów normatywnych oraz samego języka. 
Przedstawiono rolę spójników oraz interpunkcji w języku prawnym. 
Dokonano również próby usystematyzowania wiedzy w tym aspekcie.

Słowa klucze: Prawo, legislacja, przepisy, technolekt, zasady techniki 
prawodawczej.
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Wstęp

Dyskurs jaki powstał w przedmiocie istnienia, a także własności języka 
prawnego i prawniczego, miał na celu usystematyzowanie problematyki nor-
my prawnej, wykładni prawa oraz inferencji jurydycznych. Co ważne, wiązały 
się one z teorią tworzenia, jak i samego stosowania prawa2. Problematyka in-
dywidualności języka prawnego najczęściej omawiana jest przy okazji delibe-
rowań dotyczących interpretacji prawniczej (tzw. wykładni), bowiem przepisy 
prawne stanowią punkt wyjścia, bazę dla wspomnianej powyżej interpretacji. 

1  Mgr, Instytut Badawczo-Rozwojowy, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki  
w Warszawie.
2  Zob. A. Malinowski, Polski język prawny Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006, s. 18-19.
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Celem niniejszego opracowania była próba omówienia języka prawnego 
oraz prawniczego w aspekcie zasad i technik legislacyjnych, a także ich zbada-
nia pod kątem lingwistycznym.

Część merytoryczna

Tytułem wstępu należy podkreślić, że autorem terminu „język praw-
ny” (oraz terminu „język prawniczy”, bo są to dwa odrębne pojęcia) jest  
B. Wróblewski, który w książce swojego autorstwa przeprowadza zróżnicowa-
nie języka prawnego jako tego, w którym sformułowane są teksty obowiązu-
jącego prawa, od języka prawniczego, w którym sformułowane są wypowiedzi 
o obowiązującym prawie3.

Język prawny, co warto zasygnalizować, obejmuje dwa komponenty języ-
kowe, tj. język przepisów prawnych i język norm prawnych4.

Rozróżnienie języka przepisów prawnych, o dziwo, nie nastręcza trudno-
ści, ponieważ sformułowane w nim wyrażenia są zawarte w określonych zbio-
rach tekstów sporządzonych przez legislatora, którego można rozumieć jako 
podmiot decydujący o brzmieniu przepisów prawnych (jest to w rzeczywisto-
ści cała grupa organów i osób, których nie będziemy bliżej identyfikować)5.

Wyodrębnienie języka norm prawnych wynika z przyjęcia tezy, z której 
treści wynika, że norma prawna stanowi wyrażenie języka wskazujące regułę 
postępowania adresata znajdującego się w określonych okolicznościach, otrzy-
mane w drodze procesu wykładni (dekodowania, interpretacji) przepisów 
prawnych (tj. tekstu sformułowanego w języku przepisów prawnych)6. Samo 
pojęcie wykładni (tj. interpretacji) oznacza proces złożony i – co stanowi 

3  Zob. B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy, Kraków 1948. Jako kryterium odróżnienia 
języka prawnego od języka prawniczego B. Wróblewski wskazuje na odrębność słownictwa  
i reguł semantycznych (aczkolwiek przyznaje, że istnieje dla tych języków wspólny zasób słów 
i reguł semantycznych). Wskazuje również na kryterium podmiotowe, stwierdzając, że język 
prawny to język prawodawcy, a język prawniczy to język prawników. Wyodrębnienia te nie 
są ostre i były poddane krytyce. Teoretycy prawa proponowali stosowanie innych kryteriów 
(najczęściej opartych na poziomach języka lub nawet kwestionowano istnienie dwu różnych 
języków (prawnego i prawniczego) – na ten temat: Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warsza-
wa 1974, s. 209-215. Oryginalne kryterium rozróżnienia języka prawnego od prawniczego od-
wołujące się do teorii illokucji J.L. Austina zaproponował T. Gizbert-Studnicki, Język prawny  
a język prawniczy, Kraków 1972, s. 219 i n.
4  Rozróżnienie to pochodzi od S. Wronkowskiej i Z. Ziembińskiego. Por. Z. Ziembiński, 
Teoria prawa, Warszawa 1980, s. 81 i n.; S. Wronkowska, Zasady prawa, Wrocław 1977, s. 40.
5  Zob. Malinowski, A., op. cit., s. 19-20.
6  Zob. Z. Ziembiński, Logiczne podstawy prawoznawstwa: wybrane zagadnienia, Warszawa 
1966, s. 45. Rozumienie takie nie jest powszechnie przyjmowane, inaczej np. F. Studnicki,  
O dogmatyce prawa, „Państwo i Prawo” 1957, z. 7-8, odmienne zdanie Cz. Znamierowski, 
Układ prawny i norma prawna, Poznań 1934.
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niejednokrotnie pole do popisu dla prawników – różnie pojmowany7. Ma to 
bezpośredni wpływ na trudności w eksplicytnym określeniu słownictwa i se-
mantyki języka norm prawnych, zwłaszcza że w odróżnieniu od języka przepi-
sów prawnych nie dysponujemy żadnymi zbiorami tekstów sformułowanych 
w języku norm prawnych8.

W takim ujęciu, język norm prawnych jest wprawdzie konsekutywny 
w stosunku do języka przepisów prawnych, jednakże jego właściwości zale-
żą dodatkowo od innych czynników, w szczególności związanych z przyjętą 
metodologią wykładni względnie z zastosowaniem innej, niż wykładnia drogi 
uzyskania normy prawnej (np. w drodze wykładni przepisów)9. Powoduje to, 
że przyporządkowanie tekstów w obu omawianych językach nie jest jedno-
znaczne zwłaszcza w sytuacji, gdy interpretator nie ogranicza się tylko do tzw. 
wykładni logiczno-językowej. Należy zauważyć, że niektórzy teoretycy prawa 
w ogóle kwestionują celowość odróżnienia przepisu prawnego od normy praw-
nej, traktując te pojęcia jako tożsame10.

Problematyka translacji wyrażeń języka przepisów prawnych na język 
norm prawnych jest przedmiotem zainteresowania teoretyków prawa11. Podej-
mowano również próby metodologiczne określenia wyraźnego języka opisu se-
mantycznego (jako części języka etnicznego), pozwalającego na jednoznaczne 
objaśnienie znaczenia wszelkich wyrażeń języka12. Taka eksplikacja polega na 
przekładzie wyrażenia języka przepisów prawnych na wyrażenia języka opisu 
semantycznego. Implikacja interpretacji w postaci jednoznacznej normy, to 
wyrażenie sformułowane w języku opisu semantycznego. W przedstawionym 
ujęciu język norm prawnych powstaje jako rezultat interpretacji w języku opi-
su semantycznego13.

Warto nadmienić, że język norm prawnych nie jest możliwy do uzyskania 

7  Por. L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa, doktryna i tezy orzecznictwa, Zaka-
mycze 2001.
8  Bliżej o stosunku języka tekstów do języka norm prawnych: Z. Ziembiński, Problemy pod-
stawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 81 i n., por. też na temat języka norm: L. Nowak, 
Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa, Poznań 1968.
9  Zob. Malinowski, A., op. cit., s. 20.
10  Tak: J. Nowacki, Przepis prawny a norma prawna, Katowice 1988, s. 103. Autor również 
wskazuje (s. 47-48), że zarówno legislator w tekstach prawnych, jak i prawie cała judykatura po-
sługuje się pojęciami „przepis prawa”, „artykuł”, „paragraf”, „ustęp”, „punkt”, zaś nie posługuje 
się konstrukcją „norma prawna”.
11  Zob. Malinowski, A., op. cit., s. 20-21.
12  Tak: T. Gizbert-Studnicki, Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej, Kraków 
1978.
13  Zob. Malinowski, A., op. cit., s. 21.
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w drodze algorytmicznego przekształcenia14 wyrażeń języka przepisów praw-
nych, ze względu na nieostrość niektórych wyrazów, wpływ czynników pozaję-
zykowych, kontekstowość znaczeń, itp.15. Pojęcie języka opisu semantycznego 
ma w tym przypadku znaczenie idealizacyjne i nie prowadzi do uzyskania real-
nej możliwości algorytmicznego uzyskiwania wyrażeń języka norm prawnych.

Przedmiotem wielu dyskusji prawniczych (i nie tylko) był, jest i zapewne 
nadal będzie lingwistyczny charakter języka prawnego, omawiany, jak pod-
kreśla A. Malinowski, na ogół poprzez odniesienie do własności innych języ-
ków, najczęściej do języka etnicznego, czy też języka powszechnego16. Język 
prawny przedstawiany jest między innymi jako: tekst przepisów prawnych; 
język prawodawcy; idiolekt prawodawcy; kod słowny; język specjalistyczny; 
język rodzajowy; rejestr językowy.

W ramach języka etnicznego można wyodrębnić odmiany środowiskowe 
języka, tzw. języki rodzajowe. Język rodzajowy to nic innego, jak język uży-
wany przez grupy jednostek znajdujących się w specjalnych warunkach17. Od-
miany powstają dla grup wyodrębnionych pod jakimś względem, np. zawodu, 
wieku czy rodzaju wykonywanej działalności. Co ważne, punktem odniesie-
nia dla rozróżnienia języka rodzajowego, jest język powszechny, ponieważ ję-
zyk rodzajowy odróżniają od punktu odniesienia (tj. języka powszechnego) 
następujące własności: zawiera on słowa i wyrażenia niespotykane w języku 
powszechnym; zawiera on słowa i wyrażenia o znaczeniach innych niż w języ-
ku powszechnym; stosuje nieco inne reguły składniowe budowy wyrażeń zło-
żonych w porównaniu do języka powszechnego; niektórym z wyrażeń języka 
powszechnego przypisuje się znaczenia idiomatyczne w sytuacji, gdy wyraże-
nia te nie są idiomami w języku powszechnym18.

Język prawny stanowi część języka etnicznego, a w wielu analizach teore-
tyczno-prawnych traktowany jest w kategorii języka rodzajowego – podstawą 
do jego wyodrębnienia jest odniesienie do wyodrębnionej klasy jego użytkow-
ników, którymi są w tym przypadku prawnicy. Co ciekawe, tak wyodrębniony 

14  Przy ścisłym rozumieniu tego pojęcia por. B.A. Trachtenbrot, Algorytmy i automatyczne 
rozwiązywanie zadań, Warszawa 1961. Por. też uwagi M. Zielińskiego na temat pojęcia algo-
rytmu w zbiorze: Eufonia i logos, Poznań 1993, s. 667 i n.
15  Zob. Malinowski, A., op. cit., s. 21.
16  Ibidem.
17  Tak: J. Vendryes, Sur l’emploi impersonnel du verbe, „Celtica Volume” 1956, z. 3, s. 236-
240. Autor posługuje się terminem „język specjalny”. Jako przykłady języka specjalnego wy-
mienia „język prawniczy”, języki kultów religijnych, także języki wyspecjalizowanych grup spo-
łecznych i zawodów (przez Autora określany jako „argot”). Kryterium wyodrębnienia polega na 
wskazaniu odrębnej grupy użytkowników, złożonej z jednostek znajdujących się w specjalnych 
warunkach.
18  Zob. A. Malinowski, op. cit., s. 22.
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język posiada swoiste cechy pod względem lingwistycznym19 oraz może być 
przedmiotem analizy socjolingwistycznej20.

M. Zieliński podkreśla, że język prawny (rozumiany jako suma języka 
przepisów prawnych i języka norm prawnych) posiada własności odróżniają-
ce go od języka powszechnego w stopniu pozwalającym na określenie języka 
prawnego jako języka rodzajowego21. Różni się on od języka powszechnego 
tym, że zawiera znaki symboliczne, dla których elementem oznaczanym są 
wyrażenia proste, niektóre znaki symboliczne są używane w innych znacze-
niach aniżeli w języku powszechnym, stosowane są odmiennie niż w języku 
powszechnym reguły składniowe budowy wyrażeń złożonych, wyrażenia zło-
żone są rozumiane idiomatycznie, podczas gdy w języku powszechnym są ro-
zumiane nieidiomatycznie22.

T. Gizbert-Studnicki akcentuje, że poza odrębnościami na poziomie 
leksykalnym oraz semantycznym, występują różnice pomiędzy językiem prze-
pisów prawnych a językiem etnicznym, także na samym poziomie sposobu 
budowy ciągów wypowiedzi. Podkreśla również, że z socjolingwistycznego 
punktu widzenia język przepisów prawnych, to język rodzajowy, wykształcony 
w środowisku prawników.

Ten sam autor stwierdza równocześnie, że z punktu widzenia proce-
su interpretacji, język przepisów prawnych to język prawodawcy, związany  
z indywidualnymi właściwościami prawodawcy (jego wiedzą, systemem war-
tości itp.), co prowadzi do przypisywania wyrazom, pewnych swoistych dla 
tekstów prawnych, znaczeń23. Mając powyższe na uwadze, należy skonstato-
wać, że język przepisów prawnych jest skorelowany z czynnikami, które nie są 
przedmiotem analiz lingwistycznych, i stąd może być traktowany jako idiolekt 
prawodawcy, o czym będzie mowa w dalszej części rozdziału.

Należy podkreślić, że – jak wskazuje J. Pieńkos – język prawny jest rów-
nież językiem specjalistycznym, a więc jest on odmianą języka etnicznego, 
przystosowaną do możliwie systematycznego opisu zjawisk z zakresu określo-
nej gałęzi wiedzy (lub techniki). 

Technolekt służy do komunikacji specjalistycznej, a informacje 
przekazywane pomiędzy nadawcą i odbiorcą, w tym przypadku posiadają 
odpowiednią wiedzę w zakresie prawa. Powyżej wymieniony autor, 

19  Por. J. Woleński, Logiczne problemy wykładni prawa, Kraków 1967, s. 141 i n.
20  Por. T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Kraków 1986; 
tenże, Sytuacyjne uwarunkowanie językowych właściwości tekstów prawnych, Opole 2004, s. 37 i n.
21  M. Zieliński, Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972, s. 7 i n.
22  Zob. A. Malinowski, op. cit., s. 22-23.
23  Ibidem, s. 23.
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komplementarnie stwierdza, że język prawny to także „podsystem języka 
etnicznego, podsystem, którego słownictwo, kolokacje, frazeologia tworzą 
spójną całość”24.

Dystynktywnymi cechami języka specjalistycznego, występującymi w ję-
zyku prawnym są: precyzja; zwięzłość; funkcjonalna przewaga języka pisanego 
nad ustnym; depersonalizacja autora wypowiedzi; przewaga terminów w po-
staci rzeczowników; a także ścisły związek pomiędzy pojęciem a jego nazwą, 
ujawniający się w każdym terminie języka prawnego25. Zdaniem tego autora, 
język prawny jest par excellence językiem specjalistycznym26.

Należy podkreślić, że – mając na uwadze powyżej opisany technolekt 
– jedną z zasad legislacji jest uczynienie tekstu prawnego zrozumiałym dla 
laików, odbiorców spoza grupy zawodowej prawników27.

Ze względu na powyższe, coraz częściej pojęcie języka prawnego, jako 
języka prawodawcy, jest utożsamiane z językiem, w którym formułowane są 
przepisy prawne28.

W aspekcie lingwistycznym, jak podkreśla K. Brodziak, teksty prawne 
są produktem języka, a nie językiem29. Podkreśla się, że w lingwistyce twórcą 
wypowiedzi w języku nie może być abstrakcyjny „racjonalny prawodawca”, 
lecz tylko „prawodawca faktyczny”, rozumiany jako określona osoba formu-
łująca swoją wypowiedź samodzielnie i w całości, ponieważ tylko takiej osobie 
można przypisać określone kompetencje i zachowania językowe (czego już 
nie można stwierdzić o poszczególnych organach kolegialnych stanowiących 
prawo).

Mając na uwadze powyższe, należy zaznaczyć, że wielu teoretyków prawa 
omawiając proces tworzenia i stosowania prawa, w sposób całkowity pomija 
ten termin (tj. język prawny), najprawdopodobniej, jak wskazuje A. Mali-
nowski, w rezultacie wątpliwości co do rzeczywistego istnienia takiego tworu 
językowego o właściwościach odrębnych od języka etnicznego30. Należy za-
akcentować, że żaden z teoretyków prawa nie odmawia językowi przepisów 

24  J. Pieńkos, Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie - Prawo w języku, Warszawa 1999,  
s. 71.
25  Zob. A. Malinowski, op. cit., s. 23-24.
26  Ibidem.
27  Por. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979.
28  Tak np.: A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2000, s. 156; S. Lewandow-
ski, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2004,  
s. 102-103.
29  Patrz: Brodziak, K., O lingwistycznym statusie języka prawnego, „Studia Prawnicze” 2004, 
z. 1, s. 64-65.
30  Zob. A. Malinowski, op. cit., s. 28-29.
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prawnych związku z językiem etnicznym, co wynika z obserwowanych wła-
sności semantycznych i syntaktycznych obu tych języków, aczkolwiek wszyscy 
dostrzegają fakt występowania jakichś różnic semantycznych, syntaktycznych 
i pragmatycznych między tekstami przepisów prawnych a tekstami języka et-
nicznego (powszechnego, ogólnego)31.

Godzi się podkreślić, że w literaturze prawniczej poza językiem praw-
nym wyodrębniane są również: język prawniczy, gwara prawnicza (utworzona  
w procesie nieformalnego porozumiewania się prawników między sobą w 
formie mówionej), czy też socjooperatywny język zawodowy prawników 
(utworzony, aby uekonomicznić język prawny na użytek praktyki zawodowej 
prawników)32.

Język prawniczy, zdaniem B. Wróblewskiego, jest językiem, którym po-
sługuje się nauka oraz praktyka prawa, interpretując i komentując wypowiedzi 
sformułowane w języku prawnym. Wypowiedzi w języku prawniczym znaj-
dujemy we wszelkiego rodzaju orzeczeniach, komentarzach i podręcznikach 
z dziedziny prawa. Język prawniczy przejmuje odrębności semantyczne wy-
stępujące w języku prawnym. W aspekcie syntaktycznym, co należy podkre-
ślić, nie odbiega on od języka etnicznego. Element „nienaturalności” w języku 
prawniczym (oraz w języku prawnym), polega przede wszystkim na odrębno-
ściach semantycznych, wynikających z tego, że prawodawca może w arbitralny 
sposób nadawać znaczenia terminom języka, względnie wprowadzać neolo-
gizmy, czy zapożyczenia w celu uzyskania możliwie precyzyjnej i efektywnej 
regulacji prawnej, lecz różnice znaczeń w stosunku do języka potocznego nie 
mogą być zbyt wielkie, gdyż tekst musi być zrozumiały dla adresata określonej 
normy prawnej. Język prawniczy tradycyjnie separowany jest w zależności od 
jego użytkownika33.

Język prawny traktowany jest jako język, w którym zostały sformułowane 
teksty prawa, które obowiązuje lub obowiązywało w Polsce. W przyjętym poj-
mowaniu, język prawny jest li tylko językiem pisanym, tekstami tego języka są 
zaś akty normatywne. Przepisy prawne w tym aspekcie są wyrażeniami języka 
prawnego.

Ustalenie, że teksty prawne, co zostało już podkreślone we wcześniejszej 
części, to wypowiedzi (racjonalnego) prawodawcy sformułowane w języku 
prawnym, zostało przyjęte w szczególności ze względów praktycznych, ponie-
waż dodatnie cechy badawcze wynikające z takiej definicji języka prawnego są 

31  Por. np.: Gizbert-Studnicki, T., op. cit. 
32  Por. B. Hałas, Terminologia języka prawnego, Zielona Góra 1995, s. 42-44.
33  Por. Opałek, K., Wróblewski, J. op. cit., s. 40 i n.
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oczywiste. 
Przyjęte w powyższej części opracowania rozumienie języka prawnego 

nie wymaga literalnego określenia twórcy tekstów prawnych34.
Badając teksty prawa obowiązującego, jest możliwe orzekanie o specy-

ficznych właściwościach posiadanych przez te teksty oraz o przymiotach ję-
zyka prawnego, w którym teksty te zostały sformułowane. Deskrypcja języka 
prawnego dokonana na podstawie eksplikacji tekstów aktów normatywnych, 
stanowi apoteozę efektu działań o charakterze rzeczywistym pluralistycznych 
legislatorów. 

Powyżej wspomnianymi legislatorami są zarówno organy kolegialne 
oraz jednoosobowe, zaś teksty stanowionych aktów normatywnych podlegają 
wpływom różnych organów uzgadniających, doradców, zespołów, koordyna-
torów, w tym samych prawników. 

Zastosowane podejście do języka prawnego nie ma żadnego związku  
z tym, jak sytuujemy język prawny w stosunku do języka etnicznego (co było 
przedmiotem prezentacji w poprzednim punkcie). Stanowisko w tym zakresie 
przedstawimy w zakończeniu niniejszego opracowania.

Spójnik stanowi niesamodzielną treściowo i nieodmienną część mowy, 
której funkcja polega na unifikowaniu zdań składowych w zdaniu złożonym 
lub wyrazów w zdaniu pojedynczym, a także zdeterminowaniu relacji zacho-
dzącej między skomasowanymi zdaniami czy wyrazami. Spójnikiem może być 
jedno słowo (np. „i”, „albo”, „lub”), a także dwa lub więcej słów tworzących 
razem dwie części spójnika tzw. skorelowanego, w którym po wystąpieniu 
pierwszej części, musi również wystąpić w zdaniu jego druga część (np. „Jeże-
li..., to...”, „nie tylko..., lecz także...”)35.

Wybór spójnika łączącego zdania składowe w jedno zdanie złożone lub 
– jak zostało wspomniane powyżej – łączącego części zdania pojedynczego, 
zwykle nie powoduje trudności oraz pozwala na redakcję zdania poprawne-
go stylistycznie, jednoznacznego, a zarazem przekazującego pożądaną treść36. 
Jednakże użycie spójnika niewłaściwego lub spójnika, który może podlegać 
różnej interpretacji, prowadzi do redakcji zdania o treści różnej od zamierzo-
nej, w szczególności zdania niejednoznacznego, takiego, które może podlegać 
różniącym się interpretacjom. Z powołanych względów celowe jest posłu-
giwanie się spójnikami, które pozwolą na budowę zdania o jednoznacznej 
określonej przez legislatora treści. Tego typu spójnikami są te słowa, które 

34  Zob. A. Malinowski, op. cit., s. 30-32.
35  A. Malinowski (red.), Zarys metodyki pracy legislatora, Warszawa 2009, s. 345-347.
36  Ibidem, s. 345.
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odpowiadają zdefiniowanym przez logików tzw. prawdziwościowym funkto-
rom zdaniotwórczym, za pomocą których możliwa jest konstrukcja zdania zło-
żonego opisującego dyrektywę postępowania w sposób jednoznaczny.

Funktory zdaniotwórcze prawdziwościowe (tzw. ekstensjonalne) charak-
teryzują się tym, że wartość logiczna (tj. prawda [1], fałsz [0]) zdania złożonego 
zbudowanego przez taki funktor jest jednoznacznie wyznaczona przez warto-
ści logiczne (prawda, fałsz – jak wyżej) argumentów tego funktora (tj. zdań 
składowych)37. Funktorom prawdziwościowym w języku polskim odpowiada 
jednoargumentowa negacja „nie jest tak, że...” oraz dwuargumentowe spójniki, 
takie jak „i”, „lub”, „albo”, „bądź”, „ani.., ani...”, Jeżeli... to...” i inne. Powyż-
sze spójniki należą do słów o najwyższej częstości w tekstach prawnych, a ich 
użycie w tekstach prawnych jest znacząco wyższe w porównaniu z językiem 
ogólnym (quasi-cywilnym).

Zdania wielokrotnie złożone, jak sama nazwa wskazuje, składają się z wię-
cej niż dwóch zdań składowych (lub równoważników zdań), przy czym te zda-
nia składowe mogą w stosunku do siebie pozostawać w stosunkach współrzęd-
ności, a także podrzędności38. Ze względu na wzajemne stosunki zachodzące 
między rzeczonymi zdaniami oraz ze względu na sposób ich łączenia, można 
wyróżniać antynomiczne rodzaje zdań wielokrotnie złożonych39.

Zdania wielokrotnie złożone bardzo często występują w aktach norma-
tywnych mimo regulacji (tj. § 6 Zasad techniki legislacyjnej) stwierdzającej, że 
zdanie w akcie normatywnym redaguje się zgodnie z powszechnie przyjętymi 
regułami składni języka polskiego, unikając zdań wielokrotnie złożonych.

Wielokrotnie złożone zdania budowane są za pomocą spójników, którym 
odpowiadają słowa języka polskiego. Do oznaczania jednakowych relacji mię-
dzy łączonymi zdaniami składowymi, powinny być używane te same spójni-
ki. Używanie różnych słów do oznaczania takich samych relacji, jak wskazuje  
A. Malinowski, jest zdecydowanie niekorzystne ze względu na osłabienie jed-
noznaczności i nie powinno mieć miejsca w tekście prawnym40.

Omówienie rozpoczynamy od zdań współrzędnych wielokrotnie złożo-
nych. Występują one często w tekstach prawnych. Są to zdania, w których 

37  Ibidem, s. 345-346.
38  Równoważnik jest to wypowiedź bez czasownika w formie osobowej, która treściowo  
i informacyjnie odpowiada zdaniu, np. „występować kolejno”, „wypełniając deklarację”, „dużo 
nieprawidłowości w dokumentacji”. Równoważniki – jako samodzielne jednostki – pojawiają się 
rzadko, zwykle wchodzą w skład zdania złożonego ze zdaniem, z którym łączą się znaczeniowo 
i syntaktycznie.
39  Takie np. jak zdanie wielokrotnie złożone podrzędnie, współrzędnie, przeciwstawne, roz-
łączne, synonimiczne, utożsamiające, wyłączające, wynikowe.
40  Zob. A. Malinowski (red.), op. cit., s. 345-347.
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zdania składowe łączą się z innymi zdaniami składowymi za pomocą spójni-
ków koniunkcji, alternatywy zwykłej, alternatywy rozłącznej, binegacji (po-
wyższe spójniki należą do grupy tzw. spójników współrzędnych).

Należy zwrócić uwagę na to, że do konstrukcji zdania wielokrotnie zło-
żonego zostaje użytych dwa lub więcej spójników i powstaje problem, a mia-
nowicie – które ze zdań składowych są wiązane przez poszczególne spójniki,  
a przede wszystkim, w jakiej kolejności należy te powiązania rozpatrywać. 
Ustalenie powyżej wskazanej struktury wiązania zdań składowych w jedno 
zdanie wielokrotnie złożone, jest istotne dla jednoznaczności tekstu prawnego.

Zdanie wielokrotnie współrzędnie złożone zbudowane wyłącznie przez 
spójniki alternatywy zwykłej („lub”) jest prawdziwe wtedy, gdy przynajmniej 
jedno ze zdań składowych jest prawdziwe. Wszystkie słowa „lub” łącznie wzię-
te tworzą jeden wieloargumentowy spójnik i określają jednoznacznie jedy-
ną sytuację, w której zdanie złożone jest fałszywe. Ma to miejsce wtedy, gdy 
wszystkie zdania składowe są fałszywe (0) lub prawdziwe (1)41.

Zdaniem A. Malinowskiego istnieje możliwość wskazania kilku zasad 
ułatwiających stosowanie, a także interpretację spójników w zdaniu wielo-
krotnie złożonym. Mowa tu, o takich zasadach jak:

- Jeżeli w zdaniu występuje alternatywa rozłączna wyrażona przez spójnik 
skorelowany „bądź..., bądź...”, „albo..., albo”, to jednym z jej argumentów 
jest zdanie (nawet jeśli jest złożone) zawarte między pierwszym słowem „bądź” 
(„albo”) a drugim słowem „bądź” („albo”), a drugim argumentem jest zdanie 
(nawet jeśli jest złożone) następujące po drugim słowie „bądź” („albo”);

- Jeżeli w zdaniu binegacja jest wyrażona przez spójnik skorelowany 
„ani..., ani...” to jednym z jej argumentów jest zdanie (nawet jeśli jest złożone) 
zawarte między pierwszym słowem „ani” a drugim słowem „ani”, a drugim 
argumentem jest zdanie (nawet jeśli jest złożone) następujące po drugim sło-
wie „ani”;

- Zawsze przyjmuje się, że najmocniej wiąże operator negacji, tzn. doty-
czy on tego zdania składowego, w którym jest umieszczony42;

- Jeżeli negacja odnosi się do całego zdania złożonego zbudowanego 
przez spójnik skorelowany wyrażający alternatywę rozłączną (albo..., albo...), 
(bądź..., bądź...) lub spójnik skorelowany wyrażający binegację (ani..., ani...), 
to zwrot wyrażający negację całego zdania powinien być umieszczony przed 
pierwszym członem spójnika skorelowanego; wtedy negacja odnosi się do 

41  Ibidem, s. 347-349.
42  Negacja w tekstach prawnych przyjmuje postać zewnętrzną („Nie jest tak, że Jan jest legi-
slatorem”; „Nieprawda, że Jan jest legislatorem”) lub wewnętrzną („Jan nie jest legislatorem”).
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całego zdania złożonego, a nie do poszczególnego zdania-argumentu;
- Jeżeli zwrot wyrażający negację jest umieszczony po pierwszym członie 

spójnika skorelowanego, a przed drugim członem tego spójnika, to negacja 
dotyczy pierwszego z argumentów. Jeśli jest umieszczony po drugim członie 
spójnika skorelowanego, to negacja odnosi się do drugiego argumentu;

- Jeżeli zwrot wyrażający negację umieszczony jest przez zdaniem zbudo-
wanym przez alternatywę zwykłą (lub), to negacja odnosi się tylko do jednego 
najbliższego jej zdania składowego;

- Jeżeli zwrot wyrażający negację umieszczony jest przez zdaniem zbudo-
wanym przez koniunkcję (i, oraz, itd.), to negacja odnosi się tylko do jednego 
najbliższego jej zdania składowego;

- Jeżeli ma być zanegowane całe zdanie złożone (a nie jego poszczególne 
zdanie składowe), to operator negacji musi być umieszczony na jego początku 
i w sposób wyraźny należy wskazać, że odnosi się on do całego zdania złożo-
nego. Negacja wyrażona przez wyrażenia „nieprawda, że zarazem...” zawsze 
odnosi się do następującego po nim zdania złożonego zbudowanego wyłącznie 
przez spójniki koniunkcji;

- Jeżeli na miejsce jednoczłonowego spójnika można zastosować spójnik 
skorelowany, to należy mieć na uwadze, że spójnik skorelowany zawsze jedno-
znacznie i lepiej niż spójnik pojedynczy, wskazuje na swoje argumenty.

Ku „zaskoczeniu” wszystkich, jedną z najbardziej charakterystycznych 
cech tekstów legislacyjnych, co zostało już zasygnalizowane we wcześniejszej 
części opracowania, jest występowanie w nich długich, często wielokrotnie zło-
żonych zdań. Są one nieodzowne dla wyrażenia skomplikowanej treści prze-
kazu prawnego. Szczególnie dotyczy to konstrukcji, w których występują tzw. 
nominalizacje, czyli przekształcenia czasowników na rzeczowniki odczasowni-
kowe43. Częste niedoskonałości tekstów prawnych są też związane z użyciem 
imiesłowowych równoważników zdań, szczególnie zaś zdań z imiesłowem 
przysłówkowym czynnym, zakończonym na -ąc.

Dla nadawcy, jak i dla samego odbiorcy długiego zdania, dużym uła-
twieniem jest jego fragmentacja za pomocą znaków interpunkcyjnych lub 
graficznych.

W (bardzo) długim zdaniu, należy bowiem dbać o systematyzowanie wy-
rażanych treści, co związane jest z zachowaniem podobieństw struktur leksy-
kalnych, gramatycznych oraz stylistycznych.

Zdaniem A. Malinowskiego w języku prawnym obserwujemy znacznie 

43  Zob. A. Malinowski, (red.), op. cit., s. 412-416.
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ograniczony wybór stosowanych metod konstrukcji tekstu i występowanie 
preferencji dotyczących niektórych środków językowych. Właściwości języka 
prawnego polegają raczej na celowym ograniczaniu, a nie na tworzeniu orygi-
nalnych środków językowych. Większość różnic polega na tym, że czegoś jest 
brak w wypowiedziach języka prawnego, względnie coś odbiega od przecięt-
nej wyznaczonej dla języka ogólnego44.

Do charakterystycznych cech języka (stylu) prawnego wymienianych 
przez przywołanego powyżej autora należą:

- specyficzna syntaktyczna konstrukcja przepisów prawnych;
- specyfika nazewnictwa charakteryzująca się dużym udziałem nazw 

abstrakcyjnych;
- specyfika systemu definicji legalnych i odpowiadającego definicjom sys-

temu ich zakresów zastosowania (stosowanie zdefiniowanej terminologii);
- normatywny sposób określania znaczeń słów i przypisanych im zakre-

sów zastosowania;
- specyficzna dla języka prawnego makrokompozycja i mikrokompozycja 

wypowiedzi;
- performatywny charakter wszystkich wypowiedzi języka prawnego;
- specyficzny zbiór skrótów;
- specyficzne użycie czasów45.

Zakończenie

Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że język prawny 
– jak już zostało to omówione powyżej – różni się od języka prawniczego,  
a także jest funkcjonalnie wyodrębnionym stylem tzw. języka ogólnego. 

Ponadto autor niniejszego opracowania dokonał próby omówienia ję-
zyka prawnego oraz prawniczego w aspekcie zasad i technik legislacyjnych,  
a także ich zbadania pod kątem lingwistycznym.

Jednocześnie należy zasygnalizować, że istniejący spór o stosunek rzeczo-
nych języków posiada w dużym stopniu charakter akademicki.

44  Zob. A. Malinowski, Polski język prawny…, op. cit., s. 235.
45  Zob. A. Malinowski, (red.), Zarys metodyki pracy…, op. cit., s. 420-421.
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LEGISLATIVE TECHNOLECT

Summary: This study addresses topics related to legal and legal lan-
guage. In addition, the legal language has been described in the tech-
nique and legislative procedure. The problems of building normative 
acts and the language itself have been addressed. The role of conjunc-
tions and punctuation in legal language is presented. An attempt was 
made to systematize knowledge in this aspect.
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Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest próba dokonania 
analizy problematyki zatrzymywania się i postoju pojazdów na chod-
nikach pod kątem norm prawnokarnych, a także zbadania tego, czy 
w aktualnym porządku prawnym występują odpowiednie środki, za 
pomocą których można zwalczać powyżej wskazany czyn zabroniony. 
Autor zastosował metodę dogmatyczną oraz teoretyczno-prawną. Poru-
szone w przedmiotowym dezyderacie kwestie wskazują, że skuteczność 
egzekwowania powołanych przepisów leży po stronie organów ściga-
nia i sprowadza się do konieczności wyczerpania dostępnych środków 
prawnych. Oznacza to, że przyczyna tych sytuacji leży w istocie poza 
prawem, a sam fakt, że przepisy nie są w pełni wykorzystane przez or-
gany ścigania nie może prowadzić automatycznie do wniosku, że należy 
je zmienić. W tym zakresie właściwe wydają się działania zmierzające 
do wyeliminowania zachowań związanych z łamaniem prawa poprzez 
zastosowanie istniejącej już i adekwatnej do komentowanego stanu fak-
tycznego represji karnej.

Słowa klucze: kodeks wykroczeń, mandat, parkowanie, chodnik, bez-
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Wstęp

Tytułem wstępu należy podkreślić, że systematyczny i znaczący wzrost 
liczby samochodów2, a tym samym uczestników ruchu drogowego, przy nie-
nadążającym za nim rozwojem infrastruktury drogowej, a w tym zwłaszcza 
deficyt miejsc parkingowych – skutkuje problemami tak dla pieszych, jak  
i dla kierowców3.

Niemniej jednak ich rozwiązaniu nie przysłużą się postulowane restryk-
cyjne przepisy dotyczące zatrzymywania się lub postoju na chodniku samo-
chodu osobowego, czy też nakazujące bezwzględne holowanie pojazdu zapar-
kowanego w miejscu, gdzie jest to zabronione (zob. Dezyderat nr 139 Komisji 
do Spraw Petycji4; dalej: dezyderat). 

Należy podkreślić, że już obecnie obowiązujące przepisy dają narzę-
dzia, których skuteczne wykorzystanie jest w stanie zapewnić bezpieczne  
i bezkolizyjne korzystanie z chodników przez wszystkich uczestników ruchu 
drogowego.

Celem niniejszego opracowania jest próba dokonania analizy problema-
tyki zatrzymywania się i postoju pojazdów na chodnikach pod kątem norm 
prawnokarnych, a także zbadania tego, czy w aktualnym porządku prawnym 
występują odpowiednie środki, za pomocą których można zwalczać powyżej 
wskazany czyn zabroniony.

Autor zastosował metodę dogmatyczną oraz teoretyczno-prawną.

Część merytoryczna

Warto przypomnieć, że obowiązujące przepisy, traktujące drogę jako 
całość techniczno-użytkową, przewidują możliwość zatrzymywania się i po-
stoju samochodów osobowych na chodnikach, określając równocześnie wa-
runki tego zatrzymywania się i postoju tak, aby nie zakłócało to swobody  
 
 

2  Więcej na ten temat: T. Stryjakiewicz i in., Czasoprzestrzenna analiza rynku nowych samo-
chodów osobowych w Polsce, Warszawa 2017.
3  Zob.: M. Pietruch, Analiza wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania 
w Krakowie, „Transport Miejski i Regionalny” 2017, nr 2, s. 10-15; K. Stańko, Analiza wy-
korzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie, „Czasopismo Tech-
niczne” 2012, z. 26, s. 270-281; J. Dybalski i in., Parkingi a transport zbiorowy w miastach, 
Warszawa 2017.
4  Treść dezyderatu nr 139: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=DEZY-
DERST&NrKadencji=8&KodKom=PET, (dostęp: 29 czerwca 2020).
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poruszania się po tych chodnikach pieszych i to z uwzględnieniem poruszania 
się na wózkach inwalidzkich czy z wózkami dziecięcymi5.

Racjonalne wykorzystanie drogi, do której art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 
284, 568, 695.; dalej: p.r.d.) zalicza także m.in. chodnik, wymaga bowiem 
kompromisu pomiędzy swobodą poruszania się pieszych i możliwością zatrzy-
mania się czy postoju przez kierowców samochodów osobowych6. Możliwość 
zapewnienia takiego kompromisu stwarzają obowiązujące przepisy p.r.d., przy 
czym aby został on zagwarantowany, istotne jest skuteczne egzekwowanie ich 
przestrzegania przez powołane ku temu służby. Żadne bowiem przepisy, nawet 
najsurowsze, gwarancji takich nie stworzą, jeśli nie będą egzekwowane.

Co więcej, tworzenie kolejnych zakazów dotyczących parkowania nie 
tylko nie rozwiąże już istniejących problemów, ale je zmultiplikuje. Utrudni 
bowiem dojazd do instytucji publicznych i obiektów użyteczności publicznej, 
a w tym i szpitali, w których to pobliże nie zawsze przecież można dojechać 
komunikacją publiczną. Jeśli wziąć przy tym pod uwagę, że proponowany za-
kaz, który obejmie również drogi osiedlowe, dotyczył będzie także korzystają-
cych z samochodów osobowych osób starszych, niepełnosprawnych czy wresz-
cie matek z dziećmi, a więc tego kręgu osób, do których dobra odwołuje się 
przedmiotowy dezyderat, to brak racjonalnych podstaw do przyjęcia zapropo-
nowanych w niej rozwiązań, jawi się jako jeszcze bardziej wyrazisty. Nie moż-
na przecież nie dostrzegać, że ich przyjęcie w znaczący sposób ograniczałoby 
mobilność takich osób.

Biorąc pod uwagę nieracjonalność proponowanych rozwiązań legislacyj-
nych, nie znajduje także uzasadnienia, z jakich względów co najmniej 1,5 me-
tra szerokości chodnika pozostawionego dla pieszych po zaparkowaniu na nim 
przednią osią lub kołami jednego boku pojazdu samochodowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony (art. 47 ust. 1 pkt 2 p.r.d.) 
nie zakłóca im swobody ruchu7, a już pozostawienie takiej samej szerokości 
chodnika przez samochód osobowy zaparkowany w całości przy krawędzi jezd-
ni, swobodę tę ogranicza i to w sposób wymagający interwencji ustawodawcy.

Postulowana zmiana art. 47 ust. 2 p.r.d. w ocenie autora niniejszego 
opracowania jest zbędna. W sytuacji bowiem, gdy zarządca drogi zamierza 

5  Więcej na ten temat: R. A. Stefański, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2008.
6  Zob.: W. Kotowski, Prawo o ruchu drogowym Komentarz, Warszawa 2011; K. J. Pawelec, 
Prawo o ruchu drogowym. Zasady bezpieczeństwa. Kierowca/Wypadki. Komentarz, Warszawa 
2014.
7  Zob. R. A. Stefański, op. cit.
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ustanowić zakazu zatrzymywania się, który obowiązuje również na chodni-
ku, wystarczające jest ustawienie znaku drogowego B-36 (zob. wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie SNO 27/10, LEX nr 668926). 
Organ zarządzający drogą ocenia warunki panujące w konkretnym miejscu, 
stąd samodzielnie powinien regulować kwestie związane z możliwością par-
kowania samochodów na chodniku8. Nie ma zatem potrzeby wprowadzania 
ustawowej regulacji ustanawiającej generalny zakaz parkowania ww. pojaz-
dów na chodniku. Wprawdzie w przedmiotowym dezyderacie jest mowa  
o tym, że parkowanie takie byłoby dozwolone w miejscach wyznaczonych 
odpowiednimi znakami drogowymi, ale i w tym przypadku również zarządca 
drogi musiałby oceniać warunki panujące w konkretnym miejscu i zdecydo-
wać o możliwości parkowania całego samochodu na chodniku. 

Zarówno w obecnym stanie prawnym, jak i w proponowanym nowym 
brzmieniu art. 47 p.r.d., każdorazowo zarządca drogi decydowałby o możli-
wości parkowania całego samochodu na chodniku.

Podnoszony w dezyderacie argument o notorycznym łamaniu przez kie-
rowców istniejących zakazów i ograniczeń w parkowaniu pojazdów samocho-
dowych na chodnikach, nie może samoistnie przesądzać i uzasadniać zmiany 
przepisów p.r.d.

Krytycznie także należy się odnieść do propozycji zmiany art. 130a ust. 1 
pkt 1 p.r.d. zmierzającej do wprowadzenia bezwzględnego nakazu każdorazo-
wego usuwania na koszt właściciela pojazdu z drogi, jeżeli został zaparkowany 
w miejscu, gdzie jest to zabronione, a więc bez względu na to, czy prowadzi 
to do utrudnień bądź zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu, czy też nie. Istotę tej 
regulacji stanowiłoby więc jedynie formalne naruszenie zakazu postoju, któ-
rego konsekwencją byłyby dolegliwości tak finansowe, jak i pozaekonomiczne 
dla użytkownika pojazdu. Rozwiązanie takie byłoby więc nieproporcjonalnie 
surowe do naruszenia. Co więcej wymagałoby ono zastosowania niewspół-
miernych sił i środków ze strony służb odpowiedzialnych za ochronę bez-
pieczeństwa i porządku publicznego, takich jak np. Policja czy Straż Miej-
ska. Jedyną zaś korzyścią, która by z niego wyraźnie wynikała, byłaby korzyść  
finansowa dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą 
na świadczeniu usług związanych z holowaniem pojazdów oraz z prowadze-
niem parkingów, na których pojazdy takie są przechowywane9.

8  Zob. J. Bujny, A. Kudra, Utrzymanie dróg w okresie zimowym – problematyka prawna zakresu 
obowiązków i odpowiedzialności zarządcy drogi publicznej, „Studia Prawa Publicznego” 2014,  
nr 2, s. 67-100.
9  Zob. R.A. Stefański, op. cit.
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Propozycja ta, w sytuacji gdy obowiązujące przepisy dają możliwość ade-
kwatnej reakcji na takie naruszenia poprzez m.in. unieruchomienie pojazdu 
urządzeniem do blokowania kół, jeżeli ten został zaparkowany w miejscu 
niedozwolonym, ale w sposób nieutrudniający ruchu lub niezagrażający bez-
pieczeństwu (art. 130a ust. 8 p.r.d.), jest nie tylko zbędna, ale i pozbawiona 
podstaw.

Zaproponowane rozwiązania legislacyjne naruszają także zasadę propor-
cjonalności10 wynikającą z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.),  
a równocześnie stanowią przejaw nieadekwatnej w zakresie jej normatywnego 
urzeczywistnienia próby reakcji na rzekome niedostatki odnośnie skutecznego 
egzekwowania obowiązujących przepisów p.r.d.

Niedostatki te, jeżeli rzeczywiście występują w istotnym nasileniu, po-
winny być usuwane poprzez podwyższenie efektywności pracy służb upraw-
nionych do egzekwowania tych unormowań, przy równoczesnym wspieraniu 
działań mających na celu zapewnienie przez samorządy dostępu do miejsc par-
kingowych w liczbie adekwatnej do obecnych potrzeb. 

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że wśród wykroczeń przeciwko bez-
pieczeństwu i porządkowi w komunikacji uregulowanych w Rozdziale XI  
w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 
821, 1238, z 2020 r. poz. 568, 956; dalej: k.w.), do zagadnienia poruszone-
go w przedstawionym dezyderacie odnosić się może wykroczenie stypizowane  
w art. 90 k.w. (tamowanie lub utrudnianie ruchu) lub w art. 97 k.w. (narusze-
nie przepisów o bezpieczeństwie lub porządku ruchu).

Przedmiotem ochrony tych wykroczeń jest porządek w ruchu, z którym 
łączy się jego bezpieczeństwo. Przepis artykułu 90 k.w. określa zachowanie 
polegające na tamowaniu lub utrudnianiu ruchu (np. poprzez zatrzymanie po-
jazdu w niewłaściwym miejscu), godzące w porządek ruchu na drodze publicz-
nej w rozumieniu art. 2 pkt 1a lub w strefie zamieszkania w rozumieniu art. 2 
pkt 16 oraz strefie ruchu w rozumieniu art. 2 pkt 16a p.r.d. i zakłócające jego 
bezpieczeństwo. Czyn określony w art. 90 k.w. jest zagrożony karą grzywny 
lub naganą.

Z kolei ujęta w art. 47 p.r.d. norma dopuszcza zatrzymanie lub postój 
na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego 
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony, pod warunkiem 
że:

10  Więcej na ten temat: L. Garlicki, Konstytucja RP, Warszawa 2012.
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1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub 
postoju;

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie 
utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 metra;

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu po-
jazdów na jezdni.

Zgodnie z rzeczonym przepisem p.r.d., dopuszcza się także zatrzymanie 
lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, 
motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego przy zachowaniu 
stosownych warunków (szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest 
taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 metra). Inny pojazd 
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony może być w ca-
łości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi 
znakami drogowymi.

Naruszenie warunków określonych w art. 47 p.r.d. stanowi wykrocze-
nie z art. 97 k.w. Zgodnie z tym przepisem uczestnik ruchu lub inna osoba 
znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, 
a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym 
przepisom ustawy – p.r.d. lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega 
karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Zgodnie z art. 24 § 1 k.w. grzywnę wymierza się w wysokości od 20 
do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Powyższe oznacza, że sąd, 
orzekając grzywnę, powinien zawsze zmieścić się w granicach tej kary wynika-
jących z naruszonego przez sprawcę przepisu.

Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, że już w obecnym sta-
nie prawnym istnieją narzędzia reakcji karnoprawnej na zachowania związa-
ne z użytkowaniem pojazdów, w tym wykraczające przeciwko nakazom bądź 
zakazom związanym z właściwym parkowaniem pojazdów przez uczestników 
ruchu drogowego. 

Odnosząc się natomiast do podniesionych w dezyderacie zagadnień 
dotyczących wysokości i surowości sankcji za powyższe wykroczenia, nale-
ży wskazać, że wysokość grzywny, która może być nałożona w postępowaniu 
mandatowym wynika z odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 96 § 1 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956; dalej: k.p.w.), w postępowaniu mandatowym 
można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 złotych, a w przypadku gdy czyn 
wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach 
ustawy – do 1000 złotych.
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Uzupełnieniem powyższej normy jest rozporządzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych 
w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1624, z późn. zm.). Powyższy akt wykonawczy wydawany jest przez Pre-
zesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
złożony w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Zgodnie z pkt 139 

„Tabeli B”, stanowiącej załącznik do powołanego rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów, za naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju 
pojazdu na chodniku określonych w art. 47 ustawy – p.r.d., przewidziano 
mandat karny w wysokości 100 zł.

W związku z tym należy wskazać, że aktualnie uprawnione organy podej-
mując interwencję odnośnie naruszenia porządku lub bezpieczeństwa w ko-
munikacji mogą nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, a w przypadku 
gdy grzywna przewidziana w postępowaniu mandatowym byłaby niewystar-
czającą lub nie spełniłaby wymogów prewencji indywidualnej, mogą wystąpić 
z wnioskiem o ukaranie tej osoby do sądu, który oceniając wszystkie okolicz-
ności sprawy może wymierzyć karę grzywny w wyższej wysokości11.

Należy podkreślić, że obowiązujące przepisy k.w. oraz k.p.w. w sposób 
wystarczający regulują zakres odpowiedzialności za nieuprawnione zatrzymy-
wanie się i postój pojazdów samochodowych na chodnikach (art. 90 lub art. 
97 k.w.), przewidziane sankcje oraz sposób pociągnięcia sprawcy takiego wy-
kroczenia do odpowiedzialności i brak jest aktualnie konieczności zmian legi-
slacyjnych w tym zakresie12.

Poruszone w przedmiotowym dezyderacie kwestie wskazują, że skutecz-
ność egzekwowania powołanych przepisów leży po stronie organów ścigania 
i sprowadza się do konieczności wyczerpania dostępnych środków prawnych. 

Oznacza to, że przyczyna tych sytuacji leży w istocie poza prawem, a sam 
fakt, że przepisy nie są w pełni wykorzystane przez organy ścigania nie może 
prowadzić automatycznie do wniosku, że należy je zmienić. W tym zakresie 
właściwe wydają się działania zmierzające do wyeliminowania zachowań zwią-
zanych z łamaniem prawa poprzez zastosowanie istniejącej już i adekwatnej do 
komentowanego stanu faktycznego represji karnej.

11  Więcej na ten temat: A. Sakowicz, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komen-
tarz, Warszawa 2018; K. Flaga-Gieruszyńska, M. Nawrocki, Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2017; W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2016; K. Flaga-Gieruszyńska, M. Nawrocki, 
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2017.
12  Zob.: P. Daniluk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019; M. Bojarski, Kodeks wy-
kroczeń. Komentarz, Warszawa 2019.
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Wnioski

Podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 2077), przewidują usprawnienie postępowania mandatowego i wychodzą 
naprzeciw m.in. postulatom nieuchronności kar za nieprawidłowe parkowa-
nie. Obowiązująca od dnia 15 listopada 2018 r. zmiana art. 97 k.p.w. określa 
jeden termin, tj. 60 dni do prowadzenia przez uprawniony organ czynności 
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia i możliwość nałożenia grzywny 
w drodze do mandatu karnego na sprawcę wykroczenia po jego ustaleniu.

Ponadto wprowadzone rzeczoną ustawą zmiany, które weszły w życie 
w dniu 1 maja 2019 r. w zakresie możliwości doręczenia sprawcy manda-
tu karnego zaocznego, obok dotychczasowej formy pozostawienia w miejscu,  
z którego sprawca może go odebrać, jak również wydłużenie z 7 do 14 dni 
terminu do uiszczenia grzywny nałożonej na sprawce mandatem karnym za-
ocznym spowodują usprawnienie postępowania mandatowego i skutecznego 
przekazanie mandatu sprawcy.

Wzmocnienie aktualnej formy polegającej na pozostawieniu mandatu  
w miejscu, gdzie sprawca może go odebrać, a także na możliwości doręczenia 
mandatu sprawcy, zagwarantuje uzyskanie przez sprawcę wiedzy o wystawio-
nym mandacie oraz możliwość uiszczenia w termie grzywny nałożonej tym 
mandatem. Konsekwencją bowiem nieuiszczenia w terminie grzywny, jest 
skierowanie w tej sprawie wniosku o ukaranie przez organ, którego funk-
cjonariusz nałożył grzywnę. Zarówno wydłużenie terminu do uregulowania 
grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym, jak i projektowana forma 
doręczenia mandatu ma umożliwić w pełni wykorzystanie postępowania 
mandatowego.

Nie ulega wątpliwości, że idea poprawy sytuacji pieszych, rodziców 
z wózkiem dziecięcym czy osób niepełnosprawnych poruszających się 
po chodnikach poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa i swobodnego 
przemieszczania się jest słuszna. Nie mniej jednak, nie sposób zgodzić 
się z przedstawioną argumentacją zawartą w omawianym dezyderacie, że 
obowiązujące przepisy pozwalające na parkowanie na chodniku pod 
warunkiem pozostawienia 1,5 metra na przejście są zbyt liberalne, a przez to 
notorycznie łamane, zaś ich egzekwowanie – nieskuteczne. 

Odnosząc się zaś do postulatów de lega ferenda autor niniejszego opra-
cowania nie popiera proponowanej zmiany treści art. 47 ust. 2 oraz art. 130a 
ust. 1 pkt 1 p.r.d., wprowadzającej zakaz parkowania na chodniku całego 
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samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony, z wy-
jątkiem miejsc wyznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi oraz każdo-
razowego usuwania na koszt właściciela pojazdu z drogi w przypadku, gdy jest 
on zaparkowany w miejscu, gdzie jest to zabronione. Nie znajduje także aktu-
alnie uzasadnienia zmiana wysokości grzywien przewidzianych za powołane na 
wstępie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Zdaniem autora niniejszego studium, postawione cele na jego wstępie 
zostały zrealizowane.
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LEGAL PROBLEMS OF STOPPING  
AND PARKING OF VEHICLES  

ON THE SIDEWALKS.  
CASE STUDY

Summary: The aim of this study is to attempt to analyze the prob-
lems of stopping and stopping vehicles on the sidewalks in terms of 
criminal law, and to examine whether there are appropriate measures 
in the current legal order by which the above prohibited act can be 
combated. The author used the dogmatic and theoretical-legal method. 
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The issues discussed in this desideratum indicate that the effectiveness 
of the enforcement of the provisions cited lies with the prosecution 
authorities and amounts to the necessity to exhaust the available legal 
remedies. This means that the cause of these situations is in fact beyond 
the law, and the mere fact that the provisions are not fully used by law 
enforcement agencies can not automatically lead to the conclusion that 
they should be changed. In this respect, actions aimed at eliminating 
behaviors related to the breaking of the law seem to be appropriate 
through the application of the existing and adequate to the commented 
factual state of criminal repression.

Keywords: Code of Petty Offences, parking ticket, parking, pavement.
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LECZNICZE ŚRODKI 
ZABEZPIECZAJĄCE DLA SPRAWCÓW  

ZE SCHIZOFRENIĄ W POLSKIM 
PRAWIE KARNYM

Streszczenie: Nowelizacja kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. 
wprowadziła nowe środki zabezpieczające, znajdujące zastosowanie 

— jak to określa art. 93c pkt 4 k.k. — wobec sprawców przestępstw 
popełnionych w związku z choroba psychiczną. Chociaż kategoria 
przestępców chorych psychicznie jest znana w kryminologii, psychiatrii  
i psychologii od bardzo dawna, to możliwość zastosowania środków za-
bezpieczających ze względu na występowanie wyłącznie takich zaburzeń 
w psychice osoby poddanej oddziaływaniu tego typu sankcji stanowi 
nowość w polskim prawie karnym. Jak każde nowe uregulowanie praw-
ne, również i przepisy karne poświęcone oddziaływaniom ochronnym 
względem przestępców z chorobą psychiczną muszą budzić zaintereso-
wanie ze względu na sposób ich konstrukcji normatywnej, przejrzystość 
regulacji oraz racjonalność i skuteczność zastosowanych rozwiązań. Aby 
dokonać oceny tych nowych uregulowań z uwzględnieniem podanych 
tu kryteriów, należy najpierw ustalić, czego właściwie dotyczą nowe 
środki zabezpieczające — a więc czym jest osobowość człowieka i na 
czym polegają jej zaburzenia. Tym właśnie kwestiom został poświęcony 
niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe: schizofrenia paranoidalna, zdrowie, prawo karne, 
środki zabezpieczające, wymiar sprawiedliwości.

1  Mgr, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, Wydział Prawa.
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Wstęp

Skazując sprawcę na karę pozbawienia wolności bez warunkowego za-
wieszenia jej wykonania za przestępstwo popełnione w stanie ograniczonej 
poczytalności określonej w art. 31 § 2, sąd może orzec umieszczenie spraw-
cy w zakładzie karnym, w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub 
rehabilitacyjne.

Artykuł składa się ze wstępu, rozwinięcia, zakończenia i bibliografii.  
W artykule zostały umieszczone akty prawne oraz przedstawiona została krót-
ka charakterystyka, przedstawiająca środki zabezpieczające dla sprawców za-
burzonych psychicznie.

Celem artykułu jest wyjaśnienie problemu popełniania przestępstw przez 
osoby chore psychicznie. W artykule poruszę problem stosowania środków 
zabezpieczających dla osób chorych psychicznie w prawie karnym.

Artykuł będzie składał się z części opisowej i badawczej. Wykorzystana 
metoda w artykule to metoda opisowa oraz empiryczna, zastosowano również 
przegląd literatury, orzecznictwa.

Część badawcza artykułu

W trakcie pisania niniejszego artykułu postawiono następujące pytania 
badawcze:

- Czy prawo karne w Polsce przewiduje odpowiedzialności karną osób 
chorych umysłowo i niedorozwiniętych?

- Czym jest schizofrenia paranoidalna?
- Jakie zastosowanie mają środki zabezpieczające dla sprawców czynu 

zabronionego?
- Jakie nastąpiły zmiany w kodeksie karnym związane ze środkami 

zabezpieczającymi? 
- Jakie są przesłanki umieszczenia sprawcy w szpitalu psychiatrycznym?
Poszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania badawcze stało się podstawą 

napisania niniejszego artykułu.

Część teoretyczna artykułu

Choroby psychiczne budzą wielkie zainteresowanie wśród prawa kar-
nego. W klasycyzmie osoby uważane były za szalone. „Uznawano ich za 
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pozbawionych woli i niezdolnych do podjęcia zamiaru popełnienia przestęp-
stwa”2. W starożytności, a dokładnie w prawie justyniańskim nie podlegali 
odpowiedzialności karnej osoby dotknięte chorobą psychiczną. Wszystko się 
zmieniło w XVII wieku, jednak przełom powstał w XVIII wieku z rozwo-
jem prądów oświecenia. Był to okres kodyfikacji prawa Austrii, Prus i Francji. 
Wówczas prawo karne nie przewidywało odpowiedzialności karnej osób cho-
rych umysłowo i niedorozwiniętych. „Bywały jednak odstępstwa od tej regu-
ły”3. Schizofrenia to choroba psychiczna, która czyni spustoszenia w umyśle 
człowieka w zakresie motywacji, uwagi, świadomości. „Synonimem wyrażenia 
choroba psychiczna jest termin psychoza, a jedną z najróżniejszych jej postaci 
stanowi schizofrenia, której cechą osiową jest rozpad lub rozszczepienie osobo-
wości”4. Schizofrenia obejmuje sposób myślenia człowieka chorego, nastroju, 
postrzegania, natomiast osoby chore często były nazywane głupkami, szaleńca-
mi, wariatami. „Epitety te sugerują, że jest to schorzenie niebezpieczne, zmien-
ne i znajdujące się poza kontrolą człowieka”5.

Schizofrenia to inaczej „psychoza cechująca się załamaniem zintegrowa-
nego funkcjonowania osobowości, wyobcowaniem i wycofaniem się z kon-
taktów społecznych, stępieniem emocjonalnym oraz zaburzeniami w zakresie 
myślenia i zachowania”6.

Schizofrenia zakwalifikowana została do zaburzeń psychicznych  
w 1857 roku, wtedy Benedykt Morel opisał przypadek dziewczynki trzyna-
stoletniej, u której funkcjonowanie uległo dużemu pogorszeniu. Wówczas 
użyto nazwy otępienie wczesne, gdzie przyczyną takiego stanu były czynniki 
dziedziczne. W dzisiejszych czasach określenie schizofrenii jest podobne do tej  
z 1857 roku. Otępienie w 1899 roku zostały opisane przez Emila Kraepelina, 
który określił schizofrenię jako otępienie wczesne występujące w młodym wie-
ku. W roku 1911 Eugen Bleuler wprowadził termin schizofrenia jako „rozcze-
pienie umysłu, chcąc zaakcentować, iż kluczowymi objawami tego zaburzenia 
są: brak integracji pomiędzy myślami a emocjami, jak również utrata kontaktu 
z rzeczywistością”7. Jego syn Manfred Bleuler, opisał psychozę jako: „odczuwa-
my i określamy człowieka jako chorego psychicznie wówczas, kiedy:

2  M. Gaberle, Kilka uwag o niepoczytalności oraz poczytalności ograniczonej, „Niebieska Linia” 
2000, nr 6, s. 7. 
3  Ibidem. 
4  B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Wyd. II rozszerz, Warszawa 2006, s. 504 – 505.
5  M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan, Psychopatologia, Poznań 2003, s. 446 

– 447.
6  Ibidem, s. 1101.
7  R. Mayer, Psychopatologia, Gdańska 2003, s. 122.
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1. Stał się całkowicie inny niż był wcześniej, inny niż większość 
ludzi i inny niż my sami;

2. Jego mowę rozumiemy z trudem, choć mówi w naszym języku;
3. Jego uczuć i nastrojów już nie wyczuwamy;
4. Jego zachowanie stało się niezrozumiałe, sprzeczne z własnym 

interesem, zagrażające jego pozycji społecznej, a nawet życie;
5. Miesza wspomnienia i wyobrażenia ze spostrzeżeniami;
6. Uważa za rzeczywiste coś, co jawnie rzeczywiste nie jest;
7. Całkowicie utracił orientację w miejscu, czasie lub osobie”8.
Od czasu Bleulera stwierdza się dwa podstawowe terminy schizofrenii, 

takiej jak schizofrenia: pozytywna i negatywna. Schizofrenia pozytywna ob-
jawia się zamętem emocjonalnym, urojeniami, halucynacjami. Schizofrenia 
negatywna to lęki, depresja, obniżony nastrój. „Objawy negatywne mają miej-
sce w przypadku braku bądź niedoboru normalnych zachowań konkretnego 
człowieka, jak ekspresywność emocjonalna, komunikatywność, reagowanie 
na zdarzenia zewnętrzne. „Podobne rozgraniczenia, z mocniejszym akcentem 
na czynniki biologiczne i tempo pojawiania się choroby, dotyczą schizofrenii 
I i II typu”9.

J. Wciórka jest na stanowisku takim, że schizofrenię umożliwiają nastę-
pujące przesłanki: „po pierwsze, stwierdzenie typowych objawów klinicznych, 
w których ujawnia się klasyczny objaw dezintegracji schizofrenicznej (zespo-
ły paranoidalne, katatoniczne, hebefreniczne) bądź typowe cechy przebiegu  
i dynamiki zaburzeń (zespoły niezróżnicowane, rezydualne, proste); po wtó-
re, wykluczenie innych zaburzeń psychotycznych, jak choroby afektywne czy 
psychozy somatogenne podobne do schizofrenii. Po trzecie, przebieg nawro-
towy lub przewlekający się”10.

Współczesna psychiatra korzysta z „podziału i kryteriów zaproponowa-
nych przez międzynarodową klasyfikację chorób w wersji dziesiątej (ICD-10) 
oraz rozwiązaniami istniejącymi niezależnie w propozycjach podręcznika 
diagnozy i statystyki zaburzeń psychicznych (wersja czwarta) Amerykańskie-
go Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV)”11. Według klasyfikacji DSM 

– IV, by postawić diagnozę schizofrenii trzeba udowodnić minimum obec-
ności dwóch objawów, takich jak: urojenia, omamy (halucynacje), znacząca 

8  K. Drat – Ruszczak, Psychologia schizofrenii, [w] H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna Tom II, 
Warszawa 2007, s. 76. 
9  R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń Tom II, Gdańska 2006, s. 688.
10  J. Wciórka, Psychozy schizofreniczne [w:] A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria. Podręcznik dla 
studentów medycyny, Wyd. III zm. I uzup., Warszawa 2007, s. 271.
11  T. Wożniak, Narracja w schizofrenii, Lublin 2005, s. 21. 
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dezorganizacja zachowania bądź zachowanie katatoniczne, dezorganizacja 
mowy, objawy negatywne, jak np. spłycony afekt, alogia, bezwolność. W mo-
mencie, kiedy mamy do czynienie z głosami dyskutującymi bądź komentują-
cymi wystarczy wtedy tylko jedna przesłanka, a symptomy muszą występować 
nieprzerwanie przynajmniej przez miesiąc. Typowe urojenia schizofreniczne 
obejmują: „urojenia somatyczne, urojenia bycia kontrolowanym, ugłaśniania 
myśli i urojenia wielkościowe”12. By zdiagnozować schizofrenię muszą wystę-
pować objawy przez sześć miesięcy według ICD. Jeśli chodzi o głosy w schizo-
frenii, urojenia, musi występować minimum jeden z tych objawów. Natomiast 
w przypadku symptomów, takich jak „omamy z urojeniami ( myśli nadwarto-
ściowe), rozkojarzenia lub niedostosowanie mowy, zachowania katatoniczne, 
objawy negatywne i znacząca zmiana linii życiowej, muszą wystąpić co naj-
mniej dwa z wymienionych symptomów”13. 

Klasyfikacja DSM – IV wymienia pięć podtypów schizofrenii, są to: „po-
stać paranoidalna, zdezorganizowana, katatoniczna, niezróżnicowana i rezy-
dualna”14. Zdezorganizowana postać schizofrenii „to taki typ choroby, który 
z reguły rozpoczyna się w młodym wieku i wiąże się z dużo poważniejszą niż 
w innych typach schizofrenii dezintegracją osobowości.”15. Ta postać choro-
by określana wcześniej mianem „hebefrenicznej, cechuje się dezorganizacją 
mowy i zachowania, jak też płytkim i niedostosowanym afektem, który nie-
rzadko przybiera formę przypadkowego chichotu”16. Z kolei „katatoniczna 
postać schizofrenii charakteryzuje się występowaniem wyraźnych objawów 
ruchowych, typowych dla silnego podniecenia albo stanu osłupienia, co  
w konsekwencji powoduje trudności w odróżnianiu tego stanu od psychotycz-
nego zaburzenia nastroju”17. Schizofrenia „niezrównoważona obejmuje liczne 
symptomy i nierzadko jest orzekana w przypadkach przewlekłych”18. Jest to 
przykład, który występuje w postaci urojeń, omamów, zaburzeń myśli i nie 
spełnia konkretnych kryteriów postaci schizofrenii. Paranoja charakteryzuje 
się, że chory jest coraz bardziej podejrzliwy, nie utrzymuje kontaktów i cierpi 
na urojenia. Ostatni z wymienionych typów, czyli „schizofrenia rezydualna 
to kategoria diagnostyczna wykorzystywana w sytuacji, gdy po doświadczo-
nym epizodzie schizofrenicznym jednostka osiągnęła względną równowagę  

12  R. Mayer, op. cit., s. 122.
13  J. Wciórka, op. cit., s. 292.
14  R. Mayer, op. cit., s. 292.
15  R. C Carson, J. N. Butcher, S. Mineka, op. cit., s. 1101.
16  R. Meyer, op. cit., s. 122.
17  R. C Carson, J. N. Butcher, S. Mineka, op. cit., s. 1101.
18  R. Meyer, op. cit., s. 122.
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i nie przejawia ważnych objawów psychotycznych, ale w jej zachowaniu nadal 
pojawiają się łagodne objawy przebytej choroby”19.

Reasumując stwierdza się, że schizofrenia to nieprawidłowości myślenia, 
występowanie urojeń, halucynacji, człowiek chory traci kontakt z rzeczywi-
stością. Osoba chora jest przytłoczona przez otaczającą ją społeczność. Pa-
cjenci mają problem z koncentracją, pamięcią, myślami, komunikacją. Mowa 
jest zaburzona, a myślenie zdezorganizowane. Jak wcześniej wspomniałam,  
to schizofrenia ma także szeroki zakres deficytów umiejętności poznawczych, 
tj. problemy z rozumowaniem, pamięcią i skupieniem uwagi. Szczególnie 
trudne jest „skoncentrowanie się na ważnych bodźcach, przez co chorzy na 
schizofrenię łatwo ulegają dekoncentracji. Ich udziałem są także nieprawidło-
wości bądź deficyt zdolności percepcyjnych, przez co osoby inaczej od innych 
odbierają informację pochodzącą z otaczającego świata”20. 

Część badawcza artykułu

W myśl art. 31 § 1 Kodeksu karnego: „Nie popełnia przestępstwa, kto  
z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłó-
cenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znacze-
nia lub pokierować swoim postępowaniem”21. Oznacza to z punktu widzenia 
karnego, niepoczytalność, która wyłącza winę, a ten stan musi opierać się na 
opinii biegłych psychologów i psychiatrów. Według A. Marek niepoczytal-
ność określa się z wykorzystaniem trzech rodzajów metod. Pierwsza metoda 
to metoda biologiczna, która wskazuje przyczyny takiego stanu. Druga me-
toda to metoda psychologiczna, ukazuje skutki w psychice, a trzecia metoda 
to metoda mieszana, czyli biologiczno – psychologiczna, która wskazuje na 
jedno i drugie. Ostatnią z wymienionych metod, polski ustawodawca wybrał 
określając niepoczytalność. Wśród przyczyn niepoczytalności wymienia się: 

„upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną i inne zakłócenia czynności psy-
chicznych. Skutki tego stanu odnosić się mogą do sfery intelektu (nieistnienie 
elementu świadomości) albo sfery wolicjonalnej (zakłócenia elementu woli),  
a występować muszą w czasie popełnienia czynu”22.

Choroba psychiczna, zwłaszcza schizofrenia jest najobszerniej-
szą grupą przyczyn niepoczytalności bądź ograniczenia poczytalności 

19  R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka, op. cit., s. 1102.
20  M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan, op. cit, s. 500. 
21  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553).
22  A. Marek, Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. 8 zm. I uaktual., Toruń 2007, 
s. 128. 
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sprawcy. Może ona występować jako psychoza organiczna i stanowić 
przypadek otępienia albo psychoza nieorganiczna, czyli psychoza czyn-
nościowa. Mogą one występować jako psychozy o podłożu organicznym. 
Jest to podstawowa grupa chorób psychicznych, do której zalicza się 
schizofrenię (rozpad osobowości w różnych jej postaciach), parafrenię, 
obłęd, czyli paranoję oraz cyklofrenię, określaną też mianem psychozy 
maniakalno–depresyjnej. „W przypadku ostatniej z wymienionych cho-
rób, przebiegającej w formach maniakalnych i depresyjnych, problem 
prawny może stanowić zagadnienie popełnienia czynu zabronionego  
w okresach remisji”23. Czym innego jest choroba psychiczna a psycho-
patia, która jest zakłóceniem w sferze popędów i woli. Psychopaci mają 
zdolność rozpoznania znaczenia czynu, która jest ograniczona. Z tego 
względu, mimo że „psychopaci są w zasadzie poczytalni, to według prze-
warzającego orzecznictwa psychiatrycznego w przypadkach wyjątko-
wych przyjmuje się u nich poczytalność ograniczoną”24. 

Istotą niepoczytalności jest brak zdolności rozpoznania znaczenia 
swojego czynu oraz niemożność pokierowania własnym postępowa-
niem. Nie sposób mu zatem przypisać winy, jeżeli wymienione skutki 
wystąpiły w czasie popełnienia czynu zabronionego. „Taki sprawca nie 
ponosi odpowiedzialności za swój czyn, nie można mu wymierzyć kary. 
Można jedynie zastosować środki zabezpieczające, w przypadku, gdy 
jego pozostawanie na wolności zagraża bezpieczeństwu porządkowemu 
prawnemu”25. Niemożność poznania znaczenia czynu to nic innego, jak 
niezdolność do uświadomienia sobie realnych skutków własnego dzia-
łania. Z kolei „niemożność pokierowania swoim postępowaniem to nic 
innego, jak brak zdolności do podjęcia decyzji o konkretnym zachowa-
niu się albo poddania swojego zachowania kontroli intelektualnej”26.

Stan pośredni występuje między poczytalnością a niepoczytalnością, 
w których poczytalność jest ograniczona. Istotnym jest, że ograniczenie 
poczytalności nie wyłącza winy, a tylko ją umniejsza, co wywiera ona 
wpływ na karalność czynu, gdy występuje w stopniu znacznym. Wiąże 
się z możliwością nadzwyczajnego złagodzenia kary. Wypadki mniejszej 
rangi rozpatruje się w ramach sędziowskiego wymiaru kary, w świetle 
wskazówek z art. 53 § 2 k.k. „Ograniczenie poczytalności jest wobec 

23  A. Marek, Prawo karne, Wyd. 10 zm. I uaktual., Warszawa 2011, s. 154.
24  A. Marek. Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, op. cit., s. 128 – 129.
25  Ibidem, s. 129.
26  A. Grześkowiak (red.), Prawo karne, Wyd. 2 popr. I uzup., Warszawa 2009, s. 131.
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tego stopniowalne, stąd zróżnicowany jest jego wpływ na wymiar kary. 
W każdym jednak przypadku jest to okoliczność zmniejszająca winę, 
czyli czynnik łagodzący karę”27. Ograniczona poczytalność umniejsza 
winę, projekt Kodeksu karnego z 1994 roku przewidywał w przypad-
ku znacznego ograniczenia poczytalności zmniejszonej do 2/3 górnej 
granicy zagrożenia przewidzianego za przepisane przestępstwo. Propo-
zycję tę, zdaniem A. Marka, słusznie odrzucono w tekście wymienione-
go kodeksu poprzestano na możliwości „zastosowania nadzwyczajnego 
złagodzenia kary ( art. 31 § 2 k.k.) zapewniając sądowi tym samym 
konieczną swobodę oceny każdego przypadku”28.

Stanowisko psychologów przyjmuje, że stan niepoczytalności to 
brak możliwości rozpoznania znaczenia czynu lub możliwości pokiero-
wania swoim postępowaniem. Zdarzenia te mogą występować rozdziel-
nie lub pojedynczo. Sprawca może, na przykład odpowiednio oceniać 
charakter podejmowanego czynu, ale z powodu zaburzeń w koor-
dynacji ruchów nie jest w stanie właściwie wykonać podjętej decyzji.  
W innym przypadku „sprawca zachowuje możliwość sterowania swoim 
zachowaniem zewnętrznym w sposób odpowiadający podjętej decyzji, 
przy czym ta ostatnia nie jest efektem swobodnych procesów moty-
wacyjnych, ale wynikiem patologicznej dominacji jednego motywu, 
który w większości przypadków ma nieadekwatny społecznie charakter. 
Taka sytuacja nierzadko ma miejsce w stanach schizofrenii”29. Zdaniem 
naukowca A. Zoola „niepoczytalność jak i poczytalność ograniczona 
muszą mieć miejsce w czasie popełnionego przestępstwa, a przypadku 
przestępstw wieloszynowych lub ciągu przestępstw ocenę poczytalności 
należy odnieść do poszczególnych czynów składających się na nie”30.
Wyłącznie w przypadku czynu ciągłego, ocenę poczytalności wydaje 
się wobec tego czynu jako całość. Rozpoznanie znaczenia czynu i po-
kierowanie swoim postępowaniem oznacza w niektórych przypadkach 
kierowanie swoim postępowaniem. Sformułowanie odwrotne, jakoby 
sprawca niezdolny do rozpoznania czynu mógł kierować swoim postę-
powaniem byłoby błędne. L. Uszkiewiczowa tłumaczy, że określenie 
znaczenia czynu odnosi się do jego znaczenia społecznego, co do-
datkowo popiera przykładem chorego na schizofrenię, który zabija  

27  A. Marek, Prawo karne, op. cit., s. 155.
28  Ibidem, s. 129. 
29  W. Wróbel, A. Zool, Polskie prawo karne, Część ogólna, Kraków 2010, s. 394.
30  B. Hołyst, op. cit., s. 513. 
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z przekonań urojeniowych domniemanego wroga. „Sprawca ten rozu-
mie istotę swojego czynu, tzn. fakt, że zabija, ale nie rozumie, że popeł-
nia czyn pozostający w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. 
Niepoczytalny sprawca czyny zabronionego, z powodu braku winy, nie 
popełnia przestępstwa”31. Środki zabezpieczające mają zastosowanie dla 
sprawców czynu zabronionego w postaci umieszczenia w zakładzie psy-
chiatrycznym. Kodeks karny nie przewiduje ich stosowania do sprawców 
z poczytalnością ograniczoną. Kodeks przewiduje, że sąd może umieścić 
sprawców w zakładzie karnym stosując środki lecznicze i rehabilitacyjne. 
W trakcie postępowania, jeśli stan psychiczny oskarżonego budzi wątpli-
wości, pociąga to za sobą wymóg oceny stanu psychicznego oskarżonego 
w trakcie badania i jego zdolności do udziału w postępowaniu.” Zada-
niem biegłego jest rozstrzygnięcie, czy ma do czynienia z zaburzeniami 
psychicznymi, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, tego czy istniały 
już one w okresie dokonania czynu, czy też pojawiły się one dopiero 
po jego dokonaniu”32. W przypadku „umorzenia postępowania wobec 
niepoczytalności sprawcy, obligatoryjnym jest orzeczenie przez tych sa-
mych biegłych psychiatrów, którzy stwierdzili niepoczytalność sprawcy, 
czy ów sprawca nie stanowi zagrożenia dla porządku prawnego”33. J. Po-
lanowski twierdzi, że „w swojej praktyce nie miał do czynienia z sytuacją, 
w której biegli określając niepoczytalność sprawcy, stwierdziliby, że jest 
on bezpieczny dla otoczenia”34. 

W świetle prawa karnego materialnego, „poczytalność sprawcy, wa-
runkująca jego winę, jest przesłanką przypisania mu odpowiedzialności 
karnej. Natomiast w postępowaniu karnym, jej brak stanowi negatywną 
przesłankę procesową, zobowiązującą organ procesowy do niewszczyna-
nia postępowania karnego albo jego umorzenia”35. Stanowi o tym treść 
art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. w brzmieniu: „Nie wszczyna się postępowania, 
a wszczęte umarza, gdy: czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego 
albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa”36.

Określenie odpowiedzialności karnej osób popełniających czyn 

31  Ibidem. 
32  Ibidem, s. 515 – 516.
33  J. Polanowski, Jeszcze o niepoczytalności, „Niebieska Linia” 2000, nr 6, s. 10.
34  Ibidem. 
35  M. Kucwaj, Niepoczytalność sprawcy jako podstawa umorzenia postępowania karnego, „Proku-
ratura i Prawo” 2013, nr 1, s. 82–83. 
36  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ( Dz. U. z 1997 nr 89 poz. 
555). 
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zabroniony znajdujący się pod wpływem zaburzeń psychicznych jest 
bardzo trudny. Nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność osoby do-
tkniętej w chwili czynu zaburzeniami psychicznymi jest zgoła odmien-
na od odpowiedzialności osoby takimi zaburzeniami niedotkniętej. 
Ustawodawstwa poszczególnych krajów z różnym powodzeniem „stara-
ją się z tym problemem uporać, dążąc do skonstruowania takiego prawa, 
które wśród skomplikowanych rozwiązań teoretycznych i wyszukanych 
konstrukcji prawnych nie zatraci podstawowego celu regulacji, jakim 
jest dobro konkretnego człowieka i dobro społeczeństwa jako ogółu37.

W kolejnej części artykułu autorka poruszy problem dotyczący 
środków zabezpieczających w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycz-
nym. Poruszona zostanie również problematyka z procedowaniem 
przez sąd w przedmiocie wniosku prokuratora o umorzenie postępo-
wania i zastosowania środka zabezpieczającego oraz związane z tym 
wątpliwości.

Ustawa z dnia 30 lutego 2015 roku wprowadziła istotne zmia-
ny do Kodeksu karnego. Są nimi: elektroniczna kontrola miejsca pobytu, 
terapia, terapia uzależnień, pobyt w zakładzie psychiatrycznym, jak również 
nakaz czy zakaz, gdy ustawa tak stanowi. Nowością w prawie karnym 
jest izolacyjny środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie 
psychiatrycznym. 

Warto wspomnieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do 
Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o orzeczenie niekonstytucyjno-
ści. W zakresie, w którym może popełnić sprawca w przyszłości czyn 
karalny, orzeczony środek stosuje się po odbyciu kary.

„Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich został zarejestrowany  
w Trybunale Konstytucyjnym pod sygnaturą K 46/1538”38. W litera-
turze podnosi się także, iż „przyjęte przez polskiego ustawodawcę roz-
wiązanie w zakresie stosowania środków zabezpieczających pozostaje  
w sprzeczności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności (art. 31 ust. 3 
Konstytucji), w zakresie wymogu stosowania przez prawodawcę środ-
ków skutecznych”39. Umieszczenie sprawcy w szpitalu psychiatrycznym 
 

37  M. Gaberle, op. cit., s. 7–9.
38  Zobacz więcej: http://trybunal.gov.pl/sprawy–w–trybunale/art/8831–kodeks–karny– 
kodeks–karny–wykonawczy–kodeks–postepowania–karnego–srodki–zabezpieczajace/, (dostęp: 
7 lipca 2016)
39  F. C i e p ł y, Środki zabezpieczające – zmiany czy likwidacja?, „Państwo i Prawo” 2015,  
nr 7, s. 85.
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ma charakter prewencyjny, ale może być stosowany również podczas 
odbywania kary.

„Umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym jest fak-
tycznym pozbawieniem człowieka wolności, przeto powinno być po-
przedzone dogłębną analizą okoliczności wskazujących na konieczność 
sięgania po ten środek zabezpieczający i dokonaniu wnikliwych usta-
leń wskazujących, iż spełnione zostały wszystkie przesłanki wskazujące 
na jego niezbędność”40. „Istota izolacyjnego środka zabezpieczającego, 
z jednej strony sprowadza się do izolacji niebezpiecznego sprawcy od 
społeczeństwa, zaś z drugiej strony polega na wdrożeniu wobec sprawcy 
odpowiedniej terapii”41. 

Żeby sąd orzekł umieszczenie sprawcy w szpitalu psychiatrycznym 
muszą wystąpić dwie przesłanki, takie jak: dowodowa i szczególna. 
Przesłanka dowodowa występuje wtedy, gdy zgromadzony materiał do-
wodowy pozwala na stwierdzenie, iż sprawca zachowaniem swoim wy-
czerpał znamiona czynu zabronionego. „Sąd przy ustaleniach faktycz-
nych związany jest: a) całokształtem przeprowadzonego postępowania 
dowodowego; b) zasadami prawidłowego (logicznego) rozumowania;  
c) wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego”42.

Środek zabezpieczający wobec odbywających karę pozbawienia 
wolności może zostać wymierzony wobec kary za przestępstwo w stanie 
ograniczonej poczytalności. Aby orzec umieszczenie sprawy w zakładzie 
psychiatrycznym muszą wystąpić następujące przesłanki: sprawca został 
ukarany karą dożywotniego pozbawienia wolności, karą 25 lat pozba-
wienia wolności. Istnieje prawdopodobieństwo, że sprawca w związku 
ze swoją chorobą psychiczną ponownie popełni przestępstwo.

Art. 93c pkt 3 k.k. zawiera zamknięty katalog przestępstw, których 
popełnienie daje możliwość orzeczenie środka zabezpieczającego. Do-
tyczy to zabójstwa, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgwałceniu, sek-
sualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności, seksualne wy-
korzystanie zależności, popełnione na szkodę małoletniego, seksualne 
wykorzystanie małoletniego.

Przepis ten zawiera zamknięty katalog przestępstw, których popeł-
nienie daje możliwość orzeczenie środka izolacyjnego. Środek powinien 
być dopasowany do rodzaju popełnionego przestępstwa. Im większa 

40  Wyrok SN z dnia 27 marca 2014 r., sygn. WO 20/13, Legalis.
41  W. W r ó b e l (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015 r., Kraków 2015, s. 673.
42  T. G r z e g o r c z y k, J. T y l m a n, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2003, s. 90–94.
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szkodliwość, tym większe prawdopodobieństwa popełnienia czynu. Za-
sada minimalizacji polega na orzeczeniu środka zabezpieczającego, gdy 
jest to konieczne. 

Przy ocenie stopnia szkodliwości czynu, sąd bierze pod uwagę 
rodzaj, charakter naruszanego dobra, rozmiar, sposób popełnienia 
czynu, wagę naruszonego dobra, postać zamiaru, motywację sprawcy, 
rodzaj naruszonych reguł ostrożności.

Stopień szkodliwości społecznej czynu podlega stopniowaniu: zni-
komy stopień, szkodliwość czynu nie jest znaczna, znaczny stopień spo-
łecznej szkodliwości czynu. 

„Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu należy brać pod 
uwagę wypadkową wymienionych w art. 115 § 2 k.k. okoliczności pod-
miotowych i przedmiotowych”43. 

Innymi słowy, to owa wypadkowa musi wskazywać na istnienie 
pożądanego stopnia szkodliwości społecznej czynu. 

„Warte podkreślenia jest, iż przy ustalaniu stopnia społecznej szkodliwo-
ści czynu należy brać pod uwagę wyłącznie okoliczności wymienione w art. 
115 § 2 k.k. Wymienione w tym przepisie okoliczności stanowią katalog za-
mknięty, który nie podlega rozszerzeniu”44. 

„Zasadnie podnosi się, że bez wpływu na określenie stopnia społecznej 
szkodliwości czynu jest nagminność określonego rodzaju czynów zabro-
nionych”45. „Nie mają znaczenia również na ustalenie stopnia szkodliwo-
ści społecznej czynu, warunki i właściwości osobiste sprawcy, takie jak np. 
wiek, stan zdrowia, czy sytuacja rodzinna”46. „Podobnie także, przy ocenie 
stopnia szkodliwości społecznej czynu nie mają znaczenia zarówno uprzed-
nia niekaralność oskarżonego i dobra opinia z miejsca zamieszkania”47, „jak i 
jego zachowanie po popełnieniu czynu zabronionego, w tym pojednanie się  
z pokrzywdzonym”48.

„W orzecznictwie Sądu Najwyższego wręcz podnosi się, iż niedopuszczal-
ne jest uzależnianie oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu od czynników 

43  Wyrok SN z dnia 28 sierpnia 2003 r., sygn. III KK 45/03, OSNwSK 2003, poz. 1857.
44  Wyrok SN z dnia 11 grudnia 2014 r., sygn. IV KK 67/14, Legalis; zobacz także wyrok SN 
z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. WA 45/11, Legalis.
45  Wyrok SA w Łodzi z dnia 25 stycznia 2001 r., sygn. II AKa 261/00, Prok. i Pr. 2002,  
nr 7, poz. 21.
46  Ibidem.
47  Wyrok SA w Krakowie z dnia 11 maja 2006 r., sygn. II AKa 62/06, Prok. i Pr. 2006, nr 12, 
poz. 20; wyrok SN z dnia 18 lutego 2010 r., sygn. III KK 295/09, OSNwSK 2010, poz. 370.
48  Wyrok SN z dnia 11 października 2006 r., sygn. II KK 52/06, OSNwSK 2006, 

poz. 1902. 
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bezpośrednio z nim niezwiązanych, które wystąpiły przed jego popełnieniem 
albo po jego popełnieniu”49. „Sam upływ czasu pomiędzy popełnionym czy-
nem a datą orzekania, także nie ma znaczenia dla oceny stopnia społecznej 
szkodliwości czynu, jaki został przypisany sprawcy”50. „Warto nadmienić, iż w 
piśmiennictwie można spotkać pogląd, zgodnie z którym kryterium motywacji, 
w przypadku człowieka niepoczytalnego, nie może być kryterium adekwatnym 
przy ustalaniu stopnia społecznej szkodliwości jego czynu”51. Aby prawidłowo 
dokonać oceny popełnienia przez sprawcę kolejnego czynu zabronionego po 
odbyciu kary w związku z chorobą psychiczną, niezbędna jest opinia biegłych 
lekarzy psychiatrów i psychologów. „Zawężenie zaś oceny wyłącznie do oceny 
dokonanej przez biegłych nie jest pełną oceną istniejącej prognozy, na którą 

– poza stanem zdrowia sprawcy – nakładają się także inne czynniki życiowe  
i społeczne”52.

„Niewątpliwie wywiad środowiskowy sporządzony przez kuratora sądo-
wego, a także liczne pisma składane przez podejrzanego w toku postępowania, 
mogą stanowić dowód w zakresie ustalenia dotychczasowej linii życiowej po-
dejrzanego, podejścia do leczenia i krytycyzmu w stosunku do pojawiających się 
u niego zaburzeń, które w efekcie mogą doprowadzić do ustalenia, że zachodzi 
wysokie prawdopodobieństwo popełnienia ponownie czynu zabronionego”53.

Gdyby sąd uznał, że karą adekwatną do wagi popełnionego czynu byłaby 
kara o charakterze wolnościowym, stosowanie tego środka zabezpieczającego 
mogą uzasadniać wyłącznie szczególne okoliczności tego czynu.

„Samo podjęcie przez sprawcę leczenia ambulatoryjnego nie wpływa au-
tomatycznie na orzeczenie sądu w przedmiocie internacji. Prowadzenie jednak 
takiego leczenia miałoby w sprawie znaczenie tylko wtedy, gdyby mogło spo-
wodować wyeliminowanie po stronie sprawcy wysokiego prawdopodobień-
stwa popełnienia ponownie czynu zabronionego o znacznej szkodliwości”.

Prokurator może po zamknięciu śledztwa złożyć do sądu wniosek  
o umorzenie postępowania i zastosowania środka zabezpieczającego w postaci 
umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, musi jednak dowieść, że podejrza-
ny dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności i istnieją podstawy do zastoso-
wania środków zabezpieczających. 

49  Uchwała SN z dnia 23 czerwca 2014 r., sygn. SNO 27/14, KZS 2014, nr 12, poz. 13.
50  P. Daniluk, Ocena społecznej szkodliwości czynu, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 6, s. 130 
i literatura tam powołana.
51  M. Kolendowska-Matejczuk, Glosa do postanowienia SN z dnia 17 grudnia 2010 

r., sygn. V KK 383/10, OSP 2011, nr 12, poz. 129.
52  Postanowienie SN z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. V KK 330/15, Prok. i Pr. 2016, nr 1, poz. 2.
53  Postanowienie SN z dnia 16 listopada 2015 r., sygn. II KK 320/15, Legalis.
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Wniosek musi zawierać między innymi: określenie osoby, czynu, wska-
zanie, że czyn został popełniony, wskazanie przepisów ustawy, wskazanie sądu 
właściwego, uzasadnienia wniosku, listę osób, których wezwania oskarżyciel 
żąda, wykaz innych dowodów. Wniosek powinien zawierać żądania umorze-
nia postępowania. 

„W piśmiennictwie zasadnie podnosi się, iż wniosku prokuratora zło-
żonego w trybie art. 324 k.p.k. nie można zwrócić na podstawie przepisu 
art. 337 § 1 k.p.k. oskarżycielowi w celu usunięcia w terminie 7 dni istot-
nych braków formalnych wniosku”54, „albowiem do wniosku tego nie mają 
odpowiedniego zastosowania przepisy dotyczące aktu oskarżenia, o których 
jest mowa w rozdziale 40 Kodeksu postępowania karnego”55. „Do wniosku 
o umorzenie postępowania i zastosowania środków zabezpieczających mają 
odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące treści aktu oskarżenia, załącz-
ników oraz czynności związanych z wysłaniem do sądu aktu oskarżenia, to 
również do niniejszego wniosku powinien mieć odpowiednie zastosowa-
nie art. 337 k.p.k.”56. Jeśli pojawiają się braki formalne we wniosku, nale-
ży wezwać prokuratora, aby w terminie siedmiu dni usunął braki formalne 
wniosku. „Wniosek powinien być rozpatrzony na rozprawie, ale istnieją wy-
jątki, że zostaje rozpatrzony na posiedzeniu, co jest uzależnione od dwóch 
przesłanek: „popełnienie czynu zabronionego przez podejrzanego i jego nie-
poczytalność w chwili czynu nie budzi wątpliwości; uznanie przez prezesa 
sądu za celowe rozpoznanie sprawy na posiedzeniu (art. 354 pkt 2 k.p.k.)”57.  
Na rozprawę powinna być skierowana sprawa o charakterze poszlakowym. 
Wątpliwości, co do poczytalności stanowią dwie odmienne opinie psychia-
tryczne. Gdy sąd w przedmiocie wniosku prokuratora proceduje na posiedze-
niu, należy o terminie posiedzenia zawiadomić pokrzywdzonego i należy we-
zwać: prokuratora, podejrzanego i obrońcę, biegłego psychologa, psychiatrów, 
lekarza seksuologa lub psychologa seksualnego. 

„W pierwszej kolejności podnieść należy, iż przewidziany art. 354 pkt 2 
k.p.k. wymóg, aby posiedzenie odbyło się „z udziałem obrońcy i podejrza-
nego”, nie można rozumieć tylko jako powinność sądu powiadomienia po-
dejrzanego o terminie posiedzenia. Jeżeli więc podejrzany jest tymczasowo 
aresztowany, należy zarządzić doprowadzenie go na to posiedzenie, gdyż tylko 

54  W. Kociubiński, Orzekanie o środku zabezpieczającym z art. 94 § 1 nowego kodeksu 
karnego w świetle nowego kodeksu postępowania karnego, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 
3, s. 124.
55  Ibidem.
56  Ibidem, s. 212.
57  Zobacz także: Ibidem, s. 220–228.
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wówczas zrealizowany zostanie ustawowy warunek, aby posiedzenie to odby-
wało się „z udziałem obrońcy i podejrzanego”58.

W orzecznictwie podaje się, że podejrzany nie bierze udziału w posiedze-
niu, chyba że z opinii tak wynika. „Rozpoznanie zatem sprawy pod nieobec-
ność podejrzanego w sytuacji, gdy okoliczność ta nie wynika z opinii biegłych 
stanowi uchybienie określone w art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k”59.

Zgodnie z kodeksem „podejrzany nie bierze udziału w posiedzeniu, jeżeli 
z opinii biegłych wynika, że byłoby to niewskazane”. Nie oznacza to jednak, 
że biegli w tym przedmiocie muszą w swojej opinii zawrzeć wprost stwier-
dzenie, że udział podejrzanego w posiedzeniu jest niewskazany, jeżeli wynika 
to w sposób jednoznaczny z treści opinii określającej aktualny stan zdrowia 
psychicznego podejrzanego przesądzający o tym, że jego udział w posiedzeniu 
jest nie tylko niewskazany, ale wręcz niedopuszczalny w dobrze pojętym, jego 
własnym interesie”60.

Podejrzany może nie brać udziału w postępowaniu, jeżeli biegli tak orzek-
ną. „W piśmiennictwie zasadnie podnosi się, iż celowość sprowadzenia na roz-
prawę osoby, która z uwagi na stan zdrowia psychicznego pozbawiona jest 
świadomego uczestnictwa w rozprawie sądowej, jest niewskazane, a powinno 
być całkowicie wyłączone, gdy sytuacja taka mogłaby wpłynąć na pogorszenie 
jej aktualnego stanu zdrowia psychicznego”61.

Na wniosek prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczy-
talności sprawcy i zastosowania środka zabezpieczającego, toczy się z wyłącze-
niem jawności. 

Właściwym sądem jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy do rozpozna-
nia sprawy. Wniosek zostaje rozpoznany w składzie jednoosobowym, „wnio-
sek prokuratora podlega rozpoznaniu w składzie podstawowym, to jest jedne-
go sędziego (zobacz art. 30 § 1 k.p.k. i art. 28 § 1 k.p.k.)”62. 

Zastanowieniu ulega kwestia, czy wniosek ulega zwróceniu. „Zarówno 
doktryna, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza taką możliwość.  
W uzasadnieniu uchwały z dnia 25 października 2000 r. (sygn. I KZP 
24/00)”63. Sąd Najwyższy stwierdza „zwrot sprawy w celu usunięcia istotnych 

58  Postanowienie SN z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. IV KK KKN 652/00, Legalis.
59  Postanowienie SN z dnia 5 października 2005 r., sygn. II KK 139/05, OSNwSK 2005, poz. 
844.
60  Postanowienie SN z dnia 4 stycznia 2006 r., sygn. V KK 372/05, OSNwSK 2006, poz. 40.
61  J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego – komentarz, Warszawa 2015, s. 961.
62  Uchwała SN z dnia 19 sierpnia 1999 r., sygn. I KZP 21/99, OSNKW 1999, nr 

9–10, poz. 49. 
63  K. Eichstaedt, Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie 

karnym, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 219–220.
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braków postępowania przygotowawczego, jest procesowym narzędziem eg-
zekwowania, spoczywającego na organie ścigania obowiązku przedstawienia 
sądowi materiałów postępowania zabezpieczającego dowody w takim stanie, 
jaki umożliwić ma sądowi orzekanie o przedmiocie procesu”64.

Wniosek prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środków 
zabezpieczających może doprowadzić do tego, że postępowanie nie potwier-
dziło sprawstwa podejrzanego lub potwierdziło sprawstwo podejrzanego, lecz 
brak podstaw, że podejrzany dopuścił się zarzucanego czynu w stanie niepo-
czytalności lub podejrzany dopuścił się zarzucanego czynu w stanie niepoczy-
talności, „lecz brak jest podstaw prawnych do zastosowania środków zabezpie-
czających wobec podejrzanego”65.

Prokurator podejmuje postępowanie o umorzenie postępowania, gdy 
podejrzany nie dopuścił się czynu zabronionego. Sąd uprawniony jest do 
umorzenia, gdy stosuje się środek zabezpieczający. Sąd „powinien wówczas 
postąpić w sposób wskazany w art. 324 § 2 k.p.k., czyli przekazać sprawę 
prokuratorowi do dalszego prowadzenia. Również sprawę do dalszego pro-
wadzenia powinien sąd przekazać prokuratorowi, jeżeli wprawdzie podczas 
postępowania przed sądem potwierdzi się sprawstwo podejrzanego, jednakże 
okaże się, iż brak jest podstaw do przypisania podejrzanemu działania w wa-
runkach art. 31 § 1 k.k. (niepoczytalności)”66.

„Warto wspomnieć, iż podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy, który 
w uchwale z dnia 23 kwietnia 2002 r. (sygn. I KZP 7/02) stanął na stano-
wisku, iż w wypadku gdy sąd, rozpoznając wniosek prokuratora – złożony 
na podstawie art. 324 k.p.k. – o umorzenie postępowania przygotowaw-
czego i zastosowanie środka zabezpieczającego, dojdzie do wniosku, że brak 
jest podstaw do orzeczenia takiego środka, odmawia uwzględnienia wniosku 
i przekazuje sprawę prokuratorowi”67.

Należy poruszyć problem dotyczący cofnięcia wniosku przez prokura-
tora. Zajął się tym Sąd Najwyższy, który w uchwale siedmiu sędziów z dnia 
26 września 2002 roku stanął na stanowisku, „że cofnięcie przez prokura-
tora wniosku złożonego na podstawie art. 324 k.p.k. jest możliwe i wiąże 
sąd. Natomiast wniosek taki nie może być skutecznie cofnięty tylko w części 
dotyczącej stosowania środka zabezpieczającego, a tym samym oświadczenie 

64  OSNKW 2000, nr 11–12, poz. 96.
65  K. E i c h s t a e d t, Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie kar-
nym, op. cit., s. 233.
66  Postanowienie SN z dnia 13 sierpnia 2013 r., sygn. V KK 176/13, LEX nr 1350336.
67  OSNKW 2002, nr 7–8, poz. 59.
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prokuratora o takim cofnięciu nie wiąże sądu”68. „Podstawę prawną do wyda-
nia takiego orzeczenia stanowi przepis art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., z którego wyni-
ka, iż postępowanie umarza się m.in. wówczas, gdy brak jest skargi uprawnio-
nego oskarżyciela”69.

Istotne jest także zagadnienie dotyczące możliwości orzeczenia przez sąd 
innego środka niż wnioskował prokurator. Prokurator wnioskuje o umieszcze-
niu w zakładzie psychiatrycznym, a sąd postanawia przydzielić terapię. 

„W piśmiennictwie dopuszcza się taką możliwość, w tym także możliwość 
orzeczenia obok wnioskowanego środka zabezpieczającego także innego, któ-
rego wniosek prokuratora nie obejmował”70. Sąd może wydać postanowienie  
o zwrocie sprawy prokuratorowi, umorzenie postępowania i zastosowanie 
środków zabezpieczających, przekazanie sprawy prokuratorowi, umorzenie po-
stępowanie. „Decyzja w tym przedmiocie zawsze ma formę postanowienia”71. 
Sentencja powinna składać się z trzech punktów. Pierwszy punkt, sąd powi-
nien umorzyć postępowanie, drugi, sąd powinien określić rodzaj zastosowania 
środka zabezpieczającego i podanie podstawy prawnej. Należy zaznaczyć zapła-
cenie należności od Skarbu Państwa adwokatowi, jeśli taki był. Postanowienie 
powinno zawierać uzasadnienie. 

Uzasadnienie pierwszej instancji powinno zawierać ustalenia faktyczne, 
ocenę zgromadzonego materiału dowodowego, uzasadnienie przyjęcie kwa-
lifikacji prawnej. Postanowienie drugiej instancji sąd powinien odnieść się 
do wszystkich zarzutów zawartych w zażaleniu. „Wydaje się, iż uzasadnienia 
przedmiotowych postanowień swoją treścią powinny być bardzo zbliżone do 
uzasadnień wyroków”72.

Jeśli wniosek jest rozpatrywany na rozprawie, to podstawą mogą być 
dowody przeprowadzone na rozprawie. „Podstawę postanowienia mogą też 
stanowić dowody przeprowadzone bezpośrednio tylko w postępowaniu przy-
gotowawczym, o ile zostały ujawnione na rozprawie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami”73.

68  OSNKW 2002, nr 11–12, poz. 88.
69  K. E i c h s t a e d t, Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim pra-

wie karnym, op. cit., s. 237.
70  R. A. Stefański, Organ uprawniony do umorzenia postępowania przygotowawczego z powo-
du niepoczytalności podejrzanego w nowym Kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 
1997, nr 12, s. 131.
71  Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. II KK 326/12, Prok. i Pr. 2013, nr 

3, poz. 5.
72  Postanowienie SN z dnia 31 października 2008 r., sygn. II KK 76/08, OSNKW 2008, nr 
12, poz. 104.
73  Ibidem.
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Gdy Sąd proceduje na posiedzeniu podstawą, stanowi całokształt oko-
liczności. Należy poruszyć problem zażalenia. Zażalenia przysługuje stronie. 
Środki zabezpieczające nadal budzą wątpliwości, dotyczy problem konstytu-
cjonalności, dającego możliwość stosowania środka zabezpieczającego wobec 
sprawcy, który odbył karę pozbawienia wolności. Należy się zastanowić, na 
ile środki zabezpieczające należy traktować jako reakcję na popełniony czyn 
zabroniony, a na ile jako reakcję na niebezpieczeństwo grożące społeczeństwu. 
Jeśli skazany po odbyciu kary pozbawienia wolności nadal popełnia czyn za-
broniony, zabezpieczające środki mają służyć właściwością leczniczym oraz 
zabezpieczenie skazanego przed społeczeństwem.

Zasadą jest, że wniosek prokuratora o umorzenie postępowania i zastoso-
wania środka zabezpieczającego powinien być skierowany do rozpoznania na 
rozprawie, to w praktyce wnioski trafiają na posiedzenie. Wreszcie istniejąca 
wątpliwość, co do roli pokrzywdzonego, jaką ma do odegrania w trakcie po-
stępowania, sprawia, iż zasadne byłoby ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii 
w drodze ustawy, poprzez przyznanie pokrzywdzonemu prawa do wniesienia 
zażalenia na postanowienie sądu o umorzeniu postępowania i zastosowanie 
środków zabezpieczających.

Zakończenie

Obecny kodeks karny przewiduje, że skazanego na karę pozbawienia 
wolności za przestępstwo popełnione w stanie znacznego ograniczenia po-
czytalności, sąd może umieścić w zakładzie karnym, w którym stosuje się 
szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne. Takie warunki jednak mogą 
spełniać tylko niektóre zakłady karne. Należy bowiem zwrócić tu uwagę na 
fakt, że leczenie psychiatryczne jest skomplikowane, długotrwałe i wymagające 
zespołowego działania.
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MEDICINAL PRECAUTIONARY MEASURES  
FOR PERPETRATORS WITH SCHIZOPHRENIA  

IN POLISH CRIMINAL LAW

Summary: The amendment to the Penal Code of 20 February 2015 
introduced new safeguard measures applicable - as defined in art. 93c 
point 4 of the Penal Code - towards perpetrators of crimes committed 
in connection with mental illness. Although the category of mentally 
ill criminals has been known in criminology, psychiatry and psycholo-
gy for a very long time, the possibility of applying protective measures 
due to the occurrence of only such disorders in the psyche of a person 
subjected to this type of sanctions is a novelty in Polish criminal law. 
Like any new legal regulation, also penal provisions devoted to protec-
tive actions towards criminals with mental illness must arouse interest 
due to the manner of their normative construction, transparency of 
regulations as well as rationality and effectiveness of the solutions ap-
plied. In order to assess these new regulations, taking into account 
the criteria given here, it is first necessary to determine what the new 
safeguards are actually about - what is the personality of a person and 
what their disorders are. This article is devoted to these issues.

Keywords: Paranoid schizophrenia, health, criminal law, precaution-
ary measures, justice system.
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ZJAWISKO WYSTĘPOWANIA 
MOBBINGU W MIEJSCU PRACY

Streszczenie: Artykuł jest poświęcony problematyce mobbingu, prze-
prowadzonej z perspektywy dziesięciolecia obowiązywania przepisu 
w treści polskiego kodeksu pracy. Opracowanie zostało wzbogacone 
orzecznictwem sądowym oraz poglądami doktryny wyjaśniającymi wąt-
pliwości pojawiające się w trakcie praktycznego korzystania z omawia-
nych regulacji. W podsumowaniu, oprócz stanowiska autorki, odwoła-
no się do regulacji prawnych stosowanych w Polsce i Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: Mobbing, praca, fazy mobbingu, przyczyny, organi-
zacja.

Wstęp

W 2014 r. minęło dziesięć lat od wprowadzenia do polskiego porząd-
ku prawnego legalnej definicji mobbingu. „Regulacje te zostały umieszczone  
w treści Kodeksu pracy w wyniku obszernej nowelizacji poprzedzającej przy-
stąpienie Polski do Unii Europejskiej”2. Nowelizację tę określono w doktrynie 
przedmiotu jako europejską, która oprócz wskazanej problematyki wprowa-
dziła również inne pojęcia, takie jak chociażby molestowanie czy molestowa-
nie seksualne, mające na celu wzmocnienie ochrony i godności pracowniczej 
w trakcie istnienia stosunku. Przepis odnoszący się do problemu mobbingu 

1  Mgr, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, Wydział Prawa.
2  Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U., nr 213, poz. 2081).
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oraz roszczeń z nim związanych od początku jego obowiązywania w polskim 
porządku prawnym nie uległ modyfikacjom, w odróżnieniu od dość szybko 
zmieniającego się orzecznictwa sądowego powstałego w związku z praktycz-
nym stosowaniem wspomnianych przepisów. Niniejszy artykuł ograniczy się 
zatem, do krótkiej charakterystyki tego zjawiska w ujęciu prawnym oraz przy-
czyn powstawania mobbingu, faz mobbingu.

Dlatego celem napisania artykułu stało się poruszenie tej tematyki. Ar-
tykuł składa się ze wstępu, części teoretycznej i praktycznej oraz zakończenia  
i bibliografii. Celem artykułu jest poruszenie problematyki występowania mo-
bbingu w miejscu pracy.

W trakcie pisania niniejszego rozdziału postawiono następujące pytania 
badawcze takie jak:

- Jakie jest pojęcie mobbingu?;
- Jaka jest ochrona prawna osób doświadczających mobbingu?;
- Jakie są przyczyny powstawania mobbingu?;
- Jakie są cechy wyróżniające mobbing?;
- Jakie są fazy mobbingu?.
Poszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania badawcze stało się podstawą 

napisania niniejszego artykułu.

Definicja mobbingu

Mobbing pochodzi od angielskiego słowa: Mob - tłum, motłoch i ozna-
cza: - napadać na kogoś, zaczepiać, nagabywać, atakować. Dawniej było sto-
sowane dla określenia agresywnego zachowania dzikich zwierząt. W nowym 
znaczeniu użył go szwedzki psycholog Heinz Leymann. Mobbing to terror 
psychiczny, stosowany przez jedną lub kilka osób przeciwko jednej osobie. 
Represjonowanie osoby trwa długo - może trwać kilka miesięcy, ale zdarza 
się, że ciągnie się przez wiele lat. Maltretowanie psychiczne powtarza się sys-
tematycznie, zaś osoba maltretowana pozbawiona jest możliwości obrony.  

„W tej sytuacji w bezradności i bezsilności, osoba pozostaje tak długo, jak dłu-
go utrzymują się działania mobbingowe w jej kierunku, czyli przeważnie do 
momentu wyeliminowania ofiary”3. Ofiara najczęściej, nie dając sobie rady  
z mobbingiem, stosuje taktykę wycofania, czyli zwolnienia się z pracy, popada 
w chorobę psychiczną lub fizyczną, czasami pojawiają się próby samobójcze 
(tzw. „samobójstwo egoistyczne” wg. Durkheim’a). W naszym kraju zjawisko 

3  B. Kłos, Mobbing, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekono-
micznych i Społecznych, Warszawa 2002.
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przemocy w miejscu pracy jest badane od niedawna, dlatego polscy badacze, 
formułując definicje mobbingu, opierają się zwykle na ustaleniach Heinza 
Leymanna.

Należy jeszcze przywołać definicję, którą ustawa z 14 listopada 2003 roku 
wprowadziła do kodeksu pracy: „Mobbing oznacza działania lub zachowania 
dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na 
uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołu-
jące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające 
na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyelimino-
wanie z zespołu współpracowników”4.

Godna uwagi jest próba całościowego ujęcia zagadnienia mobbingu, pod-
jęta przez Agatę Bechowską-Gebhardt i Tadeusza Stalewskiego. Proponują oni 
zdefiniować mobbing jako „nieetyczne i irracjonalne z punktu widzenia celów 
organizacji działanie, polegające na długotrwałym, powtarzającym się i bez-
podstawnym dręczeniu pracownika przez przełożonych lub współpracowni-
ków; jest to poddanie ofiary przemocy ekonomicznej, psychicznej i społecznej 
w celu zastraszenia, upokorzenia i ograniczenia jej zdolności obrony; jest to 
zjawisko odczuwane subiektywnie, ale dające się intersubiektywnie potwier-
dzić; jest to wielofazowy proces, w którym mobber stosuje metody manipulacji 
od najbardziej subtelnych i niezauważalnych przez ofiarę, po najbardziej dra-
styczne, powodujące u ofiary izolację społeczną, jej autodeprecjację, poczucie 
krzywdy, bezsilności i odrzucenia przez współpracowników, a w konsekwencji 
silny stres i choroby somatyczne i psychiczne”5.

Moim zdaniem, chyba niesłusznie słowo mobbing utożsamia się prze-
ważnie z zakładem pracy i stosunkami w relacji zwierzchnik vs. podwładny. 
Z mobbingiem mamy również do czynienia w innych grupach, np. szkoła 
(nauczyciel vs. uczeń), wojsko (tzw. fala), rodzina (tzw. toksyczne związki) 
itp. Również, osoba mobbingująca wcale nie musi zajmować wyższej pozy-
cji. Na przykład, to uczniowie mogą terroryzować nauczyciela (głośna sprawa 
gimnazjum w Toruniu); pracownicy mogą ostentacyjnie podważać kompe-
tencje swojego kierownika itd. Warto zauważyć, że aby doszło do mobbingu 
w kierunku z niższej pozycji na wyższą, potrzebna jest przynajmniej pewna 
zgodnie działająca grupa. Celem mobbera (czyli osoby mobbingującej) jest 
zaszkodzenie ofierze w ten sposób, by ta utraciła pozycję, jaką zajmuje. Osiąga 

4  Dziennik Ustaw nr 213, poz. 2081. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, art. 943. § 2.
5  A. Bechowska-Gebhardt, T. Stalewski, Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Wydaw-
nictwo Difin, Warszawa 2004, s. 16-17.
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to poprzez niszczenie jej reputacji, zburzenie stosunków interpersonalnych, 
obniżenie samooceny.

Przyczyny powstawania mobbingu

Wymienia się następujące przyczyny sprzyjających wystąpieniu mobbin-
gu w miejscu pracy:

 Przyczyny społeczne.
 Przyczyn mobbingu upatruje się w sztywnych strukturach społecz-

nych, umożliwiających sprawowanie władzy z pozycji siły. Typowe negatyw-
ne cechy organizacji, w której obserwować można zjawisko przemocy psy-
chicznej to:

- nieobsadzone stanowiska,
- mało czasu dla wykonania pilnych zadań,
- bezrobocie, a więc i stałe zagrożenie utratą pracy,
- zła atmosfera w miejscu pracy,
- obarczenie pracownika dużą odpowiedzialnością, przy równoczesnym 

ograniczeniu mu możliwości podejmowania decyzji,
- brak koleżeńskich zachowań,
- polityka firmy, czyli milcząca zgoda na zarządzanie przez mobbing,
- niedocenianie działań podwładnych.
 Cechy zarządzającego organizacją.
 Kolejnym czynnikiem jest charakterystyczny zespół cech mobbera:
- osoba o wyolbrzymionym poczuciu własnej wartości, przeceniająca swo-

je umiejętności i swoją wiedzę lub odwrotnie, osoba starająca się ukryć,
- nie przyjmuje krytyki ze strony innych, wszelkie uwagi ignoruje lub 

reaguje na nie z wściekłością i złością,
- osoba, która odważyła się mieć odmienne zdanie traktowana jest jako 

wróg stanowiący zagrożenie,
- nie ufa nikomu,
- chce także doprowadzić do tego, aby osoby, będące jego podwładnymi 

nie ufały sobie nawzajem, daje do zrozumienia, że ma w grupie pracowników 
swoich informatorów - osoby, które czerpią korzyści i nagradzane są za lojal-
ność - taką, jak on - przełożony ją rozumie,

- nie odczuwa wyrzutów sumienia, ponieważ osoba poszkodowana znika 
z jego pola widzenia, a sytuacja w zakładzie pracy „normalizuje się”.

 Szczególna pozycja społeczna ofiary mobbingu.
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 Trzecim z wymienianych czynników jest szczególna pozycja społeczna 
ofiary. Dla wystąpienia zjawiska wystarczy często fakt, że wywodzi się z innego 
kręgu kulturowego lub jest innej narodowości. Powodem do dyskryminacji 
może stać się także orientacja seksualna albo inna niż prezentowana przez prze-
łożonego czy współpracowników hierarchia wartości albo przekonania religij-
ne. Częściej prześladowane są osoby niepełnosprawne.

„Bardziej narażeni na mobbing są także mężczyźni pracujący  
w sfeminizowanych zawodach lub kobiety w zawodach uznawanych za typowo 
męskie”6.

Cechy wyróżniające mobbing.

„Wyróżnia się 45 cech-kryteriów podzielonych na 5 grup, pozwalających 
rozpoznać mobbing”7:

I. Oddziaływania zaburzające możliwości komunikowania się:
 1. Ograniczanie przez przełożonego możliwości wypowiadania się.
 2. Stałe przerywanie wypowiedzi.
 3. Ograniczanie przez kolegów możliwości wypowiadania się.
 4. Reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym wymyślaniem  

i pomstowaniem.
 5. Ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy.
 6. Ciągłe krytykowanie życia prywatnego.
 7. Napastowanie przez telefon.
 8. Ustne groźby i pogróżki.
 9. Groźby na piśmie.
 10. Ograniczanie kontaktu przez poniżające, upokarzające gesty  

i spojrzenia.
 11. Różnego rodzaju aluzje, bez jasnego wyrażania się wprost.
II. Oddziaływania zaburzające stosunki społeczne:
 12. Unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą.
 13. Niedawanie możliwości odezwania się.
 14. W pomieszczeniu, gdzie ofiara pracuje, przesadzenie na miejsce  

z dala od kolegów.
 15. Zabronienie kolegom rozmów z ofiarą.

6  Leymann, Identification of Mobbing Activities [w:] tenże, The Mobbing Encyclopaedia, http://
www.leyman.se.
7  M.-F. Hirigoyen, Molestowanie w pracy, przekł. M. Żerańska, Wydawnictwo W drodze, 
Poznań 2003, s. 11.
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 16. Traktowanie „jak powietrze”.
III. Działania mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby:
 17. Mówienie źle za plecami danej osoby.
 18. Rozsiewanie plotek.
 19. Podejmowanie prób ośmieszenia.
 20. Sugerowanie choroby psychicznej.
 21. Kierowanie na badanie psychiatryczne.
 22. Wyśmiewanie niepełnosprawności czy kalectwa.
 23. Parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów w celu 

ośmieszenia osoby.
 24. Nacieranie na polityczne albo religijne przekonania.
 25. Żarty i prześmiewanie życia prywatnego.
 26. Wyśmiewanie narodowości.
 27. Zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą.
 28. Fałszywe ocenianie zaangażowania w pracy.
 29. Kwestionowanie podejmowanych decyzji.
 30. Wołanie na ofiarę używając sprośnych przezwisk lub innych, ma-

jących ją poniżyć wyrażeń.
 31. Zaloty lub słowne propozycje seksualne.
IV. Działania mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej:
 32. Nie dawanie ofierze żadnych zadań do wykonania.
 33. Odbieranie prac zadanych wcześniej do wykonania.
 34. Zlecanie wykonania prac bezsensownych.
 35. Dawanie zadań poniżej jego umiejętności.
 36. Zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania.
 37. Polecenia wykonywania obraźliwych dla ofiary zadań.
 38. Dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje ofiary 

w celu jej zdyskredytowania.
V. Działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary:
 39. Zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia.
 40. Grożenie przemocą fizyczną.
 41. Stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej.
 42. Znęcanie się fizyczne.
 43. Przyczynianie się do ponoszenia kosztów, w celu zaszkodzenia 

poszkodowanemu.
 44. Wyrządzanie szkód psychicznych w miejscu zamieszkania lub 

miejscu pracy ofiary.
 45. Działania o podłożu seksualnym.
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Organizacje zajmujące się wspieraniem i pomocą ofiarom mobbingu 
uznały, że dla rozpoznania tej patologii wymienione powyżej zjawiska nękania 
i prześladowania psychicznego występować muszą przez co najmniej pół roku 
i pojawiać się systematycznie przynajmniej raz w tygodniu.

Fazy mobbingu

Proces mobbingu rozwijający się w czasie może mieć u swojego źródła 
konflikt z przełożonym, który jako pierwszy stosuje przemoc psychiczną, a do-
piero potem do prześladowcy dołączają współpracownicy i koledzy z zakładu 
pracy. Może także zacząć się od konfliktu w grupie współpracowników, którzy 
zaczynają maltretować psychicznie osobę ze swojego grona. W tym przypadku 
przełożony dołącza do prześladowców później.

Faza wczesna.
W pierwszej, wczesnej fazie mobbingu powstają konflikty, które są roz-

wiązywane źle lub nie są rozwiązywane w ogóle. Ich przyczyną może być na 
przykład zła atmosfera pracy w restrukturyzowanym zakładzie. Zatrudnione 
osoby nieinformowane o zmianach, stają się zdezorientowane, niepewne. Oso-
ba, która zaczyna być poddawana mobbingowi podejmuje racjonalne, choć 
nieskuteczne próby przyczynienia się do złagodzenia czy rozwiązania konflik-
tu. Wreszcie dochodzi do typowych działań mobbingowych. Szerzy się plotki  
i pomówienia o pracowniku. Podważa się jego wiedzę i umiejętności, stopnio-
wo prowadząc do jego wyobcowania z grupy i obniżenia jego samooceny. Pod 
koniec tego okresu stabilizuje się i umacnia „linia natarcia” wyznaczona przez 
prześladowcę (prześladowców). Prześladowany zmuszony jest do przyjęcia roli 
pokonanego, a w środowisku pracy nie znajduje żadnej pomocy. Ofiara ocenia 
błędnie intencje stojące za atakami ze strony prześladowcy. Podejmuje kolejne 
próby stosowania rozsądnych argumentów, a niektóre osoby bronią się reagu-
jąc agresywnymi zachowaniami na stosowaną wobec nich przemoc psychiczną.

Wskutek tych działań pojawia się, występujące przewlekle złe samopo-
czucie ofiary, a codzienny strach przed pójściem do pracy i ciągłe stany na-
pięcia nerwowego prowadzą do reakcji stresowej. Organizm wysyła sygnały 
alarmowe - bóle głowy, bóle brzucha, bóle zamostkowe. Z czasem do objawów 
dołączają: nudności, wymioty, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, bezsenność, 
zaburzenia koncentracji i stany lękowe oraz depresyjne. Często ofiara zaczyna 
nadużywać alkoholu, leków uspokajających czy nasennych lub sięga po inne 
używki.
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Faza „stabilnego mobbingu”.
W fazie drugiej, tu nazwanej fazą „mobingu stabilnego” osobie prześla-

dowanej zostaje trwale wyznaczona rola „kozła ofiarnego” w zaburzonej at-
mosferze zakładu pracy. Zostaje ona także zakwalifikowana jako na przykład: 
mądrala, kłamca, krętacz, nadwrażliwiec. Teraz (jeżeli nie występował w tej 
roli od samego początku) do głosu dochodzi przełożony. Niesprawiedliwe na-
pomnienia, straszenie, degradacja pozycji w grupie przez przydzielanie mniej 
ważnych zadań, często poniżej kompetencji i umiejętności to tylko niektóre  
z prób utrzymania w ryzach zaistniałej sytuacji. Ciągłe nieuzasadnione pre-
tensje i oskarżenia w środowisku pracy, poczucie całkowitej bezsilności, może  
u niektórych z prześladowanych osób wyzwolić zachowania agresywne. I one są 
jednak kładzione na karb dziwności nadwrażliwca, pieniacza i odmieńca. Re-
akcje obronne nękanego nie spełniają zupełnie swojej roli. Wreszcie, pracując 
w ciągłym napięciu i stresie, zdezorientowany i często niepotrafiący zrozumieć 
i racjonalnie wytłumaczyć sobie sytuacji w jakiej się znalazł, zaczyna popełniać 
błędy. Zaburzone relacje między osobą prześladowaną a pozostałymi pogar-
szają się jeszcze bardziej. Fatalna opinia o prześladowanym przekracza mury 
zatrudniającego go zakładu pracy i rozchodzi się w środowisku zawodowym. 
Próby znalezienia pracy w innym miejscu często kończą się niepowodzeniem - 
środowisko zawodowe wie już, że ten człowiek jest jakiś inny, dziwny i że nie 
można mu zaufać, wiedząc, jakie kłopoty sprawiał poprzedniemu pracodawcy. 
Objawy i dolegliwości psychosomatyczne zaostrzają się i bezwzględnie 
wymagają interwencji lekarskiej. Pozostawienie pracownika w takim stanie 
bez pomocy prowadzi do wystąpienia różnych chorób, na przykład do choro-
by wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zawału mięśnia sercowego, udaru mó-
zgu lub astmy oskrzelowej. Poddany mobbingowi coraz częściej przebywa na 
zwolnieniach chorobowych.

Faza zaawansowana.
W fazie trzeciej, zaawansowanej, sytuacja ulega dramatycznemu zaostrze-

niu. Poszkodowana osoba nie potrafi sprostać stawianym jej wymaganiom za-
wodowym i społecznym. Świadomość tego faktu oraz zagrożenie utratą pracy, 
a co za tym idzie pozycji społecznej i środków do życia powoduje stany de-
presyjne lub przeciwnie, niekontrolowane wybuchy wściekłości i agresji kie-
rowanej przeciwko współpracownikom. Dalsze zatrudnienie na zajmowanym 
stanowisku jest niemożliwe, teraz już z przyczyn obiektywnych. Niekiedy pra-
codawca próbuje skłonić osobę do podjęcia leczenia psychiatrycznego, pro-
ponuje zmianę stanowiska pracy na inne lub sugeruje podjęcie starań o rentę 
albo proponuje przejście na wcześniejszą emeryturę. Schorzenie, opisywane 
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przez psychiatrów jako potraumatyczne stany lękowe (PTSD - posttrauma-
ticstressdisorder) występujące u takich osób, porównywane jest przez specja-
listów do stanu, jaki opisywano u osób, które przeszły doświadczenie obozu 
koncentracyjnego. Co dziesiąty pracownik ma w zaawansowanej fazie mob-
bingu myśli samobójcze, a co setny podejmuje próbę samobójczą.

Podstawy prawne i pozaprawne ochrony 
pracowników przed mobbingiem

„Człowiek, który pracuje, wzbogaca i uszlachetnia się wewnętrznie, upod-
miotawia się i staje się bardziej ludzki”8. Dla większości ludzi praca jest pod-
stawową aktywnością w ich życiu. W pewnym sensie praca wyznacza pozy-
cję społeczną człowieka, rozwijając jego człowieczeństwo. Normy prawne są 
podstawowym czynnikiem określającym rodzaj i zakres działań pracodawcy 
względem pracowników w zakładzie pracy. Stąd od osób zajmujących stano-
wiska zarządzające i kierownicze należy wymagać przynajmniej podstawowej 
wiedzy w obrębie przepisów prawa pracy. „W naukach o zarządzaniu przy-
pisuje się coraz większą rolę etyce w zarządzaniu, w związku z tym postępuje 
proces emanacji systemów wartości norm etycznych do procesów zarządza-
nia zasobami ludzkimi”9. Kierowanie zespołem pracowników to rozstrzyganie 
również dylematów etycznych, co wymaga m.in. umiejętności sprawiedliwego  
i równego traktowania. Musi ono odpowiadać przyjętym normom społecz-
nym, czyli zachowaniom i zasadom postępowania, przyjętym i aprobowanym 
w społeczeństwie. Wszystkie te elementy składają się na budowanie tzw. etycz-
nej firmy, czyli wspólnoty ludzi budujących trwałą i silną kulturę opartą na 
poszanowaniu praw i prywatności ludzkiej. „W takiej firmie są zatrudnieni 
tacy menadżerowie, którzy postępują w etyczny sposób ze swoimi pracowni-
kami”10. Przyzwoitość to bezstronność i uczciwość oraz powstrzymywanie się 
od używania przymusu i przemocy. Dla wielu praktyków etyka w biznesie 
sprowadza się do etycznego poczucia odpowiedzialności menadżera. Przedsię-
biorcy i menedżerowie dysponują potężnym narzędziem oddziaływania, czyli 
organizacją, w której poza kapitałem tam ulokowanym, dobrami materialnymi  
 
 

8  Zob. A. Świątkowski, Przyszłość prawa pracy, [w:] A. Świątkowski (red.), Polskie prawo pracy 
w procesie przemian, „Prace Prawnicze” 1991, z. 138, s. 12.
9  E. Skrzypek (red.), Etyka a jakość i efektywność organizacji, UMCS, Lublin 2010.
10  L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, Warszawa 1997, s. 63 i n. 7.
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o określonej wartości, są dobra bezcenne – ludzie. Oczywiście po stronie kadry  
zarządzającej znajduje się realizacja zadania dystrybucji dóbr, czyli: zatrudnia-
nie pracowników (rekrutacja i selekcja kadr),

− przydział zadań i stanowisk pracy,
− określenie poziomu wynagrodzenia za pracę,
− ocenianie, nagradzanie, awansowanie, zwalnianie itp.
Mając tak rozległe możliwości menedżerowie stają się niejednokrot-

nie „panami losu” pracowników. Przed całkowitą dowolnością z ich strony 
pracownik jest chroniony przez prawo, ale tylko do pewnych granic. Dalej 
rozpościera się obszar moralności, która tworzy tamę etyczną, m.in. dzięki 
społecznej odpowiedzialności. Stosowanie przez pracodawców obiektywnych, 
związanych z pracą, kryteriów traktowania pracowników, przyczynia się do 
polepszenia atmosfery w miejscu pracy i wpływa na nich motywująco. „Pew-
ność pracowników, co do sposobu traktowania ich postępowania powoduje, 
że potrafią oni określić, jakie ich zachowania będą nagradzane, jakie indyfe-
rentne, a jakie karane”11.

Przestrzeganie przez strony stosunku pracy ogólnie uznawanych zasad 
etycznych buduje ład pracy i spójność kadry, co przekłada się na konkret-
ny efekt ekonomiczny. Na płaszczyźnie prawa pracy zasady współżycia spo-
łecznego (por. art. 8 k.p.) są kryterium określającym granice wykonywania 
uprawnień (praw podmiotowych) w stosunkach regulowanych przez prawo 
pracy. „W orzecznictwie sądowym ujmuje się je jako zbiór norm obyczajo-
wych, tj. powszechnie przestrzeganych wzorów pewnego zachowania się, które 
siłą społecznego nawyku uznawane są za wiążące, oraz zbiór norm moralnych 
mających aksjologiczne uzasadnienie w ocenach zachowania jako słusznego, 
dobrego, sprawiedliwego”12. Obecnie zasady współżycia społecznego znaczą 
w prawie pracy to samo, co pozaprawne normy moralne i obyczajowe, które 
kształtują stosunki między pracodawcami a pracownikami, zarówno w skali 
małych zakładów pracy, jak też średnich i dużych, a nadto w tzw. zbiorowych 
stosunkach pracy. „W zakres tego ogólnego pojęcia wchodzą, m.in. klauzule 
występujące w prawie cywilnym i handlowym z okresu międzywojennego pod 
nazwą „dobrych obyczajów” i „zwyczajów uczciwego obrotu”13. Zgodnie z art. 
94 pkt 10 k.p. pracodawca powinien wpływać na kształtowanie w zakładzie 

11  A. Dusiński, Zasady etycznego postępowania w firmie, [w:] W. Gasparski (red.), Europejskie 
standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Warszawa 2003, s. 170 i n.
12  Wyrok SN z 15.07.1998 r., II UKN 123/98, OSNP 1999, nr 13 poz. 435.
13  Komentarz do art. 943 k.p., [w:] R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździe-
wicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Komentarz do 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, LEX/el. 2009.
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pracy zasad współżycia społecznego, z czym koresponduje pracowniczy obo-
wiązek przestrzegania tychże zasad (art. 100 § 2 pkt 6 k.p.). Zasady współżycia 
społecznego mają najczęściej charakter społecznie akceptowanych norm mo-
ralnych, a ich przestrzeganie jest obowiązkiem powszechnym, gdyż nikt nie 
może ze swego prawa czynić użytku w sposób sprzeciwiający się tym zasadom. 
W art. 94 pkt 10 k.p. nie chodzi zatem o zasady współżycia społecznego w ogól-
ności, ale o te spośród nich, które są adekwatne do warunków funkcjonowania 
załogi zakładu pracy, wyrażające się zwłaszcza postawą nakierowaną na harmo-
nijną współpracę w atmosferze wzajemnej życzliwości i gotowości udzielania 
sobie koleżeńskiej pomocy. „Na kształtowanie się tak pojętych zakładowych 
zasad współżycia społecznego pracodawca może wpływać przede wszystkim 
przykładem własnych zachowań wobec załogi, które będą jako swoisty wzorzec 
przenoszone zarówno na stosunki wśród kierowników oraz wśród pracowni-
ków wykonawczych, jak też na relacje między tymi grupami zatrudnionych. 
Koniecznym warunkiem wiarygodności owego wzorca jest przestrzeganie prze-
pisów ustawodawstwa pracy”14. Szczególnie doniosły wpływ na kształtowanie 
zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy ma jednak, zgodnie z art. 111 
k.p., poszanowanie przez pracodawcę godności oraz innych dóbr osobistych 
pracownika. „W stosunkach pracy obowiązek poszanowania godności pra-
cownika i innych dóbr osobistych jest podstawową powinnością pracodawcy 
podniesioną do rangi zasady prawa pracy wyrażoną we wskazanym wyżej akcie 
prawnym”15. „Wynikający z niej obowiązek pracodawcy obejmujący nakaz po-
wstrzymania się od działań stanowiących bezpośrednią ingerencję w prawnie 
chronione dobra osobiste pracownika”16 oraz powinność podejmowania pozy-
tywnych działań zmierzających do stworzenia odpowiednich warunków pracy, 
wolnych od potencjalnego zagrożenia lub naruszenia dóbr osobistych. Tak ro-
zumiana godność może być naruszona różnymi zachowaniami pracodawcy, na 
przykład poprzez wydawanie poleceń w obraźliwej formie, rozprzestrzenianie 
nieprawdziwych informacji o pracowniku, czy też delegowanie go do innej 
pracy, która nie odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym. Często takie po-
stępowanie przełożonego jest podstawą do tego, aby uznać, iż dopuścił się on 

14  Wyrok SN z dnia 15 lipca 1987 r., I PRN 25/87, OSNCP 1988, nr 12, poz. 180.
15  I. Boruta, Ochrona dóbr osobistych pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, 
nr 2.
16  Stanowiska w przedmiocie wyodrębnienia godności pracowniczej są dość zróżnicowane. 
Por. J. Jończyk, Spory ze stosunku pracy, Warszawa 1965, s. 133 i n.; J.A. Piszczek, Cywilno-
prawna ochrona godności pracowniczej, Toruń 1981, s. 30 i n.; T. Zieliński [w:] L. Florek (red.), 
Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005.; T. Liszcz, Prawo pracy, Wydawnictwo LexisNexis, 
wyd. 3, Warszawa 2006, s. 81 i n.
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mobbingu. „Sąd Najwyższy wskazał, iż od każdego pracodawcy należy wy-
magać szacunku dla pracowników oraz liczenia się z ich poczuciem własnej 
godności i wartości osobistej. Pracodawca nie może bezpodstawnie nega-
tywnie odnosić się do pracownika i wyrażać się o nim w sposób poniżają-
cy go wśród zespołu pracowniczego”17. W innym wyroku SN stwierdził, że  

„(…) nie narusza godności osobistej pracownika krytyczna ocena wykonania 
przez niego zleconych mu konkretnych zadań, nawet, jeśli ocena przełożonych 
okaże się niesłuszna, lecz nie prowadzi ona do krzywdzącej pracownika dyskwa-
lifikacji zawodowej i nie zawiera zbędnych sformułowań wykraczających poza 
potrzebę w ramach konkretnej czynności, podjętej w wewnętrznej działalno-
ści podmiotu zatrudniającego (art. 23 k.c.)”18. Wzmocnienia obowiązku pra-
codawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi należy również upatrywać  
w przepisach dotyczących obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy. „Mobbing jest zaliczany w nauce do 
zagrożeń psychospołecznych występujących w miejscu pracy”19, wywołują-
cych skutki w sferze zdrowotnej pracownika. „Na płaszczyźnie prawa europej-
skiego należy zwrócić uwagę na dyrektywę ramową 89/391/WE z 12.VI.1989 
r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy”20. Art. 6 dyrektywy ramowej charakteryzuje 
obowiązki pracodawców w zakresie rozpoznawania ryzyka i przedsięwzięcia 
środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. 

„Brak jednak precyzyjnej regulacji, czy obowiązki te obejmują także, przykła-
dowo, psychiczne i społeczne czynniki środowiska pracy. Powszechnie uważa 
się jednak, że dyrektywa ta przydatna jest przy zwalczaniu mobbingu w sto-
sunkach pracy”21. Obok dyrektywy, chciałabym zwrócić uwagę na autono-
miczne porozumienia zawierane przez europejskich partnerów społecznych: 

„Europejskie Porozumienie ramowe z 8.X.2004 dotyczące stresu w związku  
z pracą oraz o Porozumienie Ramowe z 26.IV.2007 dotyczące nękania i prze-
mocy w miejscu pracy. Wdrożenie porozumień w Polsce nastąpiło w formie 
Wspólnej Deklaracji Partnerów Społecznych z dnia 14.XI.2008 dotyczą-
cej zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku stresu związanego z pracą oraz 

17  Wyrok SN z dnia 3.03.1975 r. I PR 16/75, LexPolonica nr 318105.
18  Wyrok SN z dnia 6.12.1973 r., I PR 493/73, LexPolonica nr 301123.
19  T. Wyka, Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne, [w:] C. Szmidt, T. Wyka (red.), 
Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, POLTEXT, Warszawa, s. 123.
20  Dz. U. WE L 183 z 29.VI.1989 r.
21  H. Szewczyk, Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę w postaci rozstroju zdrowia i odszkodo-
wanie za szkodę wywołaną mobbingiem w stosunkach pracy, [w:] Świątkowski A. (red.), Studia z 
zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2003/2004, s. 138-139.
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Wspólnej Deklaracji Partnerów Społecznych z dnia 24.III.2011r dotyczącej 
nękania i przemocy w miejscu pracy.

Zakończenie

Mobbing dopiero od niedawna stał się przedmiotem regulacji prawnych 
w krajach UE. Prowadzone są badania mające na celu rozpoznanie skali zja-
wiska, jego zdefiniowanie i wskazanie metod przeciwdziałania. Jest to punkt 
wyjścia do stworzenia regulacji prawnych, które będą chronić pracowników 
przed negatywnymi skutkami mobbingu, a także ograniczą koszty, które po-
ciąga on za sobą i wpłyną na rozwój kultury organizacyjnej, oraz podniosą 
świadomość kadry zarządzającej. Regulacje prawne wprowadziły cztery kraje: 
Szwecja, Francja, Belgia i Polska.

Przepisy znowelizowanego 14 listopada 2003 roku kodeksu pracy odnoszą 
się nie tylko do zjawiska mobbingu (art. 943 – w § 1 ustawodawca zobowiązuje 
pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi), ale także wszelkich przejawów 
dyskryminacji (rozdział IIa – dotyczy równego traktowania w zatrudnieniu),  
w tym molestowania (art. 183a § 5 pkt 2) i molestowania seksualnego (art. 183a 

§ 6).
Przezwyciężanie mobbingu w organizacji powinno postępować dwutoro-

wo. Należy zadbać o właściwe zarządzanie personelem, prowadzić odpowiednią 
politykę rekrutacyjną, ale też położyć nacisk na regularne szkolenia i konferen-
cje poświęcone zagadnieniom przemocy w pracy. Budując kulturę organizacji, 
trzeba pamiętać, że muszą cechować ją: otwartość i jawność, a prawo do kryty-
ki i swobodnego wypowiadania się przysługuje każdemu pracownikowi.

Agata Bechowska-Gebhard i Tadeusz Stalewski sporządzili katalog cech 
organizacji, w których mobbing nie pojawia się; są to organizacje, w których m. 
in. występuje jasny i wyraźnie określony podział kompetencji i zadań, wystę-
pują precyzyjnie określone systemy ocen pracowników, systemy i zasady wy-
nagradzania są jasne i sprawiedliwe, system awansowania jest jasno określony, 
ma miejsce swobodny przepływ informacji, pracownicy znają sposoby i zasady 
podejmowania decyzji, są traktowani podmiotowo, a ich opinie i pomysły są 
brane pod uwagę przez kierownictwo, kierownictwo szanuje godność osoby 
ludzkiej, osoby zajmujące stanowiska kierownicze cechuje duża kultura osobi-
sta, stosuje się odpowiednie procedury rekrutacji i selekcji personelu, inwestu-
je się w pracowników, zachęca do zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifi-
kacji, osoby zajmujące się polityką personalną posiadają wysoką wiedzę w tym  
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zakresie, a kierownictwo posiada dużą wiedzę z zakresu zarządzania konflik-
tem i zmianą w organizacji.

Kadra zarządzająca powinna również opracować program działań anty-
mobbingowych, uwzględniający charakter organizacji, podnosić swoje kwa-
lifikacje w zakresie kierowania konfliktami etycznymi, a także promować 
etyczne zachowanie w przedsiębiorstwie czy instytucji: propagować dobre 
wzory (dobre praktyki), rozpowszechniać „budujące przykłady” i stanowczo 
potępiać nieetyczne zachowania. „Powinna rozważyć możliwość w ramach 
aktywnej edukacji menedżerskiej i zawodowej, cyklicznego przeprowadzania 
w organizacji treningów wrażliwości etycznej, na których dyskutowane są za-
równo pozytywne, jak i negatywne casestudiem”22.
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perspective of decade of rule in the body of the PolishLabourcode. 
The development hasbeenenriched with a wealth of case law and ju-
dicialviews of doctrine, clarifyingdoubtemerging on the occasion of 
the practicaluse of theseregulations. In summary, in addition to the 
author’sposition, referenceismade to legalregulations applied in Poland 
and the European Union.
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Introductory remarks

The main subject of this article is the importance of delimitation-orien-
ted proceedings with regard to solving disputes arising from the unregulated 
legal status of land properties. Said problem relates predominantly to lan-
d-specific boundary signs becoming indistinguishable, which results in the 
inability to unequivocally specify the location and exact borders of a specific 
plot of land, both in legal documentation and while performing field exami-
nations. The aforementioned state of affairs causes entities who have the right 
to neighboring lands to engage in disputes pertaining to the exact borders 
between such plots. 

The predominant aim of this article is to touch upon delimitation-ori-
ented proceedings as a way of settling disputes arising from the inability to 
unequivocally specify the borders of neighboring plots of land, both in terms 
of physical placement of boundary signs and in legal and land surveying-ori-
ented documentation specifying the location of such indicators by means of 
geodetic coordinates. The paper also showcases the specificity of registers per-
taining to the legal status of a plot of land and provides the definition of land 
property included in various normative acts. 

Nature of registers specifying the legal status of 
a plot of land 

Legal status should be understood as a status resulting from the content 
of the entry in registers pertaining to a given property3. Such registers are: 
mortgage registers, as well as land and property registers.

A mortgage register is a public register that specifies a legal status of a 
particular property4. As understood by article 3 point 5 of the Act of 17th 
February 2005 on digitization of undertakings of entities realizing public 
tasks5, a public register is a register, record, registry, list, directory, census, 
or any other form of index that allows for the realization of public tasks and 
that is kept by a public entity basing on separate legal provisions. Said register 

3  R. Hycner, Problematyka określeń i definicji nieruchomości w aspekcie wybranych zagadnień 
geodezyjno-prawnych, (Część II). Wybrane problemy dotyczące systemów i procesów geodezyjno-

-prawnych związanych z nieruchomościami, „Przegląd Geodezyjny” 2000, no. 5, s. 7-9.
4  I. Heropolitańska, Komentarz do art. 1 ustawy o księgach, [in:] I. Heropolitańska, A. Tuło-
dziecka, K. Hryćków-Mycka, P. Kuglarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy 
związane. Komentarz, C.H. Beck, Warsaw 2014, s. 4-6.
5  Act of 17th February 2005 on digitization of undertakings of entities realizing public tasks 
(The Journal of Laws of 2017, pos. 570 with amendments).
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is characterized by a set of attributes ensuring a safe real estate trading6. The 
most important function of mortgage registers is guaranteeing secure property 
trade and allowing for taking a mortgage credit. The aforementioned societal 
and economic function is realized thanks to the fact that mortgage registers are 
available to each and every interested entity as a public register of land-specific 
property rights that are connected with its legal status. Keeping mortgage reg-
isters has the form of non-litigious proceedings7.

In Poland, the “ real estate cadaster” term has many meanings, but it is 
most typically perceived as a specific system8. The conversion of land register 
into real estate cadaster gained momentum due to political transformation 
which was based on shifting economy in the direction of the market one. Yet 
another reason was the emergence of a worldwide trend based on the creation 
of integrated systems gathering and processing data on properties9. When it 
comes to Polish law, the legislator turned out to be inconsistent with regard to 
two terms: land and property register and real estate cadaster. Nevertheless, it 
has to be mentioned that introducing only one term for such type of registers 
was not possible, as for it to be done, certain criteria had to be fulfilled10.

The basic idea behind a real estate cadaster is the creation of data sets 
pertaining to plots of land, buildings, and properties, as well as utilizing such 
pieces of information to generate specific sets of real estates. What is more, 
a real estate cadaster, similarly to land and property register, allows for the 
identification of the owner or a supervisor of a given property, as well as the 
location of land borders of a particular plot of land. The most important re-
quirement that has to be met to transform a land and property register into  
a cadaster is to adjust the tax system to solutions adopted in European Union 
member states11.

Currently, there are no real estate cadasters applicable in Poland and their 
role is therefore served by land and property registers. Such a state of affairs is 
going continue till the moment of comprehensive transformation of land and 
property registers into cadasters. Said transformation can only be done after 

6  S. Rudnicki, Księgi wieczyste, [in:] G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka 
prawna, Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 125.
7  K. A. Dadańska, Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warsaw 2012, s. 15-18.
8  R. Hycner, Problematyka określeń i definicji nieruchomości w aspekcie wybranych zagadnień 
geodezyjno-prawnych, (Część II)…, op. cit., s. 10.
9  W. Wilkowski, Historia katastru w Polsce, „Przegląd Geodezyjny” 2005, no. 7, s. 5-8.
10  R. Hycner, Podstawy katastru, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne. AGH 
im. S. Staszica, Cracow 2004, s. 15-16.
11  W. Wilkowski, Historia katastru…, op. cit., s. 9.



250

WIOLETTA PIWOWARSKA, EUGENIA CZERNYSZEWICZ

registering all types of real estates in the country12. In accordance with article 
53a of the Geodetic Law, till the transformation of land and property regis-
ters into cadasters, the “cadaster” term utilized in the act shall be understood 
as “register”. It therefore means that “cadaster” and “register” terms shall be 
considered to be equivalent. 

The basic goal of a land and property register is to identify real estates 
with regard to their location, reference number, boundaries (understood as 
the area within which property rights are applicable), as well as distinctive 
features of properties with regard to plots and classes in the case of land prop-
erties and buildings or flats in the case of habitable buildings of various types13.

Definition of a land property

Article 46 § 1 of the Polish Civil Code14 specifies how properties should 
be understood. According to said article, properties are parts of land being 
subject to individual property rights (plots of land), as well as buildings that 
are located within the borders of such areas, if – basing on the applicable reg-
ulations – they are a separate subject of property rights. Agricultural lands (ag-
ricultural plots of lands) are areas that are or can be utilized for plant cultiva-
tion or animal breeding, including horticulture, gardening, and fish breeding 
(article 46¹ of the Civil Code). A specific criterion that allows for establishing 
whether or not a given plot of land can be considered to be an agricultural one 
is its purpose rather than the way it is currently being used15. Constituents 
of land property are mainly buildings and other devices strictly connected 
with the land, trees and other plants, starting from the moment of planting 
them (article 48 of the Civil Code), as well as rights connected with propriety 
ownership (article 50 of the Civil Code). Devices utilized to transport liquids, 
steam, gas, energy, and devices alike that are part of a business venture (article 
49 § 1 of the Civil Code), i.e. that are connected to the transmission network 
of such venture shall not be considered to be parts of a given property16.

12  R. Hycner, Podstawy katastru, op. cit., s. 16.
13  R. Hycner, Problematyka określeń i definicji nieruchomości w aspekcie wybranych zagadnień 
geodezyjno-prawnych, (Część II)…, op. cit., s. 10.
14  Act of 23rd April 1964 – Civil Code (The Journal of Laws of 2018, pos. 1025 with 
amendments).
15  Resolution of the Supreme Court of 28th January 1999, ID: SN III CKN 140/98, LEX 
no. 50652.
16  E. Gniewek, Komentarz do art. 49 k.c., [in:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw 2013, s. 123-125.
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According to the act on registers, land property is an area of land cov-
ered with a single mortgage register17, as it is impossible to keep more than 
one register of such kind for a single property18. Act of 21st August 1997 on 
property management19 defines a property as a plot of land together with its 
constituents, excluding buildings and flats that are covered by different pro-
priety rights (article 4 point 1 p.m.a.). The definition provided above makes 
it possible to conclude that a property should be especially considered to be 
a plot of land, with habitable properties being an exception. A plot of land is 
in such a case the most important constituent, whereas buildings and flats are 
just auxiliary ones, basing on the Roman superficies solo cedit principle – „ the 
surface yields to the ground”20.

Property delimitation as a method  
of dealing with neighborly disputes pertaining  
to land borders 

Property delimitation proceedings are governed by three major legal acts. 
The legal bases for such undertakings are included in the Act of 17th May 
1989 - Geodetic and Cartographic Law, in the Ordinance of Ministries of 
Internal Affairs and Administration and of Agriculture and Food of 14th April 
1999 pertaining to property delimitation, as well as in the Civil Code. Geo-
detic and Cartographic Law comprehensively governs the property delimita-
tion procedure in the first, obligatory mode of administrative proceedings21. 
The discussed property delimitation procedure is divided into two main stages. 
The very first one is realized basing on administrative procedures. At this stage, 
the decisive body is a mayor of a village, town, or a city. The realization of the 
second stage is judicial in nature and the decisive body then is a civil court. 
 
 

17  M. Wolanin, Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warsaw 2013, s. 152-153.
18  I. Heropolitańska, Komentarz do art. 24 ustawy o księgach, [in:] I. Heropolitańska, A. Tu-
łodziecka, K. Hryćków-Mycka, P. Kuglarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy 
związane. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw 2014, s. 93-98.
19  Act of 21st August 1997 on property management (The Journal of Laws of 2018, pos. 2204 
with amendments).
20  R. Hycner, Problematyka określeń i definicji nieruchomości w aspekcie wybranych zagadnień 
geodezyjno-prawnych, (Część I). Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości, „Przegląd 
Geodezyjny” 2000, no. 4, s. 15-17.
21  R. Malina, M. Kowalczyk, Geodezja katastralna. Procedury geodezyjne i prawne. Przykłady 
operatów, Wydawnictwo Gall, Katowice 2009, s. 6-7.
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Between said two stages, there is an intermediate element, being delimitation 
settlement22.

The aim of property delimitation is to specify the boundaries of a plot of 
land by means of specification of the location of boundary points and lines, 
marking them with boundary signs, and issuing a proper documentation (ar-
ticle 29 point 1 of the Geodetic Law). It can therefore be concluded that it is 
one of the most complex processes oriented towards changing current data on 
a plot of land, both in spatial and legal terms. Such proceedings specify the 
scope of rights to a given land property23.

Property delimitation is undoubtedly one of the most valid ways of spec-
ifying property rights of its owner. The comprehensive nature of the pro-
ceedings is strictly connected with the process of executing them, as they are 
always primary activities, in contrast to other legal and geodetic processes that 
are only based on recreating property borders24.

Relations between neighbors connected with the closeness of properties 
may be regulated by property owners or their perpetual users. When such 
regulations are enforced, they are aimed at normalizing neighborly relations. 
In such a case, the source of mutual rights and obligations is an agreement 
specified in applicable legal acts25.

Aside from exactly specifying the scope of the property rights of an own-
er, property delimitation is also a method of solving disputes that may arise 
between the owners of neighboring properties. According to article 153 of the 
Civil Code, if property borders have become the source of a dispute and its le-
gal status cannot be specified, borders of a given plot of land shall be specified 
in accordance with the last dispute-free ownership condition. If it is trouble-
some or impossible to identify such a condition and delimitation proceedings 
have not resulted in an agreement between the disputants, a proper court shall 
specify new borders while taking into account all the circumstances presented. 
Said entity may also grant one of the owners a specific financial surcharge. 

Property delimitation is a process that is taken advantage of if the border 
between two neighboring properties has become indistinguishable, as well 
as when the borders are visible spatially, but they still cause some disputes 
between the owners of neighboring plots26. In the course of delimitation 

22  M. Wolanin, Podziały, scalenia…, op. cit., s. 156.
23  R. Hycner, Podstawy katastru, op. cit., s. 17.
24  A. Kwartnik-Pruc, P. Hanus, Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, 
Wydawnictwa AGH, Cracow 2014, s. 17-21
25  R. Rudnicki, Sąsiedztwo nieruchomości, Zakamycze 1998, s. 58-62.
26  R. Hycner, Podstawy katastru, op. cit., s. 16-17.
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proceedings, the key point is to specify the territorial (spatial) scope of proper-
ty right scope. Identifying the area that is factually owned by a particular entity 
is possible only after unequivocally determining the borders of a particular 
plot of land. Such determination should not lead to conflict between parties 
involved in delimitation proceedings. Neighbors who are the parties of such 
procedure are obliged to cooperate and try to reach an agreement when it 
comes to the specification of the boundaries of their plots of land27.

Delimitation proceedings allow for unequivocally specifying borders of  
a given plot. Boundary lines are made spatially in such a way for no par-
ty of the proceedings to later on pursue any propriety-related claims. Such 
boundaries are also specified by entering the coordinates of boundary points 
into documents that later on become a part of the proceedings-related tech-
nical report. Coordinates included therein clearly specify the location of 
boundary points with the accuracy of 1 cm and can be determined thanks to  
X and Y indicators. The specification of boundary lines is determined by the 
coordinate system currently applicable within the borders of the Republic of 
Poland (2000 system) or by local systems used within individual territorial 
units. Coordinates that determine the borders of individual parts of a plot of 
land are updated in the land and property register after prior accepting the 
technical report. Documents pertaining to the performed delimitation-related 
undertakings are issued to a geodetic and cartographic unit applicable from 
the point of view of the plot of land examined. Such an update is oriented not 
only towards finishing delimitation proceedings with regard to validity with 
the applicable law regulations, but also towards preventing any future conflicts 
between the owners of neighboring properties. It is possible thanks to the 
access granted to geodetic and cartographic database, as well as all the parties 
having the opportunity of extracting vital data therefrom. 

Neighborly disputes related to the unclear borders of their properties can 
be finished by specifying coordinates that are later on included in the technical 
report pertaining to the executed delimitation proceedings. The undertaking 
in question is known as boundary point specification. It is typically executed 
by a professional land surveyor basing on provided documentation connected 
with past borders to be updated or changed. Such documents include an index 
of boundary points basing on which the database of the land and property reg-
isters, as well as a boundary-specific protocol or agreement act incorporating 
signatures of parties of a given dispute, who have agreed for the new boundary 

27  M. Wolanin M., Podziały, scalenia, op. cit., s. 154.
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lines and considered them binding. Property delimitation may limit the scope 
and frequency of quarrels between the owners of neighboring properties not 
only right after the conclusion of the proceedings, but also in the future, as 
a properties that have been delimited once cannot be subject to delimitation 
procedure again. It can therefore be stated that the consistency of delimi-
tation principle is applied, similarly to res judica rule in the case of judicial 
proceedings. 

Unequivocal specification of borders allows to identify area covered by 
a specific priority right. It is possible thanks to the specification of the area 
(both in the factual sense and legally by accepting the technical report and up-
dating the land and property register) which is covered by individual property 
rights of a given owner.

Closing remarks

The majority of neighborly disputes relating to the location of borders 
of their properties is the result of the lack of clarification of the legal status 
of the neighboring plots of land. That is why it is so important to clarify 
the legal status of each and every property. One of the most valid and accu-
rate methods of doing so is the property delimitation procedure. It allows 
to determine the factual borders of each plot of land in the case they have 
become indistinguishable and mark the boundaries once again. Delimitation 
proceedings executed once allow for recreating physical borders (boundary 
signs) on many occasions without the necessity of changing or modifying 
issued documentation. 

Property delimitation as a factual undertaking is one of the most com-
plex and comprehensive processes that changes information on a given area, 
which is in turn connected with the necessity of modifying the current attri-
butes thereof. While perceived as a legal activity, delimitation changes data on 
properties being subject to it in both spatial and legal sense28.

Finished delimitation procedure, regardless of whether it ended on the 
administrative or judicial stage, causes certain geodetic and legal outcomes. 
Geodetic results are connected with the undertakings performed by geodetic 
bodies, both the administrative ones and the contractors having proper geo-
detic authorizations of the second level (property delimitation and division, as 
well as preparation of documentation for legal purposes). Legal outcomes are 

28  R. Hycner, Podstawy katastru, op. cit., s. 22.
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connected with the procedure executed by the authorized land surveyor as well 
as with bringing the case to court for judicial considerations.
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OKREŚLENIE STANU PRAWNEGO  
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W ASPEKCIE 

ROZSTRZYGANIA SPORÓW SĄSIEDZKICH 
DOTYCZĄCYCH GRANIC TERENU  
Z ZASTOSOWANIEM PROCEDURY  

DELIMITACYJNEJ

Streszczenie: W artykule przedstawiono rolę postępowania delimita-
cyjnego w kontekście rozwiązywania sporów wynikających z niejasne-
go stanu prawnego nieruchomości gruntowych. W artykule uwzględ-
niono charakter rejestrów określających stan prawny nieruchomości, 
tj. Ksiąg wieczystych oraz kataster. W artykule poruszono ponadto 
problemy związane z nierozróżnialnością granic między poszczegól-
nymi działkami. Metodą badawczą była analiza literatury przedmio-
tu, a także aktów prawnych na ten temat, a następnie wyciągnięcie 
wniosków na temat stanu prawnego nieruchomości w odniesieniu do 
delimitacji mienia. Celem artykułu jest przedstawienie procedury deli-
mitacji nieruchomości jako metody rozwiązywania sporów sąsiedzkich 
związanych z obszarem ich sąsiadujących bezpośrednio ze sobą nieru-
chomości. Ma również na celu przedstawienie wyników postępowania 



257

DETERMINATION OF THE LEGAL STATUS OF LAND PROPERTIES ...

w sprawie rozgraniczenia. Jedną z najbardziej trafnych i dokładnych 
metod jest procedura wyznaczania granic nieruchomości.

Słowa kluczowe: nieruchomość, delimitacja, kataster, księga wieczysta
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SPRAWCY NIEBEZPIECZNI 
W POLSKIM SYSTEMIE 

PENITENCJARNYM

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki 
skazanych niebezpiecznych w polskim systemie penitencjarnym. Pra-
ca podejmuję próbę wyjaśnienia podstawowych zagadnień związanych  
z procedurą kwalifikacji tej grupy sprawców, a co za tym idzie warun-
ków odbywania kary w trakcie przebywania na oddziale dla niebez-
piecznych. Pokrótce przedstawiona procedura kwalifikacji, z uwzględ-
nieniem weryfikacji nadanego statusu „niebezpiecznych. W pracy 
zostaną szczegółowo omówione warunki bytowe, uwzględniające spe-
cjalne zabezpieczenia techniczno-ochronnych obowiązujących na tego 
rodzaju oddziałach oraz reguł postępowania personelu więziennego  
z przedmiotową grupą skazanych.

Słowa kluczowe: sprawcy niebezpieczni, prawo karne wykonawcze, 
niebezpieczni, skazani stwarzający poważne zagrożenie.

Orcid: 0000-0001-7005-7238

Wprowadzenie 

Populacja osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności jest nie-
zwykle zróżnicowana. To z kolei, powoduje konieczność dokonania typologii 
zakładów karnych, celem dostosowania warunków wykonywania kary pozba-
wienia wolności, umożliwiających indywidualne traktowanie poszczególnych 

1  Mgr, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa 
Karnego Wykonawczego.
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grup skazanych. Dokonując klasyfikacji komisja penitencjarna uwzględnia 
również stopień zdemoralizowania oraz stwarzane zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa publicznego. Zgodnie z art. 88 § 3 pkt 4 Kodeksu karnego wykonaw-
czego z dnia 6 czerwca 19972 szczególną kategorią osadzonych wyodrębnioną 
w populacji osób odbywających karę pozbawienia wolności są skazani oraz 
tymczasowo aresztowani, którzy stwarzają poważne zagrożenie społeczne albo 
poważne zagrożenie bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych. Mając opisywa-
ny artykuł na uwadze, można zaobserwować, iż w obowiązującym kodeksie 
karnym wykonawczym ustawodawca nie wprowadza wprost definicji skaza-
nych „niebezpiecznych”, posługując się w powyższym przepisie wskazanym 
sformułowaniem na określenie tej kategorii więźniów3. Niemniej jednak  
w penitencjarystyce określenie to funkcjonuje, a grupa ta nazywana jest mia-
nem skazanych niebezpiecznych, osadzonych niebezpiecznych, a także więźniów 
niebezpiecznych4, przy czym wskazane terminy mają właściwie identyczne 
znaczenie5. 

Założeniem ustawodawcy przy wyodrębnieniu przedmiotowej grupy osa-
dzonych „niebezpiecznych” z ogółu wszystkich skazanych, było zapewnienie 
bezpieczeństwa społeczeństwu i jednostkom penitencjarnym. Jest to możliwe 
dzięki odpowiedniej procedurze kwalifikacyjnej, która następnie poddawana 
jest okresowej weryfikacji nadanego statusu „N”. Przesłanek kwalifikacyjnych, 
znajdujących zastosowanie przy kierowaniu do kategorii skazanych „niebez-
piecznych”, należy szukać w art. 88a i 212a k. k. w. Przesłanki te dotyczą 
również tymczasowo aresztowanych. Podstawowym kryterium jest stworzenie 
przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego poważnego zagrożenia dla spo-
łeczeństwa albo dla bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego 6. Na-
tomiast w art. 88b k. k. w. określono warunki odbywania kary pozbawienia 
wolności przez tych skazanych. 

2  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 50, poz. 577 ze zm.)
3  E. Januszkiewicz, Oddziaływania penitencjarne prowadzone wobec skazanych stwarzających 
poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego w 
świetle obowiązujących przepisów oraz raportów CPT, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2016, 
nr 92, s. 96.
4  T. Bulenda, R. Musidłowski, O więźniach niebezpiecznych w kontekście ochrony praw czło-
wieka, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 60, s. 27-28. 
5  R. Godyla, L. Bogunia, Niektóre problemy kwalifikowania skazanych i tymczasowo aresztowa-
nych do grupy osadzonych niebezpiecznych, [w:] A. Kwieciński (red.), Postępowanie z wybranymi 
grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty prawne, Warszawa 2013, s. 21-22.
6  M. Niełaczna, „Człowiek w akwarium” – postępowanie z więźniami „niebezpiecznymi, „Ar-
chiwum Kryminologii” 2014, t. XXXVI, s. 165-166, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2014F/c/83-243.pdf, [dostęp: 30.08.2020].
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Analiza powyższych przepisów skłania do wniosku, iż do kategorii  
„N” kwalifikowani są osadzeni, którzy ze względu na posiadane właściwości, 
popełnione przestępstwa bądź też sposób zachowania się w trakcie odbywania 
kary w jednostce penitencjarnej w poważnym stopniu zagrażają wskazanemu 
przez ustawodawcę bezpieczeństwu społecznemu oraz bezpieczeństwu zakładów 
karnych. Z kolei, sama istota powyższej kwalifikacji sprowadza się do stoso-
wania w zakładzie karnym lub areszcie śledczym rygorystycznych warunków 
odbywania kary pozbawienia wolności, polegających na wzmożonej kontroli 
zachowań więźniów, zmaksymalizowanej izolacji i użyciu zabezpieczeń tech-
niczno-ochronnych oraz specjalnych środków bezpieczeństwa7.

Zgodnie z danymi statystycznymi opublikowanymi przez Centralny Za-
rząd Służby Więziennej aktualnie w polskich zakładach karnych przebywa 
145 osadzonych zakwalifikowanych do kategorii „N”8. Mając na uwadze dane 
statystyczne zawarte w miesięcznych raportach Służby Więziennej przedsta-
wiające populację osadzonych niebezpiecznych w okresie od 2009 roku do 
2020 roku wypada zauważyć, iż ogólna liczba tej kategorii skazanych na tle 
pozostałej społeczności więziennej jest niewielka. W styczniu 2009 roku liczba 
osadzonych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczo-
nym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego 
w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeń-
stwo aresztu była ponad połowę większa, bowiem karę w opisywanym rygorze 
odbywało aż 346 osób skazanych. Od tego czasu na przestrzeni kolejnych lat 
obserwuje się tendencję spadkową9.

Procedura kwalifikacji i weryfikacja statusu „N”

Ogólną przesłanką nadania statusu „N” skazanemu lub tymczasowo 
aresztowanemu jest popełnienie lub podejrzenie popełnienia przestępstwa, 
któremu można przypisać bardzo wysoką społeczną szkodliwość. Dodatkowo 
ustawodawca uszczegółowił opisywaną przesłankę poprzez wskazanie konkret-
nych zachowań, polegających na: określonym sposobie zachowania się w izola-
cji penitencjarnej, odnoszących się do popełnionego czynu, czy też związanych 
z przynależnością do grup przestępczych. W procesie kwalifikacji uwzględnia 
się również podstawowe kryteria klasyfikacyjne, odnoszące się do wszystkich 

7  E. Januszkiewicz, Oddziaływania penitencjarne prowadzone…, op. cit., s. 99.
8  Statystyka penitencjarna miesięczna za lipiec 2020 roku opublikowana na stronie interne-
towej Centralnego Zarządu Służby Więziennej: https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka--mie-
sięczna, [dostęp: 30.08.2020].
9  Ibidem.
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skazanych, zawarte w art. 82 § 2 k. k. w., które są podstawą zarówno do oce-
ny skazanego przez cały okres wykonywania przez niego kary, jak i kryteriów 
związanych z kwalifikacją do grupy osadzonych „niebezpiecznych”10. 

Podstawy kwalifikacji osadzonych do tej grupy zostały zatem uregulowa-
ne w art. 88-88b k. k. w., a zawarte w k. k. w. uregulowania zostały dodatkowo 
uzupełnione o rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 17 październi-
ka 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby 
Więziennej11 oraz zarządzenie dyrektora generalnego Służby Więziennej z 13 
sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania metod i form działalności w zakresie 
ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej12. Osadzeni, o których 
mowa w powyższym przepisie to w szczególności sprawcy zdemoralizowani, 
przejawiający zachowania agresywne, które zagrażają społeczeństwu i innym 
osadzonym13, przy czym opisywane zagrożenie stwarzane przez tych więźniów 
wynika przede wszystkim z natury popełnianych przez nich przestępstw oraz 
sposobu, w jaki doszło do ich popełnienia14. Powyższe stwarza konieczność 
odizolowania ich od grupy pozostałych osadzonych. Dzieje się tak z powo-
du specyfiki popełnianych przestępstw, bądź też późniejszego, niewłaściwe-
go zachowania na terenie jednostki penitencjarnej. Tego rodzaju więźniów 
trzeba bowiem poddać innym procedurom, a co za tym idzie umieścić ich  
w specjalnym oddziale lub celi, gdzie stosowane są wzmożone zabezpieczenia 
techniczno-ochronne15.

Zakwalifikowanie sprawcy do tej kategorii prowadzi do wielu ograniczeń 
i rodzi dla skazanego dolegliwsze niż w stosunku do innych osadzonych kon-
sekwencje w aspekcie wykonywania kary pozbawienia wolności16. Zgodnie  
z dalszym brzmieniem § 3 art. 88 k. k. w. tego rodzaju skazani powinni od-
bywać karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego,  
w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczną i bezpieczeństwo 

10  T. Kalisz, Osadzeni niebezpieczni. Procedura kwalifikacji, jej weryfikacja oraz zakres ograni-
czeń, „Nowa kodyfikacja prawa karnego” pod red. T. Kalisz 2017, t. XLIII, s. 177.
11  Zob. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z z dnia 17 października 2016 r. w sprawie 
sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. 2016 poz. 1804). 
12  Zob. Zarządzenie nr 43/2010 dyrektora generalnego Służby Więziennej z 13 sierpnia 2010 
r. w sprawie ustalania metod i form działalności w zakresie ochrony jednostek organizacyjnych 
Służby Więziennej.
13  T. Kalisz, Osadzeni niebezpieczni. Procedura …, op. cit., s. 177 i n. 
14  E. Januszkiewicz, Warunki odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanych niebez-
piecznych oraz skazanych wywodzących się ze struktur przestępczości zorganizowanej, Przegląd 
Więziennictwa Polskiego” 2014, nr 84, s. 77. 
15  S. Przybyliński, Więźniowie „niebezpieczni”- ukryty świat penitencjarny, Oficyna Wydawni-
cza „Impuls”, 2012, s.28-29.
16  E. Januszkiewicz, Warunki odbywania…, op. cit., s. 76.
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zakładu. Dodatkowo, zgodnie z § 4 omawianego przepisu w tego rodzaju za-
kładzie powinni odbywać również karę pozbawienia wolności skazani za prze-
stępstwo popełnione w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku mają-
cym na celu popełnianie przestępstw, chyba że szczególne okoliczności przemawiają 
przeciwko takiemu osadzeniu. Mając powyższe na uwadze, osadzeni niebezpiecz-
ni nie tylko odbywają karę w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, 
ale dodatkowo poddaje się ich warunkom zapewniającym wzmożoną ochro-
nę społeczną i bezpieczeństwo zakładu. Wyrazem tego jest rozbudowana sieć 
zabezpieczeń technicznych oraz odmienności w warunkach bytowania skaza-
nych. Ustawodawca postanowił zaostrzyć bowiem warunki wykonywania kary 
w stosunku do tej grupy więźniów i jednocześnie ograniczyć aspekty izolacji 
właściwe w zakładach karnych typu zamkniętego. W konsekwencji, mając na 
względzie potrzebę zapewnienia wzmożonej ochrony, zgodnie z brzmieniem 
art. 88a §1 k. k. w. sprawców niebezpiecznych umieszcza się w wydzielonych 
oddziałach specjalnych bądź oddzielnych celach. W związku z zaostrzonym 
rygorem stosowanym wobec więźniów niebezpiecznych, oddziały i cele są do-
datkowo przystosowywane do tej grupy sprawców, a co za tym idzie różnią 
się od standardowych warunków przewidzianych dla pozostałych osadzonych. 

Art. 88b k. k. w. enumeratywnie wskazuje warunki, jakim poddawa-
ni są więźniowie należący do tej grupy. Przepis ten przewiduje następujące 
odrębności:

1) cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia przeznaczone do space-
rów, widzeń, innych możliwych aktywności i zajęć wyposaża się w specjalne 
zabezpieczenia techniczno-ochronne; 

2) cele zamyka się na całą dobę, poddaje się je również częstszym kontro-
lą niż w warunkach art. 76 §1 pkt 7; 

3) osadzeni niebezpieczni mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, 
nabożeństwach, spotkaniach, uczyć się i pracować wyłącznie na oddziale dla 
niebezpiecznych, w którym zostali osadzeni, a zatem na oddziale specjalnie 
przystosowanym;

4) skazani mogą poruszać się po terenie jednostki wyłącznie pod wzmoc-
nionym dozorem, przy czym poruszanie ograniczone jest do niezbędnych 
potrzeb; 

5) skazani są poddawani kontroli osobistej przy każdym wyjściu i powro-
cie do celi; 

6) skazani odbywają spacery pod wzmocnionym dozorem i w wyznaczo-
nych do tego miejscach; 
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7) dyrektor zakładu karnego określa każdorazowo sposób kontaktowa-
nia się osadzonych niebezpiecznych z przedstawicielami określonymi w art. 76 
§1 pkt 7 k. k. w.; 

8) skazani korzystają z widzeń pod wzmocnionym dozorem, w wyzna-
czonych miejscach; 

9) widzenia udzielane są w sposób, który uniemożliwia bezpośredni 
kontakt, jeżeli zachodzi poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla osób odwie-
dzających, a w ich trakcie więźniowie nie mogą spożywać artykułów żywno-
ściowych i napojów. Jednocześnie, nie dotyczy to osób określonych w art. 8§3 
k.k. w., które dopiero na własne żądanie mogą skorzystać z widzeń uniemoż-
liwiających bezpośredni kontakt; 

10) osadzeni niebezpieczni nie mogą korzystać z własnej odzieży i obuwia. 
Osadzeni niebezpieczni dostają bowiem odzież w kolorze czerwonym, która 
wskazuje na ich odmienny status na tle populacji więziennej. 

Dodatkowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozba-
wienia wolności (§96 i n.)17, a także Rozporządzeniem Ministra z dnia 17 
października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych 
Służby Więziennej (§93 i n.)18 wszystkie cele, w których osadza się skazanych 
niebezpiecznych wyposaża się w wewnętrzne kraty zainstalowane za drzwiami 
wejściowymi i przed otworami okiennymi, siatki, a w miarę potrzeb również 
w przesłony, na zewnątrz otworów okiennych. W oknach umieszcza się kraty 
okienne ze stali o podwyższonej wytrzymałości na przecinanie lub zabezpie-
czone elektronicznie. Sprzęt kwaterunkowy mocowany jest na stałe do ścian 
i podłóg. Jednocześnie cele te nie mogą być zlokalizowane przy ścianach sta-
nowiących linię zewnętrzną ogrodzenia ochronnego, okna tych cel podlegają 
stałej obserwacji przez funkcjonariusza pełniącego służbę na posterunku, a lo-
kalizacja cel dla osadzonych niebezpiecznych jest dopuszczalna na najwyższej 
kondygnacji, na parterze oraz w narożnikach budynków mieszkalnych i przy 
klatkach schodowych, jeżeli zabezpieczenia techniczno-ochronne, odpowied-
nio stropu, podłóg lub ścian cel, uniemożliwiają dokonanie z niej ucieczki. 
Oprócz tego zgodnie z brzmieniem art. 88 c k. k. w. zachowanie sprawców 
niebezpiecznych obligatoryjnie podlega stałemu monitorowaniu za pomocą 

17  Zob. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regu-
laminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. 2016 
poz. 2231).
18  Zob. Rozporządzeniem Ministra z dnia 17 października 2016 r. w sprawie sposobów 
ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. 2016 poz. 1804).
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urządzeń, które umożliwiają monitoring kontrolowany19, a zatem każda cela 
jest wyposażana w kamery telewizyjne, z których zapis jest utrwalany. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wprowadzoną przez ustawo-
dawcę możliwość modyfikowania warunków odbywania kary przez przedmio-
tową grupę skazanych „niebezpiecznych”20. Zgodnie bowiem z § 2 art. 88 b 
k. k. w. komisja penitencjarna może uznać, że nie zachodzi dalsza potrzeba 
stosowania wszystkich zabezpieczeń, o których mowa powyżej i odstąpić od 
stosowania jednego lub nawet kilku z nich. Natomiast jeżeli jest to uzasad-
nione okolicznościami, można później przywrócić stosowanie warunków, od 
których odstąpiono lub zmienić ich zakres. 

Oprócz tego zakwalifikowanie do kategorii „N” może podlegać okresowej 
weryfikacji (na wniosek skazanego lub jego obrońcy), która odbywa się nie 
częściej niż co trzy miesiące (art. 88b §3 k. k. w.). Kontrola ta ma zadanie 
wskazać przyczyny uzasadniające taką kwalifikację skazanego. Jednocześnie, jej 
wyniki pozwalają na weryfikację nadanego statusu, a co za tym idzie pozwala 
odpowiedzieć na pytanie czy wzmożone oddziaływanie penitencjarno-wycho-
wawcze oraz określone wymogi techniczno-ochronne wpłynęły na tyle istotnie 
na postawę osadzonego niebezpiecznego, by mógł trafić na normalny oddział 
i partycypować w życiu więziennym wraz z pozostałymi skazanymi. Powyższa 
procedura weryfikowania może zatem skutkować odwołaniem statusu osadzo-
nego „niebezpiecznego”. 

Oddziaływania penitencjarne  
prowadzone wobec skazanych niebezpiecznych

Zgodnie z art. 67 §1 k.k.w. celem wykonywania kary pozbawienia wol-
ności jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego 
społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz 
potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od 
powrotu do przestępstwa. Realizacji powyższego ma służyć prowadzenie wo-
bec skazanych zindywidualizowanych oddziaływań penitencjarnych w ramach 
określonych w ustawie systemów wykonywania kary w różnych rodzajach i ty-
pach zakładów karnych. Natomiast zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządze-
nia w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakła-
dach karnych i aresztach śledczych „oddziaływania penitencjarne” to zespół 
stosowanych w zakładzie środków i metod zmierzających do wzbudzenia  

19  K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 420-421.
20  T. Kalisz, Osadzeni niebezpieczni…, op. cit., s. 185.
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w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych 
postaw. Do podstawowymi środków oddziaływania na więźniów zgodnie  
z art. 67 § 3 k.k.w. ustawodawca zalicza pracę, w tym w szczególności taką, 
która sprzyja zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kultu-
ralno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem 
zewnętrznym oraz środki terapeutyczne. Dodatkowo, oddziaływania peniten-
cjarne mają uwzględniać indywidualne potrzeby oraz właściwości skazanych 
i jednocześnie powinny realizować powyższe cele wykonywania kary pozba-
wienia wolności21.

W literaturze wskazuje się, iż praca wychowawcza z osadzonymi zakwali-
fikowanymi do kategorii „N” jest znacznie trudniejsza, ze względu na wysoki 
stopień zabezpieczenia, który uniemożliwia więźniowi normalne funkcjono-
wanie w społeczności więziennej. Skazani „niebezpieczni” są bowiem umiesz-
czani w warunkach wzmożonej izolacji i to przekłada się na efektywność 
podejmowanych działań. Należy pamiętać, iż zakres oddziaływań peniten-
cjarnych, które są prowadzone wobec osób odbywających karę pozbawienia 
wolności zależy m.in. od typu zakładu karnego, w jakim wykonują one karę, 
a izolacja właściwa dla tej szczególnej kategorii więźniów jest jeszcze bardziej 
rygorystyczna niż ta właściwa typom zamkniętym zakładów karnych. Obo-
strzenia, które stosuje się w pracy z tą grupą skazanych niestety wpływają na 
efektywność podejmowanej pracy penitencjarnej22. Dlatego też w warunkach 
tak daleko idącej izolacji, podporządkowanej wzmożonym zasadom bezpie-
czeństwa, przy jednoczesnym pozbawieniu kontaktu ze środowiskiem wolno-
ściowym i społecznością na terenie zakładu karnego, ciężko w ogóle mówić  
o skutecznym prowadzeniu oddziaływań czy skuteczności resocjalizacji. Trud-
niej bowiem nawet ocenić zmianę zachowania takiego osadzonego23, którą 
niewątpliwie łatwiej zaobserwować na zwykłym oddziale, gdzie skazany ma 
więcej swobody, a co za tym idzie w podejmowanych przez siebie działaniach 
ma możliwość udowodnić, że przewartościował swoje zachowanie. 

Zgodnie z § 24 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie sposobów prowa-
dzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śled-
czych24, skazanych „niebezpiecznych” należy obejmować oddziaływaniami 
przewidzianymi wobec wszystkich odbywających karę pozbawienia wolności,  

21  E. Januszkiewicz, Oddziaływania penitencjarne prowadzone…, op. cit., s. 100.
22  E. Januszkiewicz, Oddziaływania penitencjarne prowadzone…, op. cit., s. 100 i n.
23  S. Przybyliński, Więźniowie „niebezpieczni” - ukryty…, op. cit., s.338-339.
24  Zob. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie spo-
sobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych 
(Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1469).
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z jednoczesnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z faktu stwarzania 
przez nich poważnego zagrożenia społecznego albo poważnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa zakładu. Zatem zakres tych oddziaływań podlega ogranicze-
niom. Zgodnie z ust. 2 omawianego przepisu, w stosunku do tej kategorii osób 
pozbawionych wolności, należy prowadzić dodatkowo oddziaływania, które 
mają na celu zmniejszanie napięć emocjonalnych, a także ograniczenie tenden-
cji do agresywnych zachowań.

Wskazania dotyczące oddziaływań penitencjarnych podejmowanych wo-
bec skazanych „niebezpiecznych” zostały również wyrażone w instrukcji Dy-
rektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie 
zasad organizacji i warunków prowadzenia oddziaływań penitencjarnych wo-
bec skazanych, tymczasowo aresztowanych i ukaranych, stwarzających poważ-
ne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakła-
du karnego lub aresztu śledczego, osadzonych w warunkach zapewniających 
wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu karnego25. Zgod-
nie z brzmieniem instrukcji wobec więźniów tzw. niebezpiecznych prowadzi 
się wzmożone oddziaływania penitencjarne, mające na celu zwiększenie aktyw-
ności skazanych oraz maksymalne zagospodarowanie ich czasu wolnego. Pra-
ca penitencjarna z tego rodzaju kategorią skazanych powinna polegać przede 
wszystkim na: codziennym, bezpośrednim kontakcie wychowawcy ze skaza-
nym, stałej i systematycznej opiece psychologicznej, obejmowaniu skazanych 
nauczaniem bądź szkoleniem kursowym, organizowaniu dostępnych dla tej 
kategorii skazanych form zatrudnienia, prowadzeniu programów resocjaliza-
cji sprzyjających readaptacji społecznej, zintensyfikowaniu zajęć kulturalno-

-oświatowych oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu. Podejmując powyższe 
oddziaływania „niebezpiecznych” młodocianych, należy zapewnić zwiększoną 
różnorodność oddziaływań, ich rozszerzony zakres i dłuższy czas korzystania, 
a także pierwszeństwo udziału ich w tej grupie.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż osadzeni „niebezpieczni” nie 
mogą kontaktować się z więźniami, których nie zakwalifikowano jako stwa-
rzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpie-
czeństwa, w konsekwencji mają jedynie sporadyczną styczność z funkcjona-
riuszami służby więziennej, którzy zostali specjalnie wyznaczeni do kontaktu. 

25  Zob. Instrukcja nr 15/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad organizacji i warun-
ków prowadzenia oddziaływań penitencjarnych wobec skazanych, tymczasowo aresztowanych 
i ukaranych, stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bez-
pieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego, osadzonych w warunkach zapewniających 
wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu karnego
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Na gruncie orzecznictwa międzynarodowego wyraźnie wskazuje się, iż tego 
rodzaju odosobnienie nie powinno bez uzasadnienia się przedłużać. Analizu-
jąc powyższą materię warto wskazać na wyrok z dnia 17 kwietnia 2012 roku 
w sprawie Piechowicz przeciwko Polsce. Europejski Trybunał Praw Człowieka 
zwrócił w nim bowiem uwagę szczególną uwagę na czas trwania nałożonych 
środków w warunkach rygoru podwyższonej ochrony i stwierdził, że tego ro-
dzaju izolacja, nawet jeśli jest uzasadniona to nie może być nałożona na więźnia 
na czas nieokreślony. W ocenie ETPCz rygor podwyższonej ochrony powinien 
być stosowany jedynie jako środek tymczasowy i powinien być przedłużany tylko 
w sytuacji wyjątkowej – ze względu na nowe okoliczności lub dalsze istnienie 
wcześniejszych przesłanek. Nadto, Trybunał wskazuję, iż stosowanie reżimu 
‘N”, przez przedłużający się bezpodstawnie okres może zostać uznane za formę 
dodatkowej kary, sprzecznej z artykułem 3 Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności. Mając na względzie czas trwania reżimu, 
który został nałożony w opisywanej sprawie na skarżącego oraz bardzo ograni-
czone możliwości poruszania się po terenie zakładu karnego, Trybunał wska-
zuje, że wszelkie formy izolacji bez zapewnienia właściwej stymulacji umysłowej 
i fizycznej, mogą w dłuższej perspektywie wywołać szkodliwe skutki powodujące 
pogorszenia zdolności umysłowych i umiejętności społecznych26.

Zakończenie

Pozytywnie należy ocenić działania ustawodawcy, który stworzył me-
chanizm do wyodrębnienia tej szczególnej grupy z ogółu osadzonych, 
jaką są więźniowie „niebezpieczni”, którzy są z natury agresywni, po-
rywczy i tym samym stwarzają zagrożenie zarówno na terenie jednostki 
penitencjarnej, jak i poza nią. Nie ulega również wątpliwości, iż odse-
parowanie tej przedmiotowej grupy skazanych od społeczeństwa i pozo-
stałych skazanych jest niezbędne celem zapewnienia ogólnego poziomu 
bezpieczeństwa w społeczeństwie. Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż 
poddaje się ich zupełnie innym procedurom, a co za tym idzie wzmo-
żonej izolacji potrzeba dalszej aktywności zarówno praktyków i teore-
tyków w poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problematyki 
resocjalizacji i oddziaływania na osadzonych „niebezpiecznych”. W li-
teraturze penitencjarystycznej powołuje się nawet postulat powołania 
nowego, czwartego typu zakładu karnego o szczególnym stopniu za-

26  Wyrok ETPCz z 17 kwietnia 2012 roku., Piechowicz przeciwko Polsce, skarga nr 20071/07, 
https://trybunal.gov.pl/uploads/media/Sprawa_Piechowicz_przeciwko_Polsce__skarga_
nr_20071_07___wyrok_z_dnia_17_kwietnia_2012_r._.pdf.
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bezpieczenia, a także czwartego typu zakładu karnego typu zamkniętego  
o podwyższonym poziomie zabezpieczeń27, do których klasyfikowano-
by jedynie sprawców „niebezpiecznych”. Wówczas bowiem, przy jed-
noczesnym zastosowaniu nowoczesnych metod i środków technicznych 
byłaby możliwość mniejszej izolacji osadzonych zakwalifikowanych do 
kategorii „N”, co z kolei stworzyłoby w istocie szansę przeprowadzenia 
efektywnych oddziaływań w tym zakresie. W omawianym postulacie 
wskazuje się, iż biorąc pod uwagę nowy typ i rodzaj zakładu karnego, 
kwalifikowanie do kategorii „niebezpiecznych” wpisane byłoby w proces 
klasyfikacji skazanych28.
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DANGEROUS PERPETRATORS  
IN THE POLISH PENITENTIAL SYSTEM

Summary: This article will attempt to show dangerous prisoners ac-
cording to the polish penal law. What is more it accurately describes 
procedure for qualifying for a group of high-risk prisoners who have 
undergone a proper risk assessment process, and who have been found 
to require such measures strictly on the grounds of prison security, safe-
ty and order or to protect society. In addition, it will focus on verifica-
tion of the “high- risk” status of inmates and will discuss differences in 
living conditions, taking into account the special technical and security 
measures.

Keywords: high-risk prisoners, dangerous prisoners, penal law, impris-
onment.
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POPULIZM PENALNY  
JAKO NARZĘDZIE WPŁYWAJĄCE 

NA KONSTYTUOWANIE 
PRAWA KARNEGO

Streszczenie: Artykuł ma za zadanie ukazać, poprzez metodę obser-
wacyjną, jak państwo Rzeczpospolita Polska funkcjonuje we współcze-
snym świecie. Użyta w tekście metoda analizuje skonkretyzowane przy-
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Wstęp

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie, jak stanowiący prawo 
Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez swoje działania prawno-twórcze, działają 
dla bezpieczeństwa obywateli swojego kraju. Ukazanie tych legislacyjnych 
postępowań pozwoli ukazać, jak rozwija się kraj oraz stanowione w nim pra-
wo. Głównym przedmiotem działań konstytuowania prawa przez władze pol-
skie jest szeroko rozumiane prawo karne materialne oraz procesowe, zawarte  
w ustawach Kodeks karny2 oraz Kodeks postępowania karnego3, których aktuali-
zowanie winno być przeprowadzane paralelnie z zachodzącymi we współcze-
snym świecie zmianami. 

Populizm penalny, jako szeroko pojęte zjawisko zmaterializowania woli 
suwerennego narodu, ma stanowić więc swego rodzaju klucz do drzwi każ-
dego obywatela, który dostrzegając wprowadzane przez kreatorów regulacji 
prawnych zmiany dostrzeże, że postulowane przez społeczeństwo zapewnienie 
poczucia sprawiedliwości jest kluczowym działaniem podejmowanym przez 
rządzących działań. W rzeczywistości jest to jednak dużo bardziej problema-
tyczne zjawisko. 

Populizm penalny  
jako czynnik relacji  
pomiędzy społeczeństwem a legislatywą

Szeroko rozumiane prawo karne, zawarte głównie w ustawie Kodeks 
karny4, stanowi fundamentalną gałąź prawa w państwie polskim. Określa 
strukturę i formy przestępstw wskazując, jak należy zastosować je w praktyce, 
aby „sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności”. Definicja ta, 
którą posługuje się ustawa Kodeks postępowania karnego w art. 2 § 1 ukazuje, 
jak niebagatelne znaczenie w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości ma 
wpływ szczegółowych analiz oraz badań prawników, psychologów, socjolo-
gów prawa oraz kryminologów. Rozwój technologiczny i socjologiczny świata 
wymusza pośrednio ciągłą modyfikację regulacji prawnych oraz kreowania 
nowych przepisów, które muszą spełniać wiele wymogów, w tym paralelno-
ści do współczesnych czasów. Stanowiący prawo bardzo często jednak nie są 

2  Ustawa Kodeks Karny (Dz.U. 1997 nr 88poz. 553 z późn. zm.).
3  Ustawa Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm.).
4 Ustawa Kodeks Karny ... op. cit.
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niezawiśli względem społeczeństwa, które wywiera ogromny wpływ, a nawet 
presję na politykach. Konstytuowanie przepisów opiera się więc na analizie 
zmian zachodzących w otoczeniu oraz reakcji pewnych, określonych grup 
społecznych. Skupianie działania rządzących na społeczeństwie może powo-
dować, że stanowiący prawo przy konstytuowaniu określonych, powiązanych 
głównie z bezpieczeństwem obywateli przepisach prawa, może stać się for-
mą manipulowania określonymi grupami ludzi. Konsekwencją tych działań 
może stać się procedura manipulacji nawet całym społeczeństwem. Czynności 
te mogą mieć srogie konsekwencje odnośnie relacji pomiędzy obywatelami  
a sprawującymi władzę i tworzącymi przepisy. Populizm penalny staje się 
zatem swego rodzaju „wymuszaczem” społecznym na stanowiących prawa, 
którzy poprzez konstytuowanie wnikliwych, zgodnych z wolą społeczeństwa 
decyzji muszą utracić swoją całkowitą niezależność, poddając się procesowi 
przenikania opinii społecznej i utożsamiania jej jako własnej. Kolosalne zna-
czenie ma również fakt, że liczne kraje, w tym również państwo polskie, nie są 
zbudowane na jednorodności funkcjonujących w nich społeczeństw. W skład 
każdego państwa należy wliczyć liczne grupy etniczne, religijne, kulturowe 
oraz te, które wyznają inne wartości i interesy niż pozostałe. Rzeczą niemożli-
wą do spełnienia jest więc spełnienie wszystkich, założonych przez każdą grupę 
społeczną interesów, które są zawierane w licznych przepisach prawa, między 
innymi w ustawach penalnych. Model ten, zwany potocznie konfliktowym, 
powoduje, że społeczeństwa wewnątrz siebie muszą iść na liczne ustępstwa. 
Stanowiący prawo dokonuje wtedy licznych, wnikliwych analiz, które mają za 
zadanie próbę spełnienia jak największych, możliwych do realizacji działań na 
gruncie legislacyjnym. Nasuwać się może tu pytanie: Czy politycy podejmu-
ją się działań skutkowych populizmu penalnego umyślnie? Stanowiący prawa,  
w tym głównie regulacje penalne w ustawach: Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, 
a nawet Kodeks postępowania karnego, podejmują się licznych modyfikacji dla 
wspólnego dobra, wykorzystując często znajomość takich pojęć, jak panika 
moralna społeczeństwa oraz populizm penalny. Wykorzystywanie owych defi-
nicji może stanowić przejaw istotnej ingerencji społeczeństwa, która oddziału-
je na podejmowanie działań przez legislatywę, lecz stanowiący prawa sami od 
siebie mogą wykorzystywać określone działania w celu manipulacji opinią pu-
bliczną. Populizm penalny jako szeroko pojęte zjawisko, występujące w wielu 
państwach prawa, ma więc niebywałe znaczenie jako ważny czynnik relacyjny, 
łączący społeczeństwo ze stanowiącymi przepisy prawa. 
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Populizm penalny  
a dyrektywy prewencji indywidualnej 

Populizm penalny, jako zjawisko relacyjne pomiędzy społeczeństwem 
a sprawującymi prawo, wyłonił się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. 
Jest więc to fenomen, który liczy dopiero trzy dekady swojego „nazwanego” 
funkcjonowania. Aby zinterpretować objawy populizmu penalnego prawni-
cy, w tym głównie karniści i kryminolodzy, muszą cofnąć się w czasie do 
uprzednich regulacji legislacyjnych. Wartymi podkreślenia są tu przepi-
sy Kodeksu karnego z 1932 r.5. W artykule 54. ustawodawca określił, że to 
tylko i wyłącznie sąd, według swego uznania, zwraca uwagę na pobudki 
sprawcy do popełnienia zarzucanego czynu, stosunek do pokrzywdzonego, 
sposób działania, a także rozwój umysłowy sprawcy i jego charakter. Prze-
pis ten funkcjonuje po dziś dzień w trochę zmienionej postaci, zachowując 
wciąż swoje pierwotne, niebagatelne znaczenie, określając prymat prewencji 
indywidualnej. Dogłębna analiza owych dyrektyw ma wpływ na wytyczne 
odnośnie dostosowania wyboru względem środków reakcji prawnokarnej, 
która finalnie prowadzi do określenia orzeczonej kary. Istotnymi zmianami,  
na gruncie tego przepisu, jest zastąpienie słowa „pobudka” określeniem „mo-
tyw”. Taka regulacja funkcjonuje aż po dzień dzisiejszy w postaci art. 54 k.k. 
Polityka penalna, w której skład wlicza się populizm penalny, może wymuszać 
liczne zmiany oraz modyfikacje, stając się nie tyle populizmem z zakresu pra-
wa karnego materialnego i procesowego, może dokonywać o wiele większej sy-
multanicznej generalizacji do zjawiska populizmu politycznego6. Takie działa-
nia mogą stanowić ogromny konflikt pomiędzy funkcjonującymi w obrocie 
prawnym regulacjami legislacyjnymi, a pojawiającymi się zjawiskami „populi-
stycznymi”, w zakresie szeroko rozumianego prawa karno-materialnego.

Populizm penalny, a projekty nowelizacji ustaw

Najskuteczniejszą metodą analizy badań nad zjawiskiem populizmu 
penalnego jest metoda obserwacyjna tego, co jest zmaterializowaniem me-
rytorycznych założeń działań „populistycznych”. Takie działania dotyczą 
przede wszystkim noweli ustaw – głównie penalnych. Właśnie w procesie 

5  Ustawa ta nosiła potoczną nazwę tzw. Kodeksu Makarewicza. Oficjalnie Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1932 r. nr 60, poz. 
571).
6  P. Chlebowicz, Przejawy populizmu penalnego w polskiej polityce kryminalnej, „Studia Praw-
noustrojowe” 2009.
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nowelizowania odpowiednich regulacji normatywnych z zakresu prawa kar-
nego, prawa wykroczeń etc. dochodzi do wpływu wielu czynników i bodź-
ców, pochodzących często z materii zewnątrz samej legislatywy. Przejawem 
tych czynności jest więc populistyczne oddziaływanie na nowelizowane bądź 
wprowadzane dopiero przepisy prawa, finalnie konstytuowane na gruncie 
zjawiska populizmu penalnego. Liczne wydarzenia z życia społecznego mają 
tutaj ogromny zasób oddziaływania. Rządzący, chcąc zachować wśród swoich 
obywateli gwarancję bezpieczeństwa społecznego oraz gwarancję realizacji zasad 
indywidualizacji kary, oraz wielu innych dyrektyw zachodzących w ustawach 
penalnych, podejmują się więc czynnościom zjawiskowym „populizowania”. 
Przykładami wpływu zjawiska populizmu penalnego i procesu oddziaływania 
na różne ustawy karne tej reakcji zjawiskowej są różne projekty obywatel-
skie, dotyczące nowelizacji np. ustawy o planowaniu rodziny, ochronie pło-
du ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu 
karnego z 2016 roku, oraz tworzenie nowych regulacji prawnych w ustawach, 
takich jak ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, 
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób  
z 2013 roku. Warto podkreślić, że owe działania cechuje surowe nastawie-
nie do przestępczości, często wykraczające poza zaplanowany wymiar kary, na 
podstawie dotychczasowych przepisów penalnych. Niebagatelne znaczenie ma 
tutaj również dodatkowe karanie sprawców różnych przestępstw, którzy często 
odbyli lub kończą odbywać wymiar kary, orzeczony przez sąd poprzez pra-
womocne orzeczenie o popełnieniu czynu karalnego7. Nie bez powodu owe 
zjawisko populizmu penalnego wliczane jest do antyintelektualizmu z zakresu 
kreowania i konstytuowania przepisów prawnych. 

Oddziaływanie populizmu penalnego na przyszłość

W historii państw prawa bardzo często można było spotkać różne zdarze-
nia, które mogły kreować różnorodne zjawiska reakcji na orzeczoną karę (jej 
wysokość, represyjność) oraz stosunek wymiaru sprawiedliwości, w tym sądu, 
do osoby samego sprawcy czynu karalnego8. Obywatele w dzisiejszych czasach 
różnią się jednak znacznie od poprzedników sposobem funkcjonowania, po-
glądami, a nawet nastawieniem do innych narodów, społeczności i kultur. Na-
leży jednak podjąć w tym miejscu próbę odpowiedzi na pytanie: czy człowiek 

7  P. Hofmański, Europejska konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa kar-
nego materialnego, procesowego i wykonawczego, Białystok, 1993.
8  A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994.
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przyszłości będzie wpływał na przepisy prawa poprzez populizm penalny? Od-
powiedź nie jest jednoznaczna. Pomimo, że rozwijający się świat, a paralelnie 
z nim społeczeństwo, jest nastawione na zmiany ekonomiczne, gospodarcze, 
administracyjne, polityczne, a nawet legislacyjne, to każdy z obywateli, kie-
rując się własnym rozumem oraz przekonaniami i obyczajami wywodzącymi 
się z kręgu kulturowego swojego pochodzenia, będą dalej odczuwać strach 
przed sprawcami przestępstw. Strach ten przekłada się więc na zapewnienie 
jak największego bezpieczeństwa sobie oraz swoim bliskim, a to finalnie do-
prowadza do „napiętnowania” medialnego sytuacji, gdy owe bezpieczeństwo 
i ochrona nie zostałyby należycie zapewnione lub w sytuacji popełnienia ja-
kiegokolwiek czynu przestępnego. Zjawisko populizmu penalnego w takim 
wymiarze, jaki jest znany współczesnym sprawującym władzę oraz kreującym 
przepisy prawa penalnego, urzeczywistnia fakt, że „populizacja” zjawisk nie-
zgodnych z porządkiem prawnym jest poniekąd naturalnym procesem, choć 
stanowi nieintelektualistyczną, a nawet antyintelektualistyczną koncepcję kre-
owania i konstytuowania regulacji prawnych, które opierają się na emocjach  
i wpływie czynnika medialnego, niż na analizie i interpretacji założeń polityki 
kryminalnej9.

Zakończenie

Populizm penalny, jako powszechnie rozwijające się zjawisko, które 
swój największy wydźwięk zyskuje poprzez wpływ relacyjny na legislatywę, 
ma ponadto zadanie wyeksponowania poglądów różnych, zarówno większych, 
jak i mniejszych, grup społecznych, które poprzez swoje reakcje ukazują le-
gislatywie, jak należy kształtować istniejące już prawo karne i ukierunkować 
stanowiących prawa – w jakim kierunku powinni zmierzać, podejmując 
analizę legislacyjno-abstrakcyjną odnośnie kreowania, a następnie konstytu-
owania nowych regulacji penalnych. Poza samą ingerencją na stanowiących 
przepisy prawne, legislatywa może manewrować zjawiskiem populizmu pe-
nalnego. Warto podkreślić, że „populizowanie” opiera się na procesie wyła-
niania spośród wszystkich czynów karalnych tych przestępstw, które głównie 
odbiegają od pozostałych swoją skrajnością. Ów proces wychwytywania nie-
licznych czynów przestępnych ma za zadanie ukazać, że stanowią one szero-
kie zjawisko społeczne, które występuje coraz częściej w codziennym życiu 

9  W. Zalewski, Populizm penalny – próba zdefiniowania zjawiska, [w:] Z. Sienkiewicz, R. Ko-
kot (red.), Populizm penalny i jego przejawy w Polsce. Materiały z ogólnopolskiego Zjazdu Katedr 
Prawa Karnego, Wrocław 2009, s. 31–32.
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obywateli10. Ma to więc ogromny wpływ na samą reakcję społeczną, w sy-
tuacji, gdy obywatele chcą czuć się bezpiecznie we własnym kraju, ale rów-
nież i wewnątrz swojej wspólnoty lokalnej, szkolnej, akademickiej, zawodowej  
i wielu innych. Politycy, którzy stanowią personalnie legislatywę, często mogą 
wykorzystywać proces „populizowania” tak, aby uzyskać jak największy suk-
ces polityczny, wywrzeć dodatkowe argumenty, które następnie zostaną wy-
korzystane na gruncie walki politycznej z opozycją, a także aby wykreować 
swój własny, polityczny wizerunek, zapewniając obywateli o tym, że zmieniają 
prawo, głównie prawo karne, w celu przeciwdziałania zjawiskom, o których 
obywatele coraz częściej słyszą. Negatywne zachowania mogą zatem stanowić 
przedmiot nie tylko badań nad ulepszaniem prawa penalnego, ale też mogą 
stać się narzędziem manipulacyjnym, które wykorzystywane jest przez stano-
wiących prawa. Częstym zjawiskiem „populizowania” przestępstw są znaczne 
ingerencje w działania na gruncie politycznym. Zakres tych czynności możli-
wie często wykracza poza granice działań legislacyjnych, kryminologicznych, 
kryminalistycznych, a nawet psychologicznych czy badań z zakresu wiktymo-
logii. Przestępstwa skrajne, które stanowią główny przedmiot działań określo-
nych grup, mających wywrzeć znaczenie na opinii publicznej, a następnie ma-
jących oddziaływać na ustosunkowywanie się specjalistów z różnych dyscyplin, 
w tym głównie prawa penalnego i polityki kryminalnej, mają ostatecznie do-
prowadzić do działań de lege ferenda na gruncie przepisów regulujących sposób 
karania (kary, środki karne). Populizm penalny, jako szeroko pojęte zjawisko 
kształtujące politykę kryminalną oraz mające wówczas ogromne oddziaływanie 
na sposób konstruowania i konstytuowania regulacji prawa karnego, stanowi 
więc pełny obraz zmaterializowania woli suwerena, jakim jest Naród. Ponadto 
wywieranie określonego, zmanipulowanego, a zarazem wymuszonego wpływu 
na sprawujących władzę i reakcja na te zachowania, stanowi swego rodzaju 
klucz do drzwi skierowanych wobec każdej, lecz określonej, grupie społecz-
nej, która, dopatrując się we wprowadzanych przez twórców nowych regulacji 
prawnych zmian, dostrzeże, że postulaty społeczeństwa zapewniają ów poczu-
cie sprawiedliwości. Jest to więc finalnie kluczowe działanie podejmowane 
przez sprawujących władzę vel stanowiących prawa. Współczesny świat oraz 
rozwój, który ze sobą niesie, mogą mieć niebagatelne znaczenie dla zmiany 
zjawiska „populizacji” pewnych, określonych przestępstw. Populizm penal-
ny jest więc dużo bardziej problematycznym zjawiskiem, niż był przed laty. 
Główną przyczyną ewolucyjnego charakteru przekształceń na gruncie zjawiska 

10  M. Szafrańska, Penalny populizm a media, Kraków 2015, s. 34.
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populizmu penalnego są przede wszystkim media, ukierunkowane na bardzo 
dociekliwe przedstawienie pewnych przestępstw. Takie czynności podejmo-
wane przez „czwartą władzę” skutkują ogromnym wpływem medialnym na 
osoby związane określonym przestępstwem, a ponadto manipulowaniem wy-
branymi wcześniej faktami, które nie zawsze ukazują pełny obraz sytuacyjny 
danego czynu karalnego.
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PENAL POPULISM AS A TOOL AFFECTING  
THE CONSTITUTION OF CRIMINAL LAW

Summary: The article aims to show through the observational meth-
od how the state of the Republic of Poland functions in the modern 
world. The method used in the text analyzes the specific cases that 
Polish citizens and the state governing have contact with and shows 
the generalization of the research problem in question. The purpose of 
the article is to present and then consider the actions of the Polish au-
thorities in solving the difficulties of the modern world. The activities 
resulting from the impact of the phenomenon of penal populism are 
the subject of the research described in the following work. Therefore, 
the article indicates the actions of the rulers of the Polish state, which 
undoubtedly materialize penal populism in a modern state of law.

Keywords: penal populism, criminal law, creation of law, constitution 
of law, 21st century.
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ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 
IMMUNITETU PAŃSTWA  

W KONTEKŚCIE ZBRODNI 
WOJENNYCH I ZBRODNI 
PRZECIWKO LUDZKOŚCI

Streszczenie: Tekst niniejszy przygotowano, by dokonać oceny immu-
nitetu państwa – instytucji prawnej funkcjonującej na pograniczu pra-
wa międzynarodowego publicznego i procedury cywilnej. Powoływanie 
immunitetu w toku sporów sądowych doprowadza niejednokrotnie 
do daleko idących kolizji dóbr chronionych przez prawo. W ramach 
przedmiotowego rozdziału pod rozwagę wzięte zostaną zasadność oraz 
społeczna akceptowalność obowiązywania instytucji. Rozważania zo-
stały oparte na dorobku doktryny prawa międzynarodowego i orzecz-
nictwie sądowym, sądów krajowych i międzynarodowych. Immunitet 
jurysdykcyjny, wbrew prezentowanemu przez Międzynarodowy Trybu-
nał Sprawiedliwości stanowisku, w sprawach rozpoznawanych na grun-
cie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości dokonywanych 
przez państwa w ramach acta de iure imperii, powinien być uchylany 
celem umożliwienia poszkodowanym skutecznego dochodzenia swych 
praw przed sądem.

Słowa kluczowe: immunitet państwa, zbrodnie wojenne, zbrodnie 
przeciwko ludzkości, aksjologia.

1  Magistr nauk prawnych, Aplikant adwokacki przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej 
w Toruniu.
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Wstęp

Poniższy rozdział ma na celu realizację trzech podstawowych założeń. 
Pierwszym jest przedstawienie genezy powstania instytucji immunitetu pań-
stwa oraz uwypuklenie jego doniosłości na gruncie prawa międzynarodowego 
publicznego. 

Drugim założeniem jest przeanalizowanie stosowania instytucji w prak-
tyce na podstawie wybranych stanów faktycznych. Chodzi tu przede wszyst-
kim o sprawy zawisłe przed sądami na skutek powództw wytoczonych o od-
szkodowanie lub zadośćuczynienie w związku ze zbrodniami okresu II wojny 
światowej, wyrządzonymi działaniami pozwanego państwa.

Po trzecie, zaprezentowana zostanie ocena omawianej instytucji.  
W szczególności intencją autora jest podkreślenie szerokich możliwości in-
terpretacji zaistniałych na gruncie analizowanych spraw kolizji dóbr chro-
nionych przez prawo i zakresu obowiązywania immunitetu. W istocie rzeczy 
subiektywna ocena sędziów może zadecydować o przyznaniu albo odebraniu 
możliwości dochodzenia roszczeń obywatelom, którzy ponieśli straty moralne 
lub szkody majątkowe na skutek działań obcego państwa. Chociażby z analizy 
treści uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 października 
2010 r. (IV CSK 465/09)2 płynie konkluzja, iż rozpoznający tę sprawę sędzio-
wie byli świadomi, iż istnieje możliwość uchylenia immunitetu jurysdykcyj-
nego Republice Federalnej Niemiec, lecz nie zdecydowali się na to. Mając na 
uwadze treść przywołanego uzasadnienia i porównując je z analizowanymi 
w dalszej części pracy orzeczeniami wydanymi przez Sąd Najwyższy Grecji  
i Sąd Kasacyjny Włoch w sprawach przeciwko Republice Federalnej Niemiec 
(tj. Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany3 i Ferrini v. Federal 
Republic of Germany4), wydaje się, że droga do uchylenia immunitetu jurys-
dykcyjnego państwa w konkretnych stanach faktycznych jest otwarta. Przyjąć 
należy, że wymaga to wytaczania kolejnych powództw przeciwko państwom 
odpowiedzialnym za popełnione zbrodnie. Wówczas praktyka orzecznicza 

2  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2010 r., sygn. akt. IV CSK 465/09; 
LEX nr 694279.
3  Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany (Distomo Massacre Case) (Case No 
11/2000), 4 May 2000 - http://documents.law.yale.edu/sites/default/files/Prefecture%20
of%20Voiotia%20v.%20Germany%20-%20Greec%20-%202000.pdf, (DOSTĘP: 24.05. 
2020).
4  Cassazione, sezioni unite n. 5044/04, depositata l’11.03.2004 - https://www.asser.nl/
upload/documents /DomCLIC/Docs/NLP/Italy/Ferrini_Cassazione_6-11-2003.pdf, (dostęp: 
24.05.2020); najważniejsze fakty sprawy (jęz. angielski) – http://www.internationalcrimesda-
tabase.org/Case/1090/Ferrini-v-Germany/, (dostęp: 24.05.2020).
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Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości może ulec zmianie w kierun-
ku uznania prymatu wartości życia ludzkiego i ludzkiej godności - odebra-
nych poszkodowanym lub ich bliskim czynami niedozwolonymi, dokonanymi 
przez działających w imieniu pozywanego państwa - nad ochroną specyficznie 
pojmowanych poprawnych stosunków międzynarodowych, których utrzymy-
wanie zapewniać ma immunitet.

Geneza powstania immunitetu państwa i podstawy 
jego obowiązywania

Społeczność międzynarodowa na podstawie wieloletnich doświadczeń 
przekonała się, że „negocjacje” pomiędzy państwami5 prowadzone w sposób, 
który sprowadza się do uwięzienia bądź uśmiercenia emisariusza strony de-
cydującej się na wysłanie go z misją na terytorium adwersarza, nie prowadzą 
do pokojowego rozwoju stosunków dyplomatycznych. Z biegiem lat dys-
kurs ten doprowadził do wykształcenia się praktyki wzajemnego przyznawa-
nia dyplomatom (a w dalszej kolejności samym państwom) wyłączeń spod 
określonych obowiązków przewidzianych przez prawo państwa, z którym 
prowadzili rozmowy. Dziś szeroko akceptowane jest stanowisko, że państwa, 
ich przedstawiciele, a także organizacje międzynarodowe, mogą nie podlegać 
jurysdykcji (innych) państw w określonym zakresie6.

W przeszłości, także w okresie, kiedy nie został jeszcze nazwany, immu-
nitet państwa był pojmowany jako przywilej absolutny. Sprowadzało się to 
do praktyki polegającej na tym, że państwa (ich reprezentanci) nie mogły być 
wzywane przed sądy innych państw. De facto brak sądowej odpowiedzialności 
na płaszczyźnie międzynarodowej był także skutkiem kształtowania się w XVI 
w. koncepcji równości podmiotów prawa międzynarodowego (par in parem 
non habet imperium ni iurisdictionem)7. Tego rodzaju postrzeganie immunitetu  
w znaczący sposób wpłynęło na ukształtowanie się w przyszłości poglądu, iż 
sądy krajowe są właściwe, by rozpoznawać sprawy pomiędzy jednostkami, nato-
miast spory dotykające zagadnień z obszaru władztwa państwowego (spory mię-
dzypaństwowe) powinny być rozwiązywane na poziomie międzynarodowym,  

5  Słowo „państwo” jest w tekście używane również w odniesieniu do organizmów istniejących 
przed ukształtowaniem się państw narodowych we współczesnym rozumieniu tych słów, ale 
w których wyróżnić można było co najmniej elementy takie jak terytorium, ludność i władza 
najwyższa. 
6  J. Klabbers, International Law (second edition), Cambridge 2018, s. 110.
7  K. J. Gruszczyński, C. T. Szyjko, Immunitet Jurysdykcyjny Państwa w prawie międzynarodo-
wym publicznym. Aktualne zagadnienia teoretyczno-praktyczne. Tom I, Warszawa 2014, s. 13 i n. 
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tj. na drodze dyplomatycznej, a ewentualnie przez międzynarodowe sądy lub 
trybunały. Koncepcja immunitetu absolutnego mogła być akceptowana tak 
długo, jak długo państwo mogło być utożsamiane z osobą władcy pełniącego 
rolę suwerena (L’État c’est Moi). Wówczas sam pomysł „postawienia” przed 
sądem jedynowładcy był pojmowany jako ujma dla jego majestatu8.

Od początku XX w., w wyniku ewolucji systemów politycznych orga-
ny władzy zaczęły pełnić coraz większą liczbę funkcji, m.in. występować jako 
strona stosunków gospodarczych, czy administracyjnych. Ten stan rzeczy na 
tle koncepcji immunitetu absolutnego de facto doprowadzał do braku moż-
ności pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej podmiotów działających  
w imieniu i na rzecz państwa, pomimo szkód spowodowanych ich działania-
mi lub zaniechaniami9. Konieczność wypracowania rozwiązań prawnych po-
zwalających na rozstrzygnięcie licznych sporów cywilnoprawnych pomiędzy 
podmiotami prywatnymi a państwem poskutkowała rozróżnieniem dwóch 
płaszczyzn aktywności tego drugiego: działań lub zaniechań związanych z wy-
konywaniem władzy publicznej (acta de iure imperii)10 i aktywności w obrocie 
cywilnoprawnym, które charakteryzuje to, że mogą być podejmowane także 
przez podmioty prywatne (acta de iure gestionis)11.

Przyjmuje się, że zasada immunitetu państwa w postaci zbliżonej do 
współczesnej wykształciła się na podstawie orzecznictwa sądów europejskich 
i amerykańskich pod koniec XIX w., a oparto ją na koncepcji nieinterwen-
cji i poszanowania suwerenności państw12. Co do zasady, obecnie immunitet 
przysługuje państwu w przypadku acta de iure imperii. Jeżeli jednak zaistnieją 
wątpliwości co do legalności jego działań na gruncie prywatnoprawnym, pań-
stwo może stać się stroną postępowania jurysdykcyjnego, tak jak pozostałe 
podmioty posiadające zdolność sądową. Na potrzeby niniejszego opracowa-
nia należy zaznaczyć jedynie, że niejednokrotnie ustalenie, które działania 

8 Znane są jednak przykłady orzeczeń, w których sądy przyznawały immunitet absolutny  
w XIX w. także państwom sprawującym władzę w sposób bliższy współczesnym demokracjom. 
Więcej na ten temat M. Kałduński Immunitet państwa w prawie międzynarodowym w kontekście 
zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, „Zeszyty prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 
nr 2(58), 2018, s. 69 i n.
9  J. Klabbers, International..., op. cit., s. 111.
10  Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2010 r., sygn. akt. IV CSK 
465/09; LEX nr 694279.
11  Podział na acta de iure imperii i acta de iure gestionis szczególnie wyraźny stał się po opu-
blikowaniu tzw. Listu Tate’a w 1952 r. Więcej na ten temat zob. J.E. Berger i Ch. Sun, Sover-
eign Immunity: A Venerable concept in transition? „International Litigation quarterly” Winter/
Spring 2011, Volume 27, number 2, s. 6 - https://www.paulhastings.com/docs/default-source/
PDFs/1902.pdf, (dostęp: 24.05.2020).
12  K. J. Gruszczyński, C. T. Szyjko, Immunitet Jurysdykcyjny..., op. cit., s. 32.
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mieszczą się w sferze imperium a które nie, są z nią immanentnie powiązane,  
w praktyce pozostaje sporne13.

Niebagatelne znaczenie immunitetu państwa wynika z faktu, iż jego 
obowiązywanie znajduje oparcie w zasadach prawa międzynarodowego. Jedną  
z kluczowych - i jednocześnie najczęściej powoływaną jako podstawa dla obo-
wiązywania analizowanej instytucji - jest zasada suwerennej równości państw. 
Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w treści norm Karty Narodów Zjedno-
czonych14 (art. 2 ust. 1 KNZ). Suwerenną równość państw zdefiniować można 
jako ogólną i wyłączną kompetencję posiadaną prima facie na mocy prawa 
międzynarodowego przez każde państwo, w ramach której kształtuje ono  
i określa formy wykonywania funkcji państwowej15. Międzynarodowy Try-
bunał Sprawiedliwości staje na daleko idącym stanowisku, że wyjątki od im-
munitetu państwa stanowią odstępstwo od zasady suwerennej równości, a 
sam immunitet może stanowić odstępstwo od zasady suwerenności terytorial-
nej16. Wydaje się, że tego rodzaju postrzeganie instytucji przez MTS jest jedną  
z przyczyn, dla których sąd ten nie był skłonny nie zastosować jej wobec Repu-
bliki Federalnej Niemiec w sprawie Jurisdictional Immunities of the state (Ger-
many v. Italy: Greece intervening)17.

Zdaniem polskiego Sądu Najwyższego przysługiwanie immunitetu szcze-
gólnie uzasadnione jest w przypadku szkód wyrządzonych czynami niedozwo-
lonymi w trakcie konfliktów zbrojnych. Sąd ten staje na stanowisku, że unie-
możliwienie rozstrzygania sporów o roszczenia z tego tytułu zwiększa szansę 
na normalizację wzajemnych stosunków między państwami po zakończeniu 
wojny18. Gdyby uznać to stanowisko za słuszne, kwestia dopuszczalności do-
chodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko państwu-sprawcy przez 
jednostkę byłaby zamknięta. Jednakże w orzecznictwie sądów zagranicznych 
pojawiają się liczne, odmienne poglądy dotyczące zakresu obowiązywania 

13 J. Klabbers, International..., op. cit., s. 111.
14  Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości  
i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz.U. 1947 
nr 23 poz. 90).
15  M. Kałduński, Immunitet państwa w prawie... , op. cit., s. 67 i n.
16  Jurisdictional Immunities of the state (Germany v. Italy: Greece intervening), wyrok z dnia  
3 lutego 2012 r., ICJ Reports 2012, ust. 57.
17  Jurisdictional Immunities of the state (Germany v. Italy: Greece intervening) Judgment of  
3 February 2012  - https://www.icj-cij.org/files/case-related/143/143-20120203-JUD-01-00-
EN.pdf, (dostęp: 26.05.2020).
18  Zob. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2010 r., sygn. 
akt. IV CSK 465/09; LEX nr 694279; podobnie K. J. Gruszczyński, C. T. Szyjko, Immunitet 
Jurysdykcyjny..., op. cit., s. 42 i n.
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immunitetu w przypadku zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości19, 
a problematyka immunitetu powinna być przecież badana z punktu widzenia 
ich praktyki20. Wątek ten zostanie rozwinięty w dalszej części tekstu.

Immunitet państwa swe źródło znajduje w zwyczaju międzynarodowym 
(usus). Dla jego kształtowania istotne jest przede wszystkim ustawodawstwo 
państw i praktyka sądów krajowych (opinio iuris)21. Bardzo ograniczony 
wpływ na treść i ocenę immunitetu mają normy traktatowe; obecnie obowią-
zuje tylko jedna konwencja międzynarodowa regulująca problematykę im-
munitetu państwa w sposób kompleksowy – jest to Europejska Konwencja 
o immunitecie państwa przyjęta 16 maja 1972 r. w Bazylei. Ratyfikowało ją 
tylko 8 państw22, jej doniosłość dla praktyki jest więc niewielka.

Immunitet jurysdykcyjny  
w kontekście zbrodni wojennych  
i zbrodni przeciwko ludzkości

Współcześnie istota immunitetu państwa nie jest kwestionowana. Wśród 
prezentowanych koncepcji sporne pozostaje jednak, jak szeroki jest zakres 
ochrony przysługującej państwu  w konkretnych stanach faktycznych23.

Obowiązywanie immunitetu państwa największe kontrowersje wywo-
łuje w przypadku spraw, w których funkcjonariusze państwowi, w ramach 
przysługujących im uprawnień, dopuszczają się poważnych naruszeń praw 
człowieka. Katalog tych czynów nie został wyraźnie określony, niemniej 
jednak na podstawie postanowień Statutu Międzynarodowego Trybunału 
Karnego24 można przyjąć, że są to m.in. zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie prze-
ciwko ludzkości, takie jak zabójstwa, deportacje i tortury, czy zbrodnie wo-
jenne25. W przypadku popełnienia ww. przestępstw przez podmioty działające 
w ramach imperium, podczas jurydycznej oceny sprawy przez sąd prima facie 
dochodzi do kolizji pomiędzy ochroną suwerenności  i poprawnych stosun-
ków między państwami z jednej strony, a prawami jednostek z drugiej - m.in. 
prawem do życia, zdrowia i wolnością, prawem do słusznego odszkodowania 
i prawem do procesu.

19  P. Grzegorczyk, Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 200.
20  K. J. Gruszczyński, C. T. Szyjko, Immunitet Jurysdykcyjny..., op. cit., s. 30.
21  P. Grzegorczyk, Immunitet państwa w postępowaniu..., op. cit., s. 133.
22  M. Kałduński, Immunitet państwa w prawie..., op. cit., s. 70.
23  M. Menkes, Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa, Warszawa 2013, s. 18 i n.
24  Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia  
7 lipca 1998 r.  (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 708).
25  P. Grzegorczyk, Immunitet państwa w postępowaniu..., op. cit., s. 198 i n.
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W pierwszej kolejności w gestii sądu, do którego skierowane jest powódz-
two  o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przeciwko państwu, leży ocena 
jego zasadności w świetle norm procedury cywilnej i prawa międzynarodowe-
go publicznego. W praktyce jednak analizowane sprawy, również ze względu 
na swoją doniosłość, rozpoznawane są prawomocnie przez naczelne organy 
sądowe państw. Bez wątpienia zawierają one w sobie ciężar polityczny z uwa-
gi na potencjalną możliwość pogorszenia relacji bilateralnych między pań-
stwem, którego obywatelem jest powód, a państwem pozwanym, w przypadku 
uchylenia immunitetu przez sąd. 

W orzecznictwie sądów krajowych co najmniej od drugiej połowy XX w. 
zauważalna jest tendencja do ograniczania zakresu immunitetu jurysdykcyj-
nego państwa. Prócz spraw będących głównym przedmiotem analizy, warto 
podkreślić fakt wydawania przez sądy krajowe wielu innych orzeczeń odbie-
rających immunitet państwom. Takimi są np. wyroki sądów w Austrii (Ho-
fmann g. Dralle26), w Hiszpanii (Maite G.Z. v. Consulado General de Francia27), 
w Kanadzie (United States of America v. Public Service Alliance of Canada and 
others28) i przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych (Verlinden B. V. v. Cen-
tral Bank of Nigeria29, Altman v. Republic Austria30 i Samanar v. Yousuf31).

Także w doktrynie podkreśla się, że co najmniej kontrowersyjne jest przy-
zwalanie przez sądy na dokonywanie naruszeń praw człowieka ze względu na 
to, że do naruszeń tych doszło na skutek działań osób wykonujących władze 
państwową32.

26  Zob. K. J. Gruszczyński, C. T. Szyjko, Immunitet Jurysdykcyjny..., op. cit., s. 101.
27  Zob. Ibidem, s. 115 i n.
28  Sprawa United States of America v. Public Service Alliance of Canada and others (1992), 91 
D.L.R. (4th) 449 (S.C.C.) [w:] Hugh M. Kindred International Law Chiefly as Interpreted and 
Applied in Canada, Emond Montgomery Publications Limited 2000, Toronto 2000, s. 298.
29  Sprawa Verlinden B. V. v. Central Bank of Nigeria, 103 S. Ct. 1962 461 U.S. 480, 486 
(1983), L. Ed.2d 81. Sąd stwierdził, iż immunitet suwerennego państwa jest sprawą uprzejmości 
i wzajemnej kurtuazji w stosunkach międzynarodowych, a nie formą restrykcji narzuconą przez 
Konstytucję.
30  Sędzia Cooper uznał, że „w oparciu o rozpatrywane sprawy przeciwko suwerenom 
znajdującym się na sporządzonej przez Departament Stanu liście państw popierających 
terroryzm, można wnioskować, że obcemu państwu nie przysługuje konstytucyjne uprawnienie 
strony w procesie”. K. J. Gruszczyński, C. T. Szyjko, Immunitet Jurysdykcyjny..., op. cit., s. 131 
i n.
31  Sąd nie przyznał immunitetu premierowi Demokratycznej Republiki Somalii, gen. Moha-
medowi Aliemu Samatarowi, ze względu na naruszenie norm o charakterze ius cogens. Ibidem, 
s. 138 i n.
32  J. Klabbers International..., op. cit., s. 112; zob. także P. Grzegorczyk, Immunitet państwa 
w postępowaniu..., op. cit., s. 203.
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Pierwszą ze spraw najbardziej relewantnych dla rozważań dotyczących 
zasadności i zakresu obowiązywania immunitetu państwa jest sprawa Prefec-
ture of Voiotia v. Federal Republic of Germany. 

Dnia 10 czerwca 1944 r., na miesiąc przed opuszczeniem Grecji przez 
niemieckiego okupanta, w odwecie za działania greckich partyzantów żoł-
nierze 4. Dywizji Grenadierów Pancernych SS Polizei pod dowództwem SS-

-Hauptsturmführera F. Lautenbacha bestialsko wymordowali co najmniej 218 
(niektóre źródła mówią o liczbie ponad 300) cywilów zamieszkujących wioskę 
Distomo; większość z nich stanowiły kobiety. W tym gronie znajdowało się 
również 53 dzieci poniżej 16 roku życia. Według relacji ocalonych, opraw-
cy nabijali na bagnety niemowlęta leżące w kołyskach, sztyletowali ciężarne 
kobiety i odcięli głowę miejscowemu popowi. Cała wioska została zrównana  
z powierzchnią ziemi33.

Na podstawie tych zdarzeń w 1995 r. 250 krewnych ofiar, przed sądem 
w Livadei, wniosło o zasądzenie od Republiki Federalnej Niemiec na swoją 
rzecz zadośćuczynienia  i odszkodowania z tytułu śmierci najbliższych i utraty 
własności. Sąd uznał roszczenie za zasadne i przychylił się do żądania pozwu. 
Republika Federalna Niemiec odwołała się od tego orzeczenia do greckie-
go Sądu Najwyższego podnosząc, iż czyny żołnierzy Waffen SS wykonano 
w ramach imperium, w związku z tym objęte były immunitetem państwa. 
Sąd Najwyższy (Areios Pagos) oddalił apelację i nie przyznał immunitetu po-
zwanej. Sąd uznał za słuszne zastosowanie jako normy prawa zwyczajowego 
art. 11 Konwencji Bazylejskiej, który stanowi, że immunitet nie przysługuje  
w przypadku deliktów popełnionych na terytorium państwa orzekającego, je-
żeli sprawca był obecny na miejscu szkody w trakcie jej powstania.  W orze-
czeniu stwierdzono ponadto, że naruszenie norm o charakterze perempto-
ryjnym prowadzi do dorozumianego zrzeczenia się immunitetu, nawet jeżeli 
działania były wykonywane w ramach władztwa państwowego. Podniesiono 
też, że przestępstwa dokonane przez organy państwa okupującego, które nad-
używa władzy suwerennej, nie są objęte immunitetem. Sąd podsumował, że 
wśród czynów wyłączonych spod ochrony znalazły się represalia dokonane  
 
 
 
 

33  Greece Remembers the Cold-Blooded Nazi Massacre at Distomo, https://greece.greekreport-
er.com/2019/06/10/greece-remembers-the-cold-blooded-nazi-massacre-at-distomo/, (dostęp: 
28.05.2020).
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na konkretnej grupie niewinnej ludności cywilnej, które miały stanowić formę 
odwetu za działania greckich partyzantów34.

Niemniej jednak, wysiłki powodów zostały zniweczone działaniem ów-
czesnego ministra sprawiedliwości Grecji, który nie wyraził zgody na przepro-
wadzenie egzekucji wobec obcego państwa, do czego był uprawniony na mocy 
norm greckiego kodeksu postępowania cywilnego. Skarżący próbowali dojść 
swoich praw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, podnosząc na-
ruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności35, statuującego prawo do sądu. Trybunał jednak oddalił tę skargę 
(sprawa Kalogeropoulou v. Greece and Germany)36.

Mimo finału, który nie pozwolił na podjęcie realnych kroków celem wy-
egzekwowania od Republiki Federalnej Niemiec zapłaty odszkodowania, wy-
rok Sądu Najwyższego Grecji stanowi ważne potwierdzenie tendencji do ogra-
niczania immunitetu państwa. Szczególnie zwraca uwagę zaakcentowanie skali 
naruszeń dokonanych przez osoby działające w imieniu RFN i dostrzeżenie 
przez Sąd licznych argumentów przemawiających za uchyleniem immunitetu 
również w sprawach dotyczących acta de iure imperii.

Kolejną sprawą istotną dla analizowanej problematyki jest sprawa Ferrini 
v. Federal Republic of Germany.

Luigi Ferrini, obywatel Włoch, 23 września 1998 r. złożył przeciwko rzą-
dowi niemieckiemu do Sądu w Arezzo powództwo o odszkodowanie za fizycz-
ne i psychiczne cierpienia odniesione w związku z porwaniem i deportacją na 
roboty przymusowe do III Rzeszy. Ferrini został deportowany przez nazistów  
w sierpniu 1944 r.; ostatecznie umieszczono go w obozie koncentracyjnym. 
Pozwany rząd podniósł, że Republice Federalnej Niemiec przysługuje immuni-
tet jurysdykcyjny, wywodząc swe stanowisko z treści norm międzynarodowego 
prawa zwyczajowego. Sąd w Arezzo przyznał immunitet Niemcom, stwierdza-
jąc brak jurysdykcji sądów włoskich z uwagi na wykonywanie przez pozwa-
ną władztwa państwowego. Powód odwołał się od tego orzeczenia do Sądu 
Apelacyjnego we Florencji, jednak bezskutecznie; Sąd Apelacyjny utrzymał  
w mocy wyrok sądu niższej instancji. Ferrini zaskarżył i ten wyrok – tym razem 
do Sądu Kasacyjnego (Corte suprema di cassazione), kwestionując wyłącznie 

34  Zob. w szczególności pkt 2, 3 i 4 wyroku http://www.internationalcrimesdatabase.org/upload/
ICD/ Upload3247/Prefecture%20of%20Voiotia%20v.%20Germany%20-%20Greece%20-% 
202000.pdf, (dostęp: 29.05.2020).
35  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Proto-
kołem nr 2. (Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284).
36  M. Kałduński, Immunitet państwa w prawie..., op. cit., s. 75 i n.
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kwestię jurysdykcji. 11 marca 2004 r. Sąd Kasacyjny zmienił orzeczenie Sądu 
we Florencji, nie przyznał immunitetu Republice Federalnej Niemiec i prze-
kazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi w Arezzo. Corte suprema di 
cassazione oparł swoje rozstrzygnięcie przede wszystkim na tym, że mimo tego, 
iż międzynarodowe prawo zwyczajowe przyznaje immunitet jurysdykcyjny 
państwu w przypadku działań, które są wyrazem jego władzy suwerennej, 
immunitet ten powinien zostać uchylony w przypadku aktów państwowych 
stanowiących jednocześnie zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzko-
ści. Zdaniem Sądu naruszenia fundamentalnych praw i wolności człowieka są 
jednocześnie naruszeniami uniwersalnych wartości, określanych jako normy 
ius cogens. Normy kogentne stoją na szczycie hierarchii międzynarodowego 
porządku prawnego, a zatem mają pierwszeństwo w przypadku kolizji z inny-
mi normami37, w tym dotyczącymi immunitetu jurysdykcyjnego państwa38.

Prócz tego, Sąd Kasacyjny Włoch wskazywał również, że za uchyleniem 
immunitetu przemawia fakt popełnienia zarzucanych czynów na terytorium 
państwa forum. Działania przedstawicieli pozwanej zostały zakwalifikowane 
jako przestępstwa międzynarodowe, naruszające wartości stanowiące integral-
ną część prawa włoskiego. Orzeczenie powyższe spotkało się ze sprzeciwem 
Niemiec39. 

Judykatem kluczowym zarówno dla powyższego sporu, jak i dla realnej 
oceny możności przyjęcia współcześnie międzynarodowej odpowiedzialności 
państwa, jest jednak wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece in-
tervening), tj. wyrok z dnia 3 lutego 2012 r., ICJ Reports 2012, ust. 57. 

23 grudnia 2008 r. RFN wniosła skargę do Międzynarodowego Trybu-
nału Sprawiedliwości podnosząc, że w poprzedzających latach sądy włoskie 
kilkukrotnie nie poszanowały immunitetu jurysdykcyjnego w sprawach wyto-
czonych przeciwko Niemcom. MTS przychylił się do poglądu zaprezentowa-
nego przez skarżącą. Uznał, że Republika Włoska naruszyła swój obowiązek 
respektowania immunitetu, który przysługuje państwom na podstawie norm 
zwyczajowych prawa międzynarodowego. Emanacją ww. naruszenia było 

37  Inaczej Sąd Federalny w Chicago w orzeczeniu z 1997 r. w sprawie Sampson v. Federal Re-
public of Germany. Sąd uznał, że naruszenie norm o charakterze ius cogens nie może decydować 
o unieważnieniu ustawowych przepisów o immunitecie. Sprawa Sampson v. Federal Republic of 
Germany and Claims Conference Article 2 Fund, 975 F. Sups. 1108 (N.D. Ilj 1997) US Court 
of Appeals 7th Circuit No. 97-3555.
38  Ferrini v. Federal Republic of Germany, http://www.internationalcrimesdatabase.org/
Case/1090/Ferrini-v-Germany/, (dostęp: 31.05.2020).
39  M. Kałduński, Immunitet państwa w prawie..., op. cit., s. 77 i n. 
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dopuszczenie do rozpoznania roszczeń cywilnych, które wniesiono na podsta-
wie szkód wyrządzonych czynami popełnionymi w latach 1943-1945 przez 
funkcjonariuszy Niemiec40.

Włochy nie zgodziły się ze stanowiskiem strony wnoszącej skargę, uznając 
za zasadne uchylenie immunitetu jurysdykcyjnego Niemcom. Odnosząc się 
do twierdzeń strony włoskiej, MTS po przeanalizowaniu prawa zwyczajowego 
uznał, że nie można stwierdzić, by rozwinęło się ono w sposób, który pozwa-
lałby odebrać immunitet państwu w przypadku naruszeń praw człowieka lub 
międzynarodowego prawa humanitarnego. Co najważniejsze, Trybunał haski 
zdecydował, że immunitet jurysdykcyjny jest normą proceduralną; nie decydu-
je ona, czy działania państwa były zgodne z prawem czy też nie, lecz przesądza 
o dopuszczalności prowadzenia postępowania. Normy regulujące prawa czło-
wieka i prawo humanitarne są natomiast normami materialnymi. Zdaniem 
MTS między przepisami o odmiennym charakterze nie może dojść do kolizji. 
O ewentualnej dopuszczalności przeprowadzenia postępowania nie przesądza 
także fakt, że prawo RFN nie przewiduje efektywnego alternatywnego środka 
zabezpieczenia roszczeń poszkodowanych czynami osób działających w sfe-
rze imperium tego państwa41. Do wyroku zgłoszono votum separatum (sędzia  
A.A. Cançado Trindade)42; składający zdanie odrębne nie zgodził się z więk-
szością składu orzekającego i skonkludował, iż naruszenie norm o charakterze 
ius cogens determinuje brak możliwości powoływania się na immunitet pań-
stwowy przez sprawcę szkody. 

Orzeczenie MTS nie zakończyło jednak wątpliwości jurydycznych co do 
zasadności obowiązywania immunitetu jurysdykcyjnego w prawie włoskim. 

Sąd florencki 21 stycznia 2014 r. zwrócił się z pytaniem do Trybunału 
Konstytucyjnego Włoch. Pytanie dotyczyło zgodności z konstytucyjnym pra-
wem do sądu - uchwalonych w związku z zawartym w ww. wyroku Trybunału 
haskiego nakazem - przepisów zabraniających prowadzenia postępowań cy-
wilnych w przypadku naruszeń praw człowieka spowodowanych działaniami 
obcego państwa. Przechodząc do meritum, Trybunał Konstytucyjny Włoch 
orzekł, że regulacje te sprzeciwiają się treści art. 24 Konstytucji Republiki 

40  Jurisdictional Immunities of the state (Germany v. Italy: Greece intervening) Judgment of 3 
February 2012 - https://www.icj-cij.org/files/case-related/143/143-20120203-JUD-01-00-EN.
pdf, (dostęp: 31.05.2020).
41  M. Kałduński, Immunitet państwa w prawie..., op. cit., s. 83.
42  Jurisdictional Immunities of the state (Germany v. Italy: Greece intervening) Judgment of 3 
February 2012 - https://www.icj-cij.org/files/case-related/143/143-20120203-JUD-01-00-EN.
pdf , s. 61, (dostęp: 31.05.2020).
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Włoskiej43 statuującemu prawo do ochrony własnych praw i interesów przed 
sądem. TK orzekł, że międzynarodowe prawo zwyczajowe dotyczące immuni-
tetu państwa nie może znaleźć zastosowania we włoskim porządku prawnym 
w przypadku zbrodni wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości; art. 10 
Konstytucji44 co prawda dostosowuje włoski porządek prawny do powszech-
nie uznanych norm prawa międzynarodowego, ale nie w zakresie w jakim 
niezgodne są one z Konstytucją Włoch. Niezgodność ta polega na odebra-
niu obywatelom możności dochodzenia swych praw przed sądem. Wysoce 
nieproporcjonalna zdaniem Trybunału jest całkowita deprecjacja prawa do 
sądu po skonfrontowaniu go z nakazem nieingerencji w uprawnienia rządowe 
obcego państwa45. 

Podsumowując, TK nie podważył treści norm międzynarodowego pra-
wa zwyczajowego, lecz stwierdził ich niezgodność z Konstytucją. Odmiennie 
przyjął włoski Sąd Kasacyjny rozpoznając sprawę z powództwa L. Ferriniego, 
orzekając że obecny stan rozwoju zwyczaju międzynarodowego pozwala na 
odstępstwo od immunitetu jurysdykcyjnego w konkretnych sprawach.

Ostatnią wartą rozważenia na tle omawianej problematyki jest sprawa 
polska, tj. sprawa Wincjusza Natoniewskiego. Jest relewantna, gdyż sędziowie 
rozpoznawali ją po zapadnięciu prawomocnych orzeczeń w sprawach Prefec-
ture of Voiotia v. Federal Republic of Germany i Ferrini v. Federal Republic of 
Germany, dokonując ciekawych i wiele wnoszących obserwacji dotyczących 
immunitetu jurysdykcyjnego państwa.

W. Natoniewski pozwem z dnia 19 października 2007 r. wniósł o za-
sądzenie od Republiki Federalnej Niemiec 1.000.000,00 zł tytułem zadość-
uczynienia za krzywdę doznaną podczas dokonanej przez niemieckie siły 
zbrojne pacyfikacji miejscowości Szczecyn. Pacyfikacja ta jest faktem histo-
rycznym, miała miejsce dnia 2 lutego 1944 r.; w egzekucjach zginęło kilkaset 
osób, prócz tego wysiedlono część mieszkańców wioski, spalono zabudowania  
i zrabowano mienie. Sześcioletni wówczas powód doznał licznych, rozległych 
poparzeń głowy, klatki piersiowej oraz obu rąk, których dotkliwe skutki zdro-
wotne ujawniają się w jego organizmie przez całe życie46.

43  Zob. art. 24 Konstytucji Republiki Włoskiej z dnia 27 grudnia 1947 r. http://libr.sejm.gov.
pl /tek01/txt/konst/wlochy.html, (dostęp: 31.05.2020).
44  Zob. art. 10 Konstytucji Republiki Włoskiej z dnia 27 grudnia 1947 r. http://libr.sejm.gov.
pl /tek01/txt/konst/wlochy.html, (dostęp: 31.05.2020).
45  THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGMENT NO. 238 – YEAR 2014. https://
www.cortecostituzionale.it /documenti/download/doc/recent_judgments/S238_2013_en.pdf, 
(dostęp: 31.05.2020).
46  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2010 r., sygn. akt. IV CSK 465/ 
09; LEX nr 694279.
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Sądy pierwszej i drugiej instancji oddalały powództwo ze względu na brak 
jurysdykcji. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 października 2010 r. 
(sygn. akt. IV CSK 465/09) podjął się obszernej analizy zagadnienia immu-
nitetu jurysdykcyjnego, przywołując ustawodawstwo i orzecznictwo wielu 
państw, sądów międzynarodowych i treść wybranych konwencji. Przywołano 
m.in. omówione orzeczenia sądów greckiego i włoskiego. Polski SN uznał, iż 
istniały „podstawy do stwierdzenia, że obecnie nie istnieje obowiązek przyzna-
nia państwu immunitetu w sprawach o roszczenia z czynów niedozwolonych”, 
ale „na stwierdzeniu tym nie można jednak poprzestać”. Prócz konkluzji po-
wołanych we wstępie rozdziału, Sąd przyjął, że całościowa analiza problematy-
ki immunitetu dowiodła, iż nie było dostatecznych podstaw do stwierdzenia 
wyjątku wyłączającego spod immunitetu państwa sprawę o roszczenia z czy-
nów niedozwolonych, będącą wynikiem naruszenia praw człowieka47.

Summa summarum Sąd Najwyższy przyznał, że pacyfikacja Szczecyna 
przez niemieckie siły zbrojne była oczywistym pogwałceniem prawa humani-
tarnego i prawa wojny oraz naruszała obowiązujące normy dotyczące ochrony 
praw człowieka. W oczach sędziów nie pozwoliło to jednak na przyjęcie, że 
działania niemieckie mogą być wyłączone spod immunitetu jurysdykcyjnego.

Zakończenie

Immunitet państwa jest instytucją, której ocena na gruncie konkretnych 
stanów faktycznych może różnić się znacznie, w zależności od przyjętej ar-
gumentacji. Analiza orzecznictwa sądowego i dorobku doktryny prawa mię-
dzynarodowego skłania do refleksji, że stopniowo kształtuje się reguła wyklu-
czająca immunitet państwa w sprawach związanych ze sferą imperium; przede 
wszystkim na tle zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Tenden-
cja ta zauważalna jest zarówno w orzecznictwie sądów europejskich (także  
w uzasadnieniach orzeczeń „przyznających” immunitet), jak i amerykańskich. 

Jednym ze źródeł prawa międzynarodowego jest zwyczaj. Zwyczaj kształ-
tuje się przez praktykę, która - gdy stanie się dominującą - doprowadzić 
może do wytworzenia się nowych reguł. Bacząc na tempo i kierunek rozwo-
ju koncepcji praw człowieka w wymiarze uniwersalnym, ich wszechobecność 
i wartość nie do przecenienia w społeczeństwach demokratycznych, wydaje 
się, iż immunitet państwa i chroniona przez niego poprawność relacji między  
 

47  Ibidem.
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państwami nie oprą się „presji” ze strony tak licznych jednostek próbujących 
dojść przed sądami swych praw z powodu popełnionych przez funkcjonariu-
szy państwowych zbrodni. 
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THE SCOPE OF STATE IMMUNITY APPLICATION  
IN THE CONTEXT OF WAR CRIMES  
AND CRIMES AGAINST HUMANITY

Summary: The main aim of the text is to assess state immunity – the 
institution which exists on the verge of international law and civ-
il procedure. The invocation of immunity during court trials leads 
to a far-reaching conflict of the rights protected by law. Within the 
framework of this chapter, the legitimacy and social acceptability of 
the institution will be analyzed. These considerations will be based on 
academic achievements of researchers from the branch of international 
law and case-law of domestic and international courts. State immu-
nity, contrary to the opinion of the International Court of Justice,  
 
in the event of legal cases in which war crimes and crimes against hu-
manity were committed by the states within the acta de iure imperii, 
should be revoked to enable the people affected to claim their rights 
more effectively.

Keywords: state immunity, war crimes, crimes against humanity, axi-
ology.
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Wstęp 

Celem niniejszego opracowanie jest analiza prawno-porównawcza róż-
nych modeli ingerencji państwa w sferę gospodarki rynkowej na przykładzie 
zjawiska otwartej bankowości. W szczególności zbadanie i porównanie od-
miennych podejść w obszarze regulacji usług otwartej bankowość w różnych 
systemach prawnych. 

Zasadniczym zagadnieniem jest uzasadnienie potrzeby ingerencji pań-
stwa w ten obszar działalności gospodarczej i w konsekwencji przedstawienie 
wybranych aspektów prawnych determinujących kształt danego modelu.

Otwarta bankowość jest wciąż zjawiskiem relatywnie nowym nie tylko 
w warstwie rynkowej, ale także prawnej, w szczególności jako przedmiot inge-
rencji państwa. Odpowiednie ramy regulacyjne (lub samoregulacyjne) wypra-
cowane zostały dotąd w niewielu jurysdykcjach, mimo tego już teraz można 
wyróżnić odmienne podejścia regulatorów do tego zagadnienia.

Otwarta bankowość nie jest pojęciem prawnym i choć od strony regu-
lacyjnej jej koncept zrodził się w Europie, to zrozumienie jej mechanizmów 
wymaga odniesienia się do aspektów ekonomicznych, a nawet technicznych.

Regulacje są ukierunkowane na zmianę postaw instytucji finansowych. 
Mają szczególne znaczenie, gdyż przekształcają reguły gry rynkowej i jedno-
cześnie stymulują na szeroką skalę kreowanie i upowszechnianie licznych in-
nowacji2. Nie muszą być jednak warunkiem koniecznym wprowadzenia pożą-
danej innowacji w skali całego rynku. Powinny mieć zastosowanie w sytuacji, 
gdy siły rynkowe samodzielnie nie są w stanie jej wytworzyć lub zagwaranto-
wać odpowiedniego bezpieczeństwa z punktu widzenia technicznego, praw-
nego lub ekonomicznego.

W ujęciu ekonomicznym brak jest jednej przyjętej powszechnie definicji 
otwartej bankowości. Wynika to z faktu, iż na różnych rynkach, zarówno jej 
geneza i zakres bywa odmienny. Z pewnością jednak możemy przyjąć, iż ter-
min ten odnosi się do usług finansowych opartych o możliwość udostępnia-
nia (za zgodą klienta) przez instytucje finansowe podmiotom trzecim danych 
z wykorzystaniem różnych rozwiązań technologicznych i wykorzystywania 
ich. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego definiując to pojęcie podkreśla 
cel udostępniania danych, jakim jest budowa nowych aplikacji i usług np. 
służących oferowaniu płatności w czasie rzeczywistym, rozwiązań służących 
 

2  S. Kasiewicz, PSD2 krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości, Oficyna Wydaw-
nicza SHG, Warszawa 2018, str. 11.
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większej transparentności usług dla posiadaczy rachunków, czy wspierających 
obszar marketingu i sprzedaży produktów finansowych3. 

Inna definicja kładzie nacisk na techniczną stronę procesu, wskazując, że 
dostęp taki odbywa się z wykorzystaniem otwartych interfejsów programistycz-
nych (API)4, aby umożliwić podmiotom trzecim tworzenie i dystrybuowanie 
własnych produktów finansowych lub opartych na danych pozyskanych z in-
stytucji finansowych.

Dlatego też możemy mówić o definicji otwartej bankowości zarówno 
w rozumieniu wąskim, jak i szerokim. W wąskim ujęciu otwarta bankowość 
skupia się na możliwości udostępniania danych przez bank (dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek) na rzecz i przy akceptacji klienta przy 
pośrednictwie podmiotu trzeciego i przy wykorzystaniu różnych rozwiązań 
technologicznych (m.in. screen scraping, otwarty interface programistyczny 
API). Natomiast szeroka definicja nie ogranicza otwartej bankowości do dostę-
pu do danych, lecz także obejmuje dostęp do usług i infrastruktury prowadzo-
nej przez bank tak, aby podmiot trzeci na jej bazie mógł kreować nowe usługi 
i produkty nie tylko finansowe. Ta różnica definicyjna będzie miała istotny 
wpływ na model ingerencji wdrożony w danej jurysdykcji. Otwarta bankowość 
stanowi element szerszego trendu w globalnej gospodarce zwanego ekonomią 
danych lub otwartą ekonomią. U podstaw tego zjawiska leży zespół wartości, 
które stanowią aksjologiczne uzasadnienie tego procesu ekonomicznego obu-
dowanego w wybranych jurysdykcjach odpowiednią regulacją prawną. 

Wiodącym uzasadnieniem procesu „otwierania danych” (ang: open data), 
a w praktyce udostępniania ich przez instytucje je zbierające (banki, teleko-
my, firmy energetyczne) leży przekonanie, iż dane są jednym z najcenniej-
szych zasobów we współczesnej gospodarce, a ich właściciele (konsumenci  
i przedsiębiorcy) powinni móc nimi dysponować w sposób nieskrępowany,  
w tym udostępniać je innym podmiotom. Mówiąc o innych podmiotach, 
mamy na myśli z jednej strony bezpośrednich konkurentów instytucji posia-
dających dane klientów (np. banki), którzy dzięki wejściu w ich posiadanie 
mogą zaoferować klientowi analogiczny produkt w lepszej cenie. Inną katego-
rią podmiotów trzecich są takie, które na bazie pozyskanych danych tworzą zu-
pełnie nową usługę realizując funkcję proinnowacyjną (fintechy). Dlatego też 

3  BIS, Raport on open banking and application programming interfaces, basel Committee on 
Banking Supervision, Bank for International Settlements, November 2019, s. 4.
4  Open banking as the use of APIs (application programming interfaces) to open up consum-
ers’ financial data (with their permission) to third parties, enabling those companies then to cre-
ate and distribute their own financial products.https://www.atkearney.com/financial-services/
the-open-banking-series/open-banking).
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uznać należy, że koncepcja otwartych danych ma na celu zwiększenie konku-
rencyjności na danym rynku, jak również wzmocnienie jego innowacyjności.  
I to bez względu na to, czy cel ten zostanie osiągnięty metodami regulacyjny-
mi czy rynkowymi.

Otwarta bankowość – rola państwa

Jak wskazano wyżej, otwarta bankowość to fenomen o charakte-
rze ekonomiczno-technologicznym, który może zostać objęty regula-
cją prawną. Dlatego odpowiedź na poniżej sformułowane zagadnienia 
może okazać się przydatna dla oceny zasadności regulacyjnej ingerencji 
państwa w ten obszar:

• Czy regulacja prawna jest niezbędna dla (właściwego) funkcjo-
nowania usług otwartej bankowości?

• Jaki jest możliwy zakres przedmiotowy regulacji w zakresie ob-
ligatoryjnych usług czy zakresu danych lub usług, do których podmiot 
trzeci może mieć dostęp?

• Jaki jest możliwy model dostępu do rynku dla podmiotów re-
alizujących usługi otwartej bankowości (model reglamentacji tej dzia-
łalności gospodarczej)?

Usługi otwartej bankowości na wielu rynkach funkcjonowały na 
długo przed wprowadzeniem regulacji prawnej jej normującej. To 
może dowodzić, iż ramy prawne nie są warunkiem sine qua non funk-
cjonowania tych usług. Podmioty trzecie realizowały te usługi albo  
(a) w oparciu o umowę z bankiem prowadzącym rachunek (a w war-
stwie technicznej z wykorzystaniem niepublicznego API banku udo-
stępnionego podmiotowi trzeciemu) lub (b) bez takiej umowy wyko-
rzystując technologie pozwalające na realizację takich usług pozyskując 
od klienta dane uwierzytelniające do usług bankowości elektronicznej 
(m.in. screen scraping czy reverse engineering). Jednak rozwiązania 
stosowane w tym drugim przypadku nie były uznawane za bezpieczne 
dla konsumenta z uwagi na fakt, iż podmiot trzeci wchodzi w posia-
danie danych uwierzytelniających dających pełny dostęp do rachunku 
klienta5, a te mogą zostać skompromitowane i wykorzystane do celów 
innych niż cel samej usługi. 

5  Raport on open banking and application programming interfaces, basel Committee on 
Banking Supervision, Bank for International Settlements, November 2019, s. 9.
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W związku z powyższym dostawcy usług płatniczych, jak również pra-
wodawcy i nadzorcy zaczęli preferować bezpieczniejsze metody techniczne-
go dostępu do rachunku. Nasuwa się jednak pytanie, jak zachęcić podmioty 
prowadzące rachunek, aby uruchomiły wydajne i przyjazne dla podmiotów 
trzecich rozwiązania techniczne pozwalające na dostęp do danych oraz, aby 
to rozwiązanie miało charakter ustandaryzowany w skali całego rynku, aby 
koszty integracji ponoszone przez podmiot trzeci były racjonalne i nie sta-
nowiły nadmiernej bariery wejścia na rynek. Jak jednocześnie zagwarantować 
bezpieczeństwo takiego rozwiązania tak, aby dane przekazywane podmiotom 
trzecim były bezpieczne zarówno na etapie ich transmisji z banku do podmio-
tu trzeciego, jak i już na etapie ich magazynowania i przetwarzania przez tą 
instytucję. Kolejna kwestia dotyczy bezpieczeństwa prawnego, w szczególno-
ści po stronie klienta. Kwestia ta ma szczególne znaczenie w przypadku usług 
otwartej bankowości wykraczających poza dostęp do danych, takich jak usługa 
inicjowania transakcji płatniczej. W tym przypadku bowiem ryzyko dotyczy 
środków pieniężnych klienta. 

Dla lepszego zrozumienia regulacyjnej genezy otwartej bankowości warto 
przeanalizować różne motywacje stojące po stronie państwa. Brytyjski model, 
będący pierwszą próbą ingerencji państwa mającej na celu zbudowanie ram 
dla otwartej bankowości w pierwszej fazie miał formę zaleceń dla banków sfor-
mułowane przez organu antymonopolowy (Competition and Markets Autho-
rity - CMA), który w 2016 roku w swoim raporcie wykazał na ograniczoną 
konkurencyjność brytyjskiego rynku bankowego zdominowanego przez kilka 
dużych instytucji i trudnościami w konkurowaniu z nimi przez mniejsze ban-
ki6. Należy więc jednoznacznie wskazać, iż głównym celem była stymulacja 
konkurencji. Także w Australii to organ antymonopolowy jest nie tylko głów-
nym inicjatorem zbudowania ram regulacyjnych dla otwartej bankowości na 
lokalnym rynku, ale też odpowiedzialny jest za ich implementację. 

Natomiast w regulacji europejskiej wiodącym celem było przede wszyst-
kim zbudowanie odpowiedniej pewności prawnej w zakresie możliwości 
świadczenia usług otwartej bankowości w każdym państwie członkowskim 
w jednolity sposób. Przed przyjęciem dyrektywy podejście poszczególnych 
państw członkowskich do nowych usług (dostępu do informacji oraz inicja-
cji transakcji) bywało odmienne. W wybranych państwach członkowskich 
usługi te były traktowane jako zgodne z prawem (np. Niemcy), w innych zaś 

6  Retail banking market investigation: Final report, Competition & Markets Authority 
(CMA), (2016). https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57ac9667e5274a0f6c00007a/
retail-banking-market-investigation-full-final-report.pdf.
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stanowiska organów nadzoru w sposób bezpośredni lub pośredni ograniczały 
możliwość prowadzeni tego rodzaju działalności gospodarczej, w szczególno-
ści z wykorzystaniem wybranych technologii. 

W efekcie świadczenie tego typu usług w skali transgranicznej bywało 
utrudnione. Różne podejście regulatorów i nadzorców wpływało na stosu-
nek banków do tego typu usług, które było jego konsekwencją (w państwach 
członkowskich, gdzie legalność takich usług w oparciu o technologię screen 
scrapingu była kwestionowana przez nadzorców, także podmioty prowadzące 
rachunek nie wspierały tej technologii). Drugim celem okazała się ochrona 
konsumenta, bowiem omawiane usługi i ich dostawcy nie były wcześnie nad-
zorowane przez właściwe organy oraz nie musiały spełniać wymogów przewi-
dzianych w dyrektywie 2007/64/WE. Taki stan rzeczy był źródłem licznych 
problemów prawnych związanych m.in. z ochroną konsumentów, bezpie-
czeństwem i odpowiedzialnością7.

Koncepcja otwarty danych w sektorze bankowym, zarówno w Wielkiej 
Brytanii, jak i w systemie prawnym UE nie ogranicza się jedynie do dostępu 
do danych, lecz jest rozszerzona o możliwość inicjacji transakcji przy udziale 
podmiotu trzeciego. Ta, jak może się wydawać, odważna decyzja regulacyjna 
była efektem rynkowej potrzeby, bowiem usługi takie funkcjonowały na ryn-
ku od wielu lat, lecz nie były objęte regulacją prawną, co kreowało wiele pro-
blemów zarówno w zakresie odpowiedzialności realizacji takich transakcji, ich 
bezpieczeństwa, jak i możliwości świadczenia takich usług zarówno w sposób 
transgraniczny, jak i na rynku krajowym. Organy nadzoru w poszczególnych 
państwach członkowskich wytworzyły odmienne podejścia do takich usług. 
Wielu z nich kwestionowało legalność takich usług, co skłoniło prawodawcę 
europejskiego do wytworzenia ram prawnych normujących taką aktywność 
gospodarczą.

Odpowiedź regulatorów i nadzorców na wyzwanie otwartej bankowości 
poza UE i Wielką Brytanią okazała się niejednokrotnie odmienna od europej-
skiej. Dowodzi tego badanie przeprowadzone przez Bazylejski Komitet Nad-
zoru Bankowego8.

Podejście do ram prawnych otwartej bankowości różni się zarówno  
w odniesieniu do stopnia ingerencji państwa, w tym wykorzystanego narzę-
dzia regulacyjnego, jak również zakresu regulacji zarówno przedmiotowego, 
jak i podmiotowego. 

7  Motyw 29 Preambuły do Dyrektywy PSD2.
8  BIS, Raport on open banking and application programming interfaces, basel Committee on 
Banking Supervision, Bank for International Settlements, November 2019, s. 5.
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Można wyróżnić następujące modele9:
a. Bezwzględny wymóg udostępniania danych klienta na rzecz 

podmiotów trzecich powiązany z wymogiem licencyjnym lub rejestracji 
dla podmiotów trzecich (prescriptive approach).

b. Odmienne podejście polega na wydaniu przez regulatora bądź 
organ nadzoru wytycznych lub rekomendacji dla uczestników rynku  
w zakresie funkcjonowania otwartej bankowości, w tym standardu tech-
nicznego API (facilitative approach).

c. Brak ingerencji ze strony państwa wyrażający się brakiem jedno-
znacznych wymagań w zakresie otwarcia lub zakazu dostępu do danych 
przez podmioty trzecie (market driven approach).

Zasadne jest zbadanie, jak powyżej opisane modele wpływają na kluczo-
we aspekty otwartej bankowości, takie jak poziom bezpieczeństwa i ochro-
na konsumenta, a z drugiej poziom innowacji i konkurencyjności na rynku. 
Zgodnie z powyżej wspomnianym badaniem przeprowadzonym przez Bazy-
lejski Komitet Nadzoru Bankowego w jurysdykcjach przyjmujących podejście 
rynkowe, przy niewielkich wymaganiach związanych z udostępnianiem da-
nych dozwolonych przez klientów, zaobserwowano pojawienie się usług opar-
tych na danych finansowe z szeregiem opcji zorientowanych na konsumenta10. 
Natomiast w systemach prawnych posiadających ukształtowane ramy prawne 
otwartej bankowości dostrzeżono istotne korzyści wynikające z jasnych i spój-
nych oczekiwań oraz standardów interfejsów API.

Pytanie, które z tych podejść w dłuższym okresie przyczynią się do szyb-
szego rozwoju otwartej bankowości, pozostaje otwarte. Dlatego analizie pod-
dać należy powyższe podejścia, także z perspektywy ich wpływu na zakres da-
nych, jakie bank zobowiązany jest udostępnić w ramach usługi dostępu do 
danych oraz innych usług otwartej bankowości, które mogą pojawić się na 
rynku. 

Zakres otwartej bankowości

Pytanie, jakie wydaje się zasadne, to zakres przedmiotowy regulacji  
w zakresie usług otwartej bankowości. Oczywiście w przypadku podejścia ryn-
kowego (market driven approach) zakres taki nie jest zdefiniowany i o ile regu-
lacja lub stanowisko nadzorcy nie zakazuje oferowania takich usług, to zakres 

9  Na podstawie analizy: Raport on open banking and application programming interfaces, 
basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, November 2019.
10  Ibidem, s. 5.
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danych lub usług objętych ingerencją podmiotów trzecich może zależeć za-
równo od ich autonomicznej decyzji (o ile dysponują technologią pozwalając 
na realizacje takich czynności), jak i od decyzji indywidualnego banku, który 
może zdecydować się na udostępnienie w ramach otwartego API węższego lub 
szerszego zakresu danych lub usług podmiotom trzecim. 

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku regulacyjnego określenia 
ram otwartej bankowości. W tym przypadku to regulacja prawna11 (lub wy-
tyczne nadzorcze12) określa jakie usługi są obligatoryjne, w szczególności jaki 
jest zakres danych, które powinny zostać udostępniony podmiotowi trzecie-
mu, na jakich warunkach i w oparciu o jakie rozwiązania techniczne.

Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której dany dostawca usług płatni-
czych prowadzącym rachunek (bank) udostępni szerszy zakres danych lub 
usług, tak jak ma to miejsce w podejściu rynkowym. Przykładem jest model 
otwartej bankowości przyjęty w Dyrektywie PSD2, gdzie regulacja szczegó-
łowo określa zakres danych, do jakich podmiot trzeci może mieć dostęp oraz 
zakres usług13. Jednocześnie Dyrektywa nie ogranicza możliwości dostawców 
w zakresie szerszego udostępnienia danych lub usług. Oczywiście dane i usługi 
pozostające poza regulacją mogą być udostępniane na odmiennych zasadach 
zarówno w zakresie relacji umownej z podmiotem trzecim14, jak również wa-
runków technicznych komunikacji15. Podobne podeście przyjęto w Wielkie 
Brytanii, gdzie większy nacisk położono na dostęp do danych, który został 
rozszerzony o dane dostępne publicznie, takie jak informacja o lokalizacji od-
działów czy bankomatów, jak również opłat bankowych w celu łatwiejszej jej 
agregacji przez podmioty trzecie. 

Interesującym przykładem odmiennego podejścia do przedmiotowe-
go zakresu otwartej bankowości jest model australijski, gdzie przewidziany 
został znacznie szerszy katalog danych niż w innych jurysdykcjach. Austra-
lijska regulacja16 jest zakresowo szersza zarówno w ujęciu materialnym, jak  

11  W ramach modelu prescriptive approach.
12  W ramach modelu facilitative approach.
13  Dyrektywa wprowadziła do katalogu usług płatniczych usługę inicjowania płatności (ang. 
payment initiation services, PIS), usługę dostępu do informacji o rachunku (ang. account infor-
mation services, AIS) Dyrektywa PSD2 wprowadza także de facto trzecią usługę – potwierdzania 
dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płat-
niczej (ang. confirmation of funds, COF). 
14  Dyrektywa PSD2 zakazuje warunkowania dostępu podmiotu trzeciego od zawarcia umo-
wy z bankiem.
15  Unormowanych w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 li-
stopada 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego 
uwierzytelnienia klienta i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
16  Consumer Data Right (CDR).



307

REGULACYJNA INGERENCJA PAŃSTWA ...

i instytucjonalnym. W ujęciu materialnym banki (w pierwszej kolejności 
te największe) zobowiązane zostały w ramach trzech etapów (rozłożonych 
do roku 2022) udostępnić znacznie szerszy zakres danych niż ma to miejsc  
w UE czy w Wielkiej Brytanii. Model australijski nie ogranicza się bowiem 
do danych z (wąsko definiowanego) rachunku płatniczego, jak ma to miejsce 
w UE17, lecz obejmuje także inne rodzaje rachunków (rachunki depozytowe, 
rachunki kredytów hipotecznych, linie kredytowe, rachunku inwestycyjne, ra-
chunki funduszy emerytalnych, rachunki leasingowe). W ujęciu instytucjo-
nalnym w docelowym modelu ma także obligować do udostępniania danych 
posiadanych nie tylko banki, ale także instytucje z innych sektorów, w pierw-
szej kolejności operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców energii. Tak 
szerokie podejście czyni model australijski przykładem realizacji znacznie szer-
szej koncepcji jaka jest „otwarta ekonomia”.

Rozważając kwestię zakresu usługi realizowanej w ramach modelu ingeren-
cji regulacyjnej nie można zapominać o kwestiach technicznych. W przypadku 
podejścia polegającego na wydaniu przez regulatora lub organ nadzoru wyłą-
czeni wytycznych technicznych (facilitative approach), kwestia ta ma charakter 
centralny. Także w regulacji europejskiej (jako przykładu prescriptive approach) 
kwestia komunikacji między podmiotem trzecim a bankiem odgrywa rolę klu-
czową. W związku z dużym poziomem skomplikowania tego procesu oraz jego 
wpływu na bezpieczeństwo klienta prawodawca europejski18 nałożył na Euro-
pejki Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) obowiązek opracowania regulacyj-
nych standardów technicznych w zakresie bezpiecznej komunikacji pomiędzy 
dostawcami usług płatniczych. Standardy techniczne zostały finalnie wydane 
w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z 27.11.2017 r. uzu-
pełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366  
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego 
uwierzytelniania klienta oraz wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów 
komunikacji19. Wymogi dotyczące komunikacji dotyczą określonych etapów 
realizacji transakcji płatniczej. Pierwsza dotyczy obowiązku zapewnienia bez-
piecznej identyfikacji podczas komunikowania się urządzenia płatnika z urzą-
dzeniami odbiorcy akceptującymi płatności elektroniczne. Druga ma na celu 
skuteczne ograniczanie ryzyka niewłaściwego przekierowania komunikacji 

17  Definiowanego zgodnie z art. 4 pkt 12 Dyrektywy PSD2 jako rachunek prowadzony  
w imieniu co najmniej jednego użytkownika usług płatniczych, wykorzystywany do wykonywa-
nia transakcji płatniczych.
18  w art. 98 dyrektywy PSD2.
19  Dz. Urz. UE L 69, s. 23.
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do osób niepowołanych w ramach aplikacji mobilnych i innych interfejsów 
użytkownika usług płatniczych, które oferują usługi płatności elektronicznej20. 
Kolejna grupa obowiązków związana jest z potrzebą identyfikowania wszyst-
kich transakcji oraz innych interakcji z użytkownikiem, z innymi dostawcami 
usług płatniczych oraz z innymi podmiotami, w tym z akceptantami (art. 29 
rozporządzenia 2018/389). Celem jest zapewnienie wiedzy ex post na temat 
wszystkich zdarzeń istotnych z punktu widzenia transakcji elektronicznej na 
wszystkich poszczególnych etapach transakcji płatniczej.

Kluczowym wymogiem w obszarze komunikacji i jej bezpieczeństwie jest 
spoczywający na dostawcy usług płatniczych prowadzącym rachunek (którzy 
oferują płatnikowi rachunek płatniczy dostępny za pośrednictwem Internetu) 
obowiązek posiadania co najmniej jednego interfejsu API pozwalającego na 
dostęp podmiotów trzecich. 

Interfejs taki powinien pozwalać podmiotowi trzeciemu na bezpieczne 
komunikowanie się z dostawcą prowadzącym rachunek w celu wystąpienia  
i uzyskania informacji na temat jednego lub kilku rachunków płatniczych lub 
w celu inicjacji transakcji. Ponadto interfejs powinien zapewnić możliwość 
zidentyfikowania się przez podmiot trzeci wobec dostawcy prowadzącego 
rachunek.

Dostęp do rachunku przez podmiot trzeci zawsze odbywa się za zgodą  
i w imieniu użytkownika, dlatego konieczne jest każdorazowo jego uwierzy-
telnienie. Dyrektywa rozstrzyga, iż w tym procesie wykorzystane powinny być 
procedury uwierzytelnienia udostępnione przez dostawcę prowadzącego ra-
chunek. W ślad za tym interfejs powinno być oparcie się właśnie na procedu-
rach uwierzytelniania zapewnianych użytkownikowi usług płatniczych przez 
dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek.

Interfejs musi spełniać szereg wymogów, w tym dotyczące bezpieczeń-
stwa transakcji, takie jak wymóg ciągłości sesji komunikacyjnej podczas trwa-
nia transakcji lub obowiązek zapewnienia integralności i poufności indywidu-
alnych danych uwierzytelniających i kodów uwierzytelniających.

Rozporządzenie przewiduje także specjalny reżim bezpieczeństwa w od-
niesieniu do sesji komunikacyjnych podczas trwania transakcji płatniczych 
przy udziale podmiotów trzecich. 

20 Art. 28 Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2019/411 z dnia 29 listopada 2018 
r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesie-
niu do regulacyjnych standardów technicznych określających techniczne wymogi w zakresie 
opracowania, obsługi i prowadzenia elektronicznego centralnego rejestru w dziedzinie usług 
płatniczych i w zakresie dostępu do informacji w nim zawartych.
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Dostawcy będący podmiotami trzecimi zobowiązani są między innymi 
do zapewnienia, aby podczas wymiany danych za pośrednictwem Internetu  
w komunikacji między komunikującymi się stronami stosowano bezpieczne 
szyfrowanie danych przez cały czas trwania odpowiednich sesji komunikacyj-
nych w celu zabezpieczenia poufności i integralności danych, wykorzystując 
do tego silne i powszechnie uznawane techniki szyfrowania (art. 35 ust. 1).

Wszyscy uczestniczący w procesie dostawcy w ramach przekazywania 
indywidualnych danych uwierzytelniających i kodów uwierzytelniających zo-
bowiązani są do zapewnienia braku bezpośredniej lub pośredniej możliwości 
odczytu danych przez kogokolwiek z personelu, w którymkolwiek momencie 
(art. 35 ust. 5).

A w przypadku utraty poufności indywidualnych danych uwierzytelnia-
jących wchodzących w zakres ich kompetencji, dostawcy zobowiązani są do 
poinformowania o tym bez zbędnej zwłoki użytkownika usług płatniczych 
powiązanego z tymi danymi oraz wydawcę tych indywidualnych danych 
uwierzytelniających.

RTS normuje także w sposób szczegółowy kwestię wymiany danych po-
między podmiotami trzecimi a dostawcą prowadzącym rachunek, co ma na 
celu zachowanie możliwie wysokich standardów bezpieczeństwa21.

Model dostępu do rynku dla podmiotów 
realizujących usługi otwartej bankowości 

Kolejnym aspektem wymagającym analiz w kontekście identyfikacji 
optymalnego modelu ram funkcjonowania otwartej bankowości jest kwestia 
potrzeby reglamentacji możliwości świadczenia tego rodzaju działalności go-
spodarczej. Rzecz jasna w systemach prawnych, gdzie otwarta bankowość nie 
jest poddana systemowej regulacji prawnej, także nie istnieje kompleksowy 
reżim licencjonowania i nadzoru nad dostawcami takich usług. Brak regula-
cyjnej bariery wejścia na rynek skutkować może większą innowacyjnością oraz 
konkurencyjnością rynku. Negatywnym skutkiem może być natomiast niższy 
poziom bezpieczeństwa użytkowników, co w przypadku usługi wykorzysującej 
wrażliwe dane klientów lub przedmiotem, której jest pośrednictwo w inicjo-
waniu transakcji płatniczych powstaje istotne ryzyko. Co ciekawe, badanie Ba-
zylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego wykazało, że w wybranych jurys-
dykcjach, gdzie nie ma wymogu licencyjnego, istnieje obowiązek posiadania 

21  P. Widawski, Cyberbezpieczeństwo w usługach płatniczych, Cyberbezpieczeństwo. Zarys wy-
kładu, pod redakcją naukową Prof. Cezarego Banasińskiego, Warszawa 2018.
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relacji umownej między podmiotem trzecim a bankiem, co jest zasadniczo 
podejściem odwrotnym od tego zastosowanego w UE. Dyrektywa PSD2 wy-
maga posiadania odpowiedniego zezwolenia22 wydanego przez organ nadzoru 
finansowego lub rejestracji w przypadku usług dostępu do informacji, z dru-
giej strony jednak dostęp przez podmiot trzeci do rachunku płatniczego nie 
może być uwarunkowany posiadaniem relacji umownej23. Obowiązek posia-
dania takiej relacji, występujący w innych krajach istotnie wzmacniać może 
pozycję dostawcy prowadzącego rachunek względem podmiotu trzeciego.  
W efekcie może nie dojść do zawarcia takiej umowy i uniemożliwienia świad-
czenia usługi.

Podsumowanie

Na podstawie analizy rozwiązań wdrożonych w krajach, gdzie funk-
cjonują usługi otwartej bankowości wyróżnić można trzy główne podejścia 
władz publicznych: od rynkowego, zakładającego brak ram prawnych, choć 
uwzględniających inicjatywy rynkowe o charakterze standaryzacyjnym, przez 
pośrednie, opartego na wytycznych organów regulacyjno-nadzorczych, aż po 
regulacyjne, opartego na szczegółowych ramach prawnych złożonych z kilku 
uzupełniających się elementów. 

Choć w systemach prawnych, gdzie zastosowano dwa pierwsze rozwiąza-
nia dostrzec można pozytywne efekty, jakimi są wzrost innowacji czy przyję-
cie jednolitego standardu technicznego funkcjonowania tych usług, to jednak 
rozwiązanie regulacyjne wspiera w sposób najbardziej kompleksowy zarówno 
aspekty stymulacji konkurencji i innowacji, jak i bezpieczeństwa klientów 
oraz ich danych, jak również posiadanych przez nich środków pieniężnych. 
Rozwiązanie to jednocześnie w najszerszym zakresie uwzględnia interesy 
mniejszych instytucji finansowych i wzmacnia ich pozycję w relacji z dużą 
instytucją finansową. Wymóg licencjonowania jest dodatkowym elementem 
bezpieczeństwa systemu choć stanowić może barierę wejścia na rynek.

22  Na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej.
23  Odpowiedni przepis PSD2.
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REGULATORY STATE INTERFERENCE  
IN THE MODEL PROVISION  

OF OPEN BANKING SERVICES  
IN SELECTED LEGAL SYSTEMS

Summary: Open banking services are developing dynamically in many 
markets around the world. However, in individual legal systems it was 
decided to take a different approach in terms of the need and intensi-
ty of regulation of this type of economic activity. The purpose of this 
chapter is a comparative law analysis of models of state interference in 
the phenomenon of open banking. The main issues analyzed are the 
justification of the need for state intervention in this area of economic 
activity, the scope of regulations, the impact of the regulatory frame-
work on the functioning of these services, in particular the presentation 
of selected legal aspects determining the shape of a given model.

Keywords: Open banking, payment initiation service, access to the ac-
count service, PSD2, financial innovation.
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WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW 
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO  

I NIEMIECKIEGO.  
ANALIZA PORÓWNAWCZA

Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest analiza komparatystyczna wy-
nagrodzeń członków organów spółek kapitałowych w prawie polskim  
i niemieckim. Porównanie wynagrodzeń opiera się na metodzie ana-
lizy tekstów prawnych oraz na metodzie statystycznej. W pierwszej 
części pracy rozważane są polskie i niemieckie regulacje prawa spółek.  
W drugiej części pracy analizowane są wynagrodzenia w spółkach  
z kilku kluczowych sektorów. Podstawowym wnioskiem jest tendencja 
wzrostowa wynagrodzeń mimo obowiązujących regulacji ograniczają-
cych. Wskazać również można niedostateczną transparentność wyna-
grodzeń.
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Wstęp 

Podstawowa pensja prezesa polskiej poczty (Poczta Polska S.A.) wyno-
si 49 tysięcy złotych, co przy założeniu, że średnia płaca w sektorze poczto-
wym opiewa na około 2 555 złotych netto stanowi kwotę 19-razy wyższą2,3,4.  
Z kolei wynagrodzenie prezesa zarządu niemieckiej poczty (Deutsche Post 
AG) jest 232-razy wyższe od średniego wynagrodzenia pracowników poczty 
w Niemczech5,6,7. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza prawna uregulowania sposobu 
wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej w ujęciu komparatystycz-
nym. Przeanalizowane zostaną regulacje polskiego oraz niemieckiego prawa. 
By dokonać analizy wynagrodzeń członków organów w spółkach, należy 
podzielić pracę na dwie części – jedną dotyczącą prawa, drugą zaś odnoszą-
cą się do statystyki. Analiza prawa obejmować będzie porównanie regulacji 
polskich i niemieckich. W tej części zastosowana zostanie metoda dogma-
tyczna. W drugiej części rozważane będą dane dotyczące wynagrodzeń człon-
ków organów spółek polskich i niemieckich. Zastosowana zostanie metodyka 
statystyczno-porównawcza.

2  Poczta Polska wymienia zarząd. Dla prezesa 49 tys., dla wiceprezesów niewiele mniej. A co  
z podwyżkami dla listonoszy?, https://wyborcza.pl/7,155287,24747326,poczta-polska-wymie-
nia-zarzad-dla-prezesa-49-tys-dla-wiceprezesow.html, (dostęp: 30.06.2020).
3  Poczta Polska. Listonosze walczą o podwyżki. Prezes spółki zarabia 49 tys. zł miesięcznie,  
https://biznes.radiozet.pl/News/Poczta-Polska-protest-2019.-Ujawniono-zarobki-zarzadu- 
firmy.-Listonosze-walcza-o-podwyzki, (dostęp: 30.06.2020).
4  3500 zł brutto – sprawdź ile to netto Rok podatkowy 2020, https://zarobki.pracuj.pl/kalkula-
tor-wynagrodzen/3500-brutto, (dostęp: 30.06.2020).
5  Die Gehälter der Dax-Chefs entfernen sich immer weiter von denen der Belegschaft,  
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/vorstandsbezahlung-die-gehael 
ter-der-dax-chefs-entfernen-sich-immer-weiter-von-denen-der-belegschaft/22766348.html?ti 
cket=ST-1078067-qbTbyPomafScNTkfrqy0-ap5, (dostęp: 30.06.2020).
6  „Da fliegen Pakete über den Zaun“, https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/
post-chef-appel-verteidigt-sein-zehn-millionen-gehalt-15553513.html, (dostęp: 30.06.2020).
7  Stört Sie, dass Sie das 232-fache des normalen Mitarbeiters verdienen?, https://www.welt.de/ 
wirtschaft/plus185207552/Post-Chef-Frank-Appel-Warum-das-Porto-beim-DHL-Konzern-
weiter-steigen-muss.html, (dostęp: 30.06.2020).
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Analiza prawa

uwagi wProwadzające

Adekwatność wynagrodzeń menedżerów znajduje wiele punktów odnie-
sienia w literaturze8. Dominantami tejże adekwatności stają się aspekty prawne, 
finansowo-ekonomiczne, społeczne, polityczne, a także etyczne. Wydaje się, 
że w związku z nowym paradygmatem ładu korporacyjnego kwestia wynagro-
dzeń członków organów spółek wzbudzać będzie jeszcze większe zaintereso-
wanie. Ponadto rola wynagrodzeń może okazać się tym bardziej doniosła, im 
bardziej dotkliwe będą skutki zarysowującego się na tle pandemii COVID-19 
kryzysu. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech niektórzy z członków organów 
sami zrezygnowali ze swojego uposażenia9. Brak jednak nowych, „covidowych” 
regulacji w tym zakresie. W Polsce podniesiono postulat ograniczania wyna-
grodzeń menedżerów. Jest to postulat kandydata na urząd Prezydenta RP – R. 
Trzaskowskiego, zgłoszony w trakcie kampanii wyborczej w 2020 r. W przy-
padku jego zrealizowania podstawą prawną kształtowania płacy menedżerów 
w spółkach z udziałem SP, oprócz tzw. „ustawy kominowej”10, stałaby się rów-
nież „ustawa skromnościowa”11.

8  M. Mikołajek-Gocejna, D. Podedworna-Tarnowska, Wynagrodzenia menedżerów a kreacja 
wartości spółek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach“, 
Seria „Administracja i Zarządzanie“ 2013, nr 98, s. 353-371; K. Campbell, J. Jeżak, L. Boh-
danowicz, Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzeń zarządów polskich spółek giełdowych w 
świetle założeń teorii agencji: raport z badań, „Organizacja i Kierowanie“ 2006, nr 4, s. 35-52; 
C. Mesjasz, Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia menedżerów i pracowników  
w spółkach publicznych, „Studia Ekonomiczne“ 2017, nr 322, s. 102-120; M. Arnegger, C. Hof-
mann, Überprüfung des Zusammenhangs von Eigenschaften, Aufgaben und Vergütung von 
Aufsichtsräten deutscher Unternehmen, „Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche 
Forschung“ 2014, nr 66, s. 18–566.
9  Coronakrise: Diese Manager verzichten auf ihr Gehalt, https://www.produktion.de/wirtschaft/
coronakrise-diese-manager-verzichten-auf-ihr-gehalt-360.html, (dostęp: 01.07.2020); SAP-
Chef Klein verzichtet 2020 auf Teil des Gehalts, https://www.handelsblatt.com/unternehmen/
management/coronakrise-sap-chef-klein-verzichtet-2020-auf-teil-des-gehalts/25771632.htm-
l?ticket=ST-6487350-3L0utDR3cMV9MAT3Wrda-ap4, (dostęp: 01.07.2020); Koronawirus 
a wynagrodzenie. Kierownictwo Daimlera w odpowiedzi na kryzys obniża sobie płace, https://
www.motofakty.pl/artykul/koronawirus-a-wynagrodzenie-kierownictwo-daimlera-w-odpo-
wiedzi-na-kryzys-obniza-sobie-place.html, (dostęp: 01.07.2020); Najpierw zarząd, teraz rada 
nadzorcza LPP rezygnuje z wynagrodzenia na czas kryzysu, https://trojmiasto.wyborcza.pl/troj-
miasto/7,35612,25890919,koronawirus-najpierw-zarzad-a-teraz-rada-nadzorcza-lpp-rezygnuje.
html, (dostęp: 01.07.2020).
10  Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, 2217, z 2020 r. poz. 284, t.j.).
11  Rafał Trzaskowski: zgłoszę projekt ustawy skromnościowej, https://businessinsider.com.pl/ 
polityka/ustawa-skromnosciowa-projekt-rafala-trzaskowskiego-zarobki-prezesow-spolek-i/
bsel0s0, (dostęp: 30.06.2020).
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W piśmiennictwie słusznie zauważa się, że problematyka wynagro-
dzeń członków organów spółek kapitałowych jest dualistycznie dyskusyjna.  
Z jednej strony uposażenie powinno zachęcać wykwalifikowane osoby do pra-
cy12. Z drugiej jednak strony wynagrodzenie w spółkach z udziałem SP, któ-
re zostałoby ustalone na poziomie rażąco wygórowanym, należałoby w ślad 
za negatywnymi opiniami instytucji kontrolnych13 uznać za bezzasadne oraz 
kontrowersyjne społecznie. Nierzadko spółki takie pełnią funkcję podmiotu 
zaufania publicznego, na przykład banku, co dodatkowo zwiększa zakres re-
gulacji oraz potrzebę transparentności i racjonalności14.

wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej w Prawie Polskim

Po pierwsze, należy przywołać regulacje dotyczące wynagrodzenia człon-
ków zarządu. Wskazówki zawiera art. 2031 k.s.h.15, wedle którego uchwała 
wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szcze-
gólności maksymalną wysokość wynagrodzenia. Z przepisu wynika jedno-
znacznie, że ustalenie progów maksymalnego wynagrodzenia jest fakulta-
tywne. Nico inaczej wygląda określenie wynagrodzenia członków zarządu  
w stosunku zatrudnienia. Odpowiedź daje art. 2031 k.s.h., rozstrzygając, iż 
wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pra-
cę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą zgromadze-
nia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu. Art. 2031 k.s.h. 
dotyczy wynagrodzenia członków zarządu spółki z o.o.

Natomiast unormowanie pozycji prawnej wynagrodzenia członków za-
rządu w spółce akcyjnej klaruje art. 378 § 1 i § 2 k.s.h., przydając kompeten-
cję ustalenia wynagrodzeń radzie nadzorcze; przy czym walne zgromadzenie 
(WZ) może ustalać m.in. zasady wynagradzania członków zarządu, w szcze-
gólności maksymalną wysokość wynagrodzenia.

Po drugie, należy odnieść się do zapisów k.s.h. w aspekcie wynagrodze-
nia członków rady nadzorczej. Przepisem regulującym kwestie wynagrodzenia 

12  E. Skibińska, Wpływ zasady słuszności na kształtowanie reguł określających wynagrodzenia 
członków organów spółek akcyjnych (wybrane zagadnienia), „Białostockie Studia Prawnicze” 
2014, z. 17, s. 237.
13  Informacja o wynikach kontroli. Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach 
Skarbu Państwa w latach 2011-2017, NIK, KGP.430.017.2018. nr ewid. 197/2018/P/18/019/
KGP, Warszawa 2019, s. 9-10.
14  P. Urbanek, A. Wieczorek, Determinanty wynagrodzenia zarządu – porównanie sektorowe, 

„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, 
nr 263, s. 36-37.
15  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 
1543, 1655, 1798, 2217, z 2020 r. poz. 288, 568, 695, 875 t.j.).
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członków rady nadzorczej w spółce z o.o. jest art. 2221 § 1 k.s.h., który decy-
duje o fakultatywności wynagrodzenia członków rady nadzorczej w ogólności. 

W spółce akcyjnej wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej (RN) moż-
na konstrukcyjnie podzielić na wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiąz-
ków kolegialnie oraz wynagrodzenie przysługujące w sytuacji szczególnej, gdy 
członek RN zostanie delegowany do samodzielnego pełnienia określonych 
czynności16. Rozpoczynając od wynagrodzenia „ogólnego”, wynikającego  
z obowiązków kolegialnych rady, członkowi RN może zostać przyznane wyna-
grodzenie, którego wysokość określa statut lub uchwała WZ17. Zaś za obowiąz-
ki w ramach delegowania członkowi RN wykonującego stały i indywidualny 
nadzór otrzymuje osobne wynagrodzenie, a jego wysokość ustala WZ albo 
RN18. Polski ustawodawca przewiduje zatem fakultatywność wynagrodzenia 
w przypadku kolegialnego wypełniania obowiązków członka RN w ramach 
działań organu („może”) oraz obligatoryjność wynagrodzenia za indywidualne 
czynności nadzorcze („otrzymują”) w ramach modelu kodeksowego. 

Idąc dalej, istotnym aktem prawnym dla kształtowania wynagrodzeń  
w spółkach jest tzw. „ustawa kominowa”19. Ustawa ustanawia pięć poziomów 
wynagrodzenia w części stałej oraz wynagrodzenie w części zmiennej. Usta-
la się minimalne i maksymalne wynagrodzenie, zależne od kilku czynników. 
Najważniejszym i najbardziej progresywnym determinantem wydaje się być 
powiązanie wynagrodzenia menedżerów z wynikami spółki.

Ponadto do kwestii wynagrodzeń w spółkach notowanych na GPW od-
nosi się Kodeks Dobrych Praktyk (KDP)20, który obowiązuje od dnia 1 stycz-
nia 2016 r. Wynagrodzeniom poświęcony został rozdział VI KDP. Kodeks 
przewiduje dwa moduły, tj. rekomendacje oraz zasady szczegółowe. Wśród 
rekomendacji warto wskazać dyspozycję utrzymania wystarczającego poziomu 
wynagrodzeń dla zatrudnienia osób o stosownych kwalifikacjach oraz zalece-
nie adekwatności w stosunku do zadań i funkcji (VI.R.4.), zaś w module zasad 
szczegółowych odnotować należy m.in. kwestię programów motywacyjnych 
(VI.Z.1.) oraz wprowadzenie raportów z polityki wynagrodzeń (VI.Z.4). 

16  Art. 390 § 1 k.s.h.
17  Art. 392 § 1 k.s.h.
18  Art. 390 § 3 k.s.h.
19  Nowa „ustawa kominowa”, tj. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, 2217, z 2020 
r. poz. 284, t.j.). Wcześniej zaś tzw. „stara ustawa kominowa”, tj. Ustawa z dnia 3 marca 2000 
r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2136, t.j.).
20  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, Giełda Papierów Wartościowych w War-
szawie, GPW, Warszawa 2015, s. 20-21.
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Dodatkowo można odnieść się do ukształtowania wysokości wynagro-
dzenia w prawie pracy. Otóż kluczowym przepisem jest art. 13 k.p.21, prze-
sądzający o zasadzie godziwej płacy22. Art. 13 k.p. powoływany jest często  
w świetle prawa do minimalnego wynagrodzenia. Sąd Najwyższy dokonał 
jednak ważnej wykładni tegoż przepisu, przesądzając, iż poprzez określenie 

„godziwe” rozumie się również wynagrodzenie, które nie będzie rażąco za 
wysokie23. 

wynagrodzenie członków zarządu  
i rady nadzorczej w Prawie niemieckim

Na gruncie dyrektywy ARUG II zostało określone, iż obowiązkiem 
RN jest określenie wynagrodzenia dla członków zarządu24. Istnieje jednakże 
możliwość obniżenia wynagrodzenia przez WZ, czyli swoista korekta uchwa-
ły RN25. Regulacja ta była poddawana krytyce. Zasadniczym było pytanie, 
czy odpowiedzialność ustalenia wynagrodzeń powinna leżeć po stronie RN, 
czy WZ. Przyjęto rozwiązanie, wedle którego to RN jest odpowiedzialna za 
ukształtowanie wynagrodzenia członków zarządu, a WZ posiada uprawnienie 
następcze, korygujące uchwałę rady. Oprócz tego WZ zachowuje prawo gło-
su doradczego na etapie planowania maksymalnego poziomu wynagrodzeń 
przez RN. Pamiętać trzeba, że uchwała o redukcji wynagrodzenia członków 
zarządu wymaga zwykłej większości głosów26 i jest zaskarżalna.

RN ma prawo ustalić wynagrodzenie dla całego zarządu, podzielić wy-
nagrodzenie na indywidualnie przysługujące kwoty lub ustalić wynagrodze-
nie według grup (na przykład osobno dla prezesa zarządu i osobno dla pozo-
stałych członków). Dopuszczalne jest również wyodrębnienie części stałych  
i zmiennych. Jednakże wynagrodzenie zawsze musi stanowić konkretną, we-
ryfikowalną kwotę. Obowiązkiem ciążącym na RN jest sporządzenie raportu 
wynagradzania („Vergütungsbericht”)27. 

21  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495, 
t.j.).
22  W. Muszalski, Komentarz do art. 13 [w:] W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, 
C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 30-31.
23  Wyrok SN z dnia 7 sierpnia 2001 r., I PKN 563/00, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”, 2002/4/90. 
24  Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) vom 12. Dezem-
ber 2019.
25  § 87 Abs. 4 Aktiengesetz (AktG) vom 06. September 1965.
26  § 133 Abs. 1 AktG. 
27  § 162 Abs. 1 S. 2 nr 7 AktG.
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Niezwykle istotnym przepisem jest też § 87a Abs. 2 S. 2 AktG, który gwa-
rantuje RN prawo przejściowego odstępstwa od reguł wynagradzania, jeżeli 
jest to konieczne w interesie długoterminowego dobrobytu spółki.

Regulacją współistniejącą ww. jest regulacja z zakresu soft law28. Niemiec-
ki Kodeks Corporate Governance29 (DCGK) określa standardy dotyczące wy-
nagrodzeń w zarządzie i RN spółki giełdowej w podrozdziale „G”. Z rozwiązań 
progresywnych DCGK wskazuje m.in. na powiązanie wynagrodzenia z pozafi-
nansowymi wynikami spółki (G.1), zaleca korzystanie z grup porównawczych 
spółek (komparatorów) (G.3) oraz wprowadza konsultacje poziomu płacy  
z zewnętrznym ekspertem (G.5). Dwa ostatnie mechanizmy nie są znane pol-
skiemu KDP. 

M. Gerth i D. Schönwitz wskazują na pięć głównych problemów, z ja-
kimi niosą ze sobą reformy modelu wynagrodzeń w spółkach30. Po pierwsze, 
ograniczenia wydają się wciąż niedostateczne, pozostawiając wiele miejsca na 
uznaniowe premie. Po drugie, brak jest możliwości dochodzenia roszczeń od 
członków organów w przypadku niegospodarności. Rozważa się potrzebę klau-
zul umożliwiających zwrot zmiennego wynagrodzenia w sytuacjach kryzyso-
wych. Po trzecie, wynagrodzenia powinny być badane dla każdego z członków 
organu oddzielnie. Tym samym wiedza akcjonariatu o wynagrodzeniach nie 
powinna być zaspokajana jedynie końcową sumą wynagrodzeń dla całego or-
ganu, lecz zawierać indywidualny podział. Po czwarte, zarzuca się nie dość 
wyakcentowaną zależność między wynikami spółki a zmiennymi elementami 
wynagrodzenia. Po piąte, istotną rolę w kształtowaniu systemu premiowania 
członków zarządu powinna odgrywać RN, zestawiając bilans spółki z pozio-
mem realizacji celów.

28  W. Bańczyk, „Miękkie prawo, ale prawo”, czyli o obowiązku przestrzegania soft law, „Interne-
towy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2016, nr 1, s. 62-64; M. Stiglbauer, P. Velte, Impact of soft 
law regulation by corporate governance codes on firm valuation: the case of Germany, “Corporate 
Governance” 2014, Vol. 14, No. 3, s. 395-406; P. Sanderson, D. Seidl, J. Roberts, The limits 
of flexible regulation: Managers’ perceptions of Corporate Governance Codes and “Comply-Or-Ex-
plain”, “Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper” 2013, No. 
439, s. 2-6; P. Skuczyński, Soft law w perspektywie teorii prawa [w:] O. Bogucki, S. Czepita 
(red.), System prawny a porządek prawny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2008, s. 325-343; K. Jackson, Global Corporate Governance: Soft Law and Reputation-
al Accountability, “Brooklyn Journal of International Law” 2010, Vol. 35, Issue 1, Article 2,  
s. 58-66.
29  G. Bachmann, Vergütung [w:] T. Kremer (red.), Corporate Governance Kodex. Kodex-Kom-
mentar, C.H. Beck, Monachium 2018, s. 235-280.
30  Belohnungen für Manager. Vorstandsvergütung auf Kosten der Aktionäre, https://www.zeit.
de/ wirtschaft/unternehmen/2020-03/vorstand-gehaelter-aktionaere-eu-richtline/komplettan-
sicht, (dostęp: 30.06.2020).
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Analiza danych

metodologia

Metodologia użyta w tej części pracy polega na porównaniu wynagrodzeń 
w spółkach z kilku istotnych sektorów - pocztowego, bankowego, lotniczego 
oraz ubezpieczeniowego. Wybrane spółki reprezentują kapitał państwowy  
i uchodzić mogą za strategiczne. Pierwszą tezą jest stwierdzenie, iż w ostatnich 
latach poziom wynagrodzeń menedżerów w spółkach wzrastał. Drugą tezą jest 
założenie, iż transparentność wynagrodzeń jest niewystarczająca. Trzecią tezą 
zaś jest supozycja, że pomimo różnych koncepcji ustawodawczych, sfera ta 
wydaje się być niedostatecznie uregulowana. 

Analiza danych i wyniki

Tabela. 1. Wynagrodzenie w Poczcie Polskiej S.A.

Poczta Polska S.A. Prezes zarządu Zarząd

2018 0,59 mln zł 3,41 mln zł

2017 0,59 mln zł 3,41 mln zł

2016 1,48 mln zł -

2015 - -

Źródło: 49 tys. zł dla prezesa Poczty Polskiej, dla pocztowców podwyżek nadal brak, ht-
tps://www.bankier.pl/wiadomosc/Ile-zarabia-prezes-Poczty-Polskiej-7663014.html, 
(dostęp: 06.07.2020); Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 
pod firmą: „Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 
2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Poczty 
Polskiej S.A., s. 1; Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty, O co chodzi  
z obniżaniem wynagrodzeń?, http://wzzpp.pl/o-co-chodzi-z-obnizaniem-wynagro-
dzen/, (dostęp: 14.07.2020).
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Tabela 2. Wynagrodzenie w Deutsche Post AG

Deutsche Post AG Prezes zarządu Zarząd

2018 8,0 mln € 11,8 mln €

2017 6,6 mln € 11,6 mln €

2016 9,9 mln € 12,3 mln €

2015 3,1 mln € 10,7 mln €

Źródło: Übernahmerechtliche Angaben, https://geschaeftsbericht2018.dpdhl.com/
bericht/konzernlagebericht /grundlagen/verguetungsbericht, (dostęp: 06.07.2020); 
Vergütungsbericht, https://geschaeftsbericht2018.dpdhl .com/bericht/konzernlagebe-
richt/grundlagen/verguetungsbericht, (dostęp: 14.07.2020); Vergütung von Vorstand 
und Aufsichtsrat, https://geschaeftsbericht2017.dpdhl.com/bericht/konzernlagebe-
richt/grundlagen/verguetung-von-vorstand-und-aufsichtsrat, (14.07.2020); Geschäfts-
bericht 2015, https://www.dpdhl.com/content /dam/dpdhl/de/media-center/inves-
tors/documents/geschaeftsberichte/DPDHL_Geschaeftsbericht_2015.pdf, (dostęp: 
14.07.2020).

Tabela 3. Wynagrodzenie w PKO BP S.A.

PKO BP S.A. Prezes zarządu Zarząd

2018 1,8 mln zł 17,1 mln zł

2017 3,3 mln zł 17,2 mln zł

2016 3,1 mln zł 19,8 mln zł

2015 2,9 mln zł 16,0 mln zł

Źródło: Zarobki szefów banków. Najbogatsze zarządy, https://www.parkiet.com/
Analizy/303159941-Zarobki-szefow-bankow-Najbogatsze-zarzady.html, (dostęp: 
30.06.2020); Kominówki obniżyły zarobki prezesów o jedną trzecią. Wzrosły za to kosz-
ty wymiany kadr, https://forsal.pl/artykuly/1112480,kominowki-obnizyly-zarobki-

-prezesow-o-jedna-trzecia-wzrosly-za-to-koszty-wymiany-kadr.html, (dostęp: 14.07. 
2020).



324

FILIP WYSZYŃSKI

Tabela 4. Wynagrodzenie w Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG Prezes zarządu Zarząd

2018 7,0 mln € 55,7 mln €

2017 2,9 mln € 29,2 mln €

2016 3,8 mln € 25,9 mln €

2015 3,8 mln € 22,7 mln €

Źródło: Sieben Millionen Euro Gehalt für Deutsche-Bank-Chef Sewing, https://www.
spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bank-chef-christian-sewing-bekam-
2018-sieben-millionen-euro-a-1259123.html, (dostęp: 30.06.2020); Deutsche Bank, 
Vergütungsbericht 2018, https://www.db.com/ir/de/download/Deutsche_Bank_Ver-
guetungsbericht_2018.pdf, (dostęp: 14.07.2020); Deutsche Bank, Vorstandsvergü-
tung für das Geschäftsjahr 2017, https://geschaeftsbericht.deutsche-bank.de/2017/gb/
lagebericht/verguetungsbericht/vorstand/vorstandsverguetung-fuer-das-geschaefts-
jahr-2017. html, (dostęp: 14.07.2020); Deutsche Bank, Vorstandsvergütung für das 
Geschäftsjahr 2016, https://geschaeftsbericht.deutsche-bank.de/2016/gb/lagebericht/
verguetungsbericht/vorstand/ vorstandsverguetung-fuer-das-geschaeftsjahr-2016.
html, (dostęp: 14.07.2020).

Tabela 5. Wynagrodzenie w PLL LOT S.A.

PLL LOT S.A. Prezes zarządu Zarząd + Rada 
nadzorcza

2018 - -

2017 - 5,83 mln zł

2016 - 5,63 mln zł

2015 - 3,56 mln zł

Źródło: Wystąpienie pokontrolne P/18/019 – Odprawy dla kadry kierowniczej w stra-
tegicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011- 2017, NIK, Warszawa 2019, s.7.
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Tabela 6. Wynagrodzenie w Lufthansa AG

Lufthansa AG Prezes zarządu Zarząd

2018 3,83 mln € 13,02 mln €

2017 4,19 mln € 14,72 mln €

2016 3,12 mln € 10,39 mln €

2015 2,67 mln € 9,61 mln €

Źródło: Spohr verdient 85-mal mehr als seine Mitarbeiter, https://www.airliners.de/
spohr-85-mal-mitarbeiter/45816, (dostęp: 06.07.2020); Geschäftsbericht 2019, htt-
ps://investor-relations.lufthansagroup.com /fileadmin/downloads/de/finanzberichte/
geschaeftsberichte/LH-GB-2019-d.pdf, (dostęp: 14.07.2020); Geschäftsbericht 2016, 
https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/downloads/de/finanzberich-
te/ geschaeftsberichte/LH-GB-2016-d.pdf, (dostęp: 14.07.2020).

Tabela 7. Wynagrodzenie w PZU S.A.

PZU S.A. Prezes zarządu Zarząd/Rada nadzorcza

2018 793 tys. zł 3,86 mln zł/1,42 mln zł

2017 683 tys. zł (od II kwartału) 6,87 mln zł/1,34 mln zł

2016 1,38 mln zł 9,07 mln zł/1,24 mln zł

2015 2,97 mln zł 8,12 mln zł/1,22 mln zł

Źródło: Wynagrodzenia członków władz, https://raportroczny2018.pzu.pl/pl/lad-kor-
poracyjny/wynagrodzenia-czlonkow-wladz, dostęp: (30.06.2020); Wynagrodzenia 
członków władz, http://raportroczny2017.pzu.pl/pl/lad-korporacyjny/wynagrodzenia-

-czlonkow-wladz, (dostęp: 14.07.2020); Wynagrodzenia członków władz, http://rapor-
troczny2016.pzu.pl/pl/lad-korporacyjny/wynagrodzenie-czlonkow-wladz, (dostęp: 14. 
07.2020).
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Tabela 8. Wynagrodzenie w Allianz SE

Allianz SE Prezes zarządu Zarząd

2018 10,33 mln € 51 mln €

2017 4,98 mln € 24 mln €

2016 5,58 mln € 26 mln €

2015 4,48 mln € 29 mln €

Źródło: Allianz-Chef kassiert erstmals mehr als 10 Millionen, https://www.manager-ma-
gazin.de/unternehmen/personalien/allianz-oliver-baete-kassiert-mehr-als-10-mil-
lionen-a-1256889.html, (dostęp: 30.06.2020); Vergütungsbericht der Allianz 
Deutschland AG, https://www.allianzdeutschland.de/wp-content/uploads/2018/09/
verguetungsbericht-der-allianz-deutschland-ag-2016.pdf, (dostęp: 14.07.2020).

Na podstawie powyższych danych można powiedzieć, że uregulowanie 
wynagrodzeń dla członków organów spółek w prawie polskim i niemieckim 
jest zróżnicowane. Odpowiadając na tezę pierwszą należy wskazać na ogólny 
poziom wzrostowy wynagrodzeń (czasem niemal dwukrotny w stosunku rok 
do roku, jak wygrodzenie w Allianz SE - zob. Tabela VIII), jednak z pewnymi 
wyjątkami. Wyjątkiem jest zmniejszenie wynagrodzenia zarządu w PZU S.A. 
(zob. Tabela VII). I choć zarówno w Polsce, jak i w Niemczech uwypuklają 
się tendencje wahliwie wzrostowe w tym zakresie, wydaje się, że istnieją dwa 
nowe czynniki, które mogą reorientować wzrost. Pierwszym może być pande-
mia COVID-19 i jej skutki ekonomiczne; drugim zaś zmiana paradygmatu 
ładu korporacyjnego, gdzie na znaczeniu zyskuje społeczna odpowiedzialność 
biznesu (CSR). Odnosząc się zaś do tezy drugiej trzeba zaznaczyć, że jedynie 
w polskim przypadku wystąpiły problemy z pozyskaniem danych nt. wyna-
grodzeń, a co za tym idzie – istnieje problem ich kadłubowej transparentności 
w sektorze pocztowym i lotniczym (zob. Tabela I i V). Nawiązując natomiast 
do trzeciej tezy można wyrazić przekonanie, że osiągnięcie pożądanych celów 
ustawodawczych poprzez soft law lub przepisy dyspozytywne jest arealne. 

Zakończenie 

Reasumując, wskazać należy generalny, choć ametodyczny, trend wzro-
stowy wynagrodzeń. Dane te uwyraźniają również brak transparentności  
w niektórych obszarach. Dane były pozyskiwane zarówno w oparciu o stro-
ny internetowe, sprawozdania i bilanse samych spółek, instytucje rządowe  
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i pozarządowe oraz katalogi bibliotek – Biblioteki Uniwersyteckiej w Warsza-
wie, Biblioteki Narodowej oraz Leipzig University Library. Przeprowadzona 
kwerenda nie pozwoliła na uzyskanie pełnych danych badawczych, co może 
świadczyć o niecałkowitej transparentności. Po wtóre, zróżnicowane zmiany 
legislacyjne, które w dużej mierze miały ograniczyć zarobki w spółkach, wy-
dają się nie spełniać swojego celu. Wynagrodzenia wypłacane są w częściach 
zmiennych, ale zasadniczo nie są niższe. 

Ponadto w podsumowaniu warto sformułować następujące postulaty de 
lege ferenda. Pierwszą sugestią może być zrównoważenie wynagrodzeń człon-
ków organów spółek, a przynajmniej większa równomierność w zakresie płacy 
w RN w porównaniu z płacami w zarządach (tu: właściwy trend w PZU S.A. 

– zob. Tabela VII). W tym kontekście trzeba brać pod uwagę procedowaną 
zmianę polskiego prawa handlowego, polegającą m.in. na umocnieniu RN31. 
Poziom wynagrodzeń RN w Polsce będzie jednak inny, niż w Niemczech, co 
wynika ze szczególnej pozycji RN w niemieckim prawie, gdzie jej członka-
mi zostają także przedstawiciele pracowników w reżimie zbiorowego prawa 
pracy32. Drugą uwagą może być postulat progresji transparentności, szczegól-
nie w spółkach z udziałem SP, tak by poziom płac nie kolidował z tajemnicą 
przedsiębiorstwa. Takie uregulowanie powodowałoby przypuszczalnie wzrost 
zaufania do spółek zarówno ze strony obywateli i podatników, jak i potencjal-
nych akcjonariuszy. Natomiast trzecią i ostatnią uwagą jest idea redefiniowa-
nia polityki wynagrodzeń na taką, która mogłaby być weryfikowalna na ryku 
kapitałowym dzięki nieznacznemu rozszerzeniu norm kogentnych.

31  Rada nadzorcza ma pilnować, żeby zarząd działał w interesie spółki, https://www.rp.pl/
Firma/306039907-Rada-nadzorcza-ma-pilnowac-zeby-zarzad-dzialal-w-interesie-spolki.html, 
(dostęp: 03.07.2020). Pozycja rady nadzorczej była dyskutowana w literaturze. Spornym jest, 
czy rada nadzorcza jest bardziej organem kontrolnym, czy nadzorczym. Nadzór jest terminem 
szerszym, niż kontrola. Projekt nowelizacji k.s.h. zdaje się w dużej mierze rozstrzygać ten pro-
blem. Zob. G. Domański, M. Jagielska, Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powoływanie, kompeten-
cje, funkcjonowanie - aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 14-15.
32  H. Simon, G. Funk-Baker, Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache, 
Stämpfli Verlag AG, Berno 2006, s. 113.



328

FILIP WYSZYŃSKI

Bibliografia

Akty prawne:

1. Aktiengesetz vom 06. September 1965.

2. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie, GPW, Warszawa 2015.

3. Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG 
II) vom 12. Dezember 2019.

4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217, z 2020 r. poz. 288, 568, 695, 
875 t.j.).

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1040, 1043, 1495, t.j.).

6. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136, t.j.).

7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wyna-
grodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, 
2217, z 2020 r. poz. 284, t.j.).

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wyna-
grodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, 
2217, z 2020 r. poz. 284, t.j.).

Literatura:

1. Arnegger M., Hofmann C., Überprüfung des Zusammenhangs 
von Eigenschaften, Aufgaben und Vergütung von Aufsichtsräten deutscher 
Unternehmen, „Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche For-
schung“ 2014, nr 66.

2. Bachmann G., Vergütung [w:] Kremer T. (red.), Corporate Gover-
nance Kodex. Kodex-Kommentar, C.H. Beck, Monachium 2018.

3. Bańczyk W., „Miękkie prawo, ale prawo”, czyli o obowiązku przestrze-
gania soft law, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2016, nr 1. 

4. Campbell K., Jeżak J., Bohdanowicz L., Czynniki wpływające na wy-
sokość wynagrodzeń zarządów polskich spółek giełdowych w świetle założeń teorii 
agencji: raport z badań, „Organizacja i Kierowanie” 2006, nr 4. 



329

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ...

5. Domański G., Jagielska M., Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powoły-
wanie, kompetencje, funkcjonowanie - aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warsza-
wa 2011.

6. Jackson K., Global Corporate Governance: Soft Law and Reputational 
Accountability, “Brooklyn Journal of International Law” 2010, Vol. 35, Issue 
1, Article 2.

7. Mesjasz C., Nadzór korporacyjny a rozwarstwienie wynagrodzenia me-
nedżerów i pracowników w spółkach publicznych, „Studia Ekonomiczne” 2017, 
nr 322. 

8. Mikołajek-Gocejna M., Podedworna-Tarnowska D., Wynagrodzenia 
menedżerów a kreacja wartości spółek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Seria „Administracja i Zarządzanie” 
2013, nr 98.

9. Muszalski W., Komentarz do art. 13 [w:] Muszalski W. (red.), Kodeks 
pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.

10. Sanderson P., Seidl D., Roberts J., The limits of flexible regulation: 
Managers’ perceptions of Corporate Governance Codes and “Comply-Or-Explain”, 
“Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper” 2013, 
No. 439.

11. Simon H., Funk-Baker G., Einführung in das deutsche Recht und die 
deutsche Rechtssprache, Stämpfli Verlag AG, Berno 2006.

12. Skibińska E., Wpływ zasady słuszności na kształtowanie reguł określają-
cych wynagrodzenia członków organów spółek akcyjnych (wybrane zagadnienia), 

„Białostockie Studia Prawnicze” 2014, z. 17.

13. Skuczyński P., Soft law w perspektywie teorii prawa [w:] Bogucki O., 
Czepita S. (red.), System prawny a porządek prawny, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

14. Stiglbauer M., Velte P., Impact of soft law regulation by corporate gov-
ernance codes on firm valuation: the case of Germany, “Corporate Governance” 
2014, Vol. 14, No. 3.

15. Urbanek P., Wieczorek A., Determinanty wynagrodzenia zarządu – 
porównanie sektorowe, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 263.



330

FILIP WYSZYŃSKI

Orzeczenia, uchwały, wnioski pokontrolne:

1. Informacja o wynikach kontroli. Odprawy dla kadry kierowni-
czej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011-2017, NIK, 
KGP.430.017.2018. nr ewid. 197/2018/P/18/019/KGP, Warszawa 2019.

2. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod fir-
mą: „Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerw-
ca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu 
Poczty Polskiej S.A.

3. Wyrok SN z dnia 7 sierpnia 2001 r., I PKN 563/00, „Orzecznictwo 
Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”, 
2002/4/90. 

4. Wystąpienie pokontrolne P/18/019 – Odprawy dla kadry kierowniczej 
w strategicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011- 2017, NIK, Warsza-
wa 2019.

Źródła internetowe:

1. „Da fliegen Pakete über den Zaun“, https://www.faz.net/aktuell/
wirtschaft/unternehmen/post-chef-appel-verteidigt-sein-zehn-millionen-ge-
halt-15553513.html, (dostęp: 30.06.2020).

2. 3500 zł brutto – sprawdź ile to netto Rok podatkowy 2020, https://za-
robki.pracuj.pl /kalkulator-wynagrodzen/3500-brutto, (dostęp: 30.06.2020).

3. 49 tys. zł dla prezesa Poczty Polskiej, dla pocztowców podwyżek na-
dal brak, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ile-zarabia-prezes-Poczty-Pol-
skiej-7663014.html, (dostęp: 06.07.2020).

4. Allianz-Chef kassiert erstmals mehr als 10 Millionen, https://www.
manager-magazin.de/unternehmen/personalien/allianz-oliver-baete-kas-
siert-mehr-als-10-millionen-a-1256889.html, (dostęp: 30.06.2020).

5. Belohnungen für Manager. Vorstandsvergütung auf Kosten der Aktio-
näre, https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2020-03/vorstand-geha-
elter-aktionaere-eu-richtline/komplettansicht, (dostęp: 30.06.2020).

6. Coronakrise: Diese Manager verzichten auf ihr Gehalt, https://www.
produktion.de/ wirtschaft/coronakrise-diese-manager-verzichten-auf-ihr-ge-
halt-360.html, (dostęp: 01.07.2020).

7. Deutsche Bank, Vergütungsbericht 2018, https://www.db.com/



331

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ...

ir/de/ download/Deutsche_Bank_Verguetungsbericht_2018.pdf, (dostęp: 
14.07.2020).

8. Deutsche Bank, Vorstandsvergütung für das Geschäftsjahr 2016, htt-
ps://geschaeftsbericht.deutsche-bank.de/2016/gb/lagebericht/verguetungs-
bericht/ vorstand/vorstandsverguetung-fuer-das-geschaeftsjahr-2016.html, 
(dostęp: 14.07.2020).

9. Deutsche Bank, Vorstandsvergütung für das Geschäftsjahr 2017, htt-
ps://geschaeftsbericht.deutsche-bank.de/2017/gb/lagebericht/verguetungs-
bericht/ vorstand/vorstandsverguetung-fuer-das-geschaeftsjahr-2017.html, 
(dostęp: 14.07.2020).

10. Die Gehälter der Dax-Chefs entfernen sich immer weiter von denen 
der Belegschaft, https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/
vorstandsbezahlung-die-gehaelter-der-dax-chefs-entfernen-sich-immer-wei-
ter-von-denen-der-belegschaft/22766 348.html?ticket=ST-1078067-qbTby-
PomafScNTkfrqy0-ap5, (dostęp: 30.06.2020).

11. Geschäftsbericht 2015, https://www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/
de/media-center/investors/documents/geschaeftsberichte/DPDHL_Gescha-
eftsbericht_2015.pdf, (dostęp: 14.07.2020).

12. Geschäftsbericht 2016, https://investor-relations.lufthansagroup.com/
fileadmin/ downloads/de/finanzberichte/geschaeftsberichte/LH-GB-2016-d.
pdf, (dostęp: 14.07.2020).

13. Geschäftsbericht 2019, https://investor-relations.lufthansagroup.com/
fileadmin/ downloads/de/finanzberichte/geschaeftsberichte/LH-GB-2019-d.
pdf, (dostęp: 14.07.2020).

14. Kominówki obniżyły zarobki prezesów o jedną trzecią. Wzrosły za to 
koszty wymiany kadr, https://forsal.pl/artykuly/1112480,kominowki-obnizy-
ly-zarobki-prezesow-o-jedna-trzecia-wzrosly-za-to-koszty-wymiany-kadr.html, 
(dostęp: 14.07.2020).

15. Koronawirus a wynagrodzenie. Kierownictwo Daimlera w odpowiedzi 
na kryzys obniża sobie płace, https://www.motofakty.pl/artykul/koronawirus-a-

-wynagrodzenie-kierownictwo-daimlera-w-odpowiedzi-na-kryzys-obniza-so-
bie-place.html, (dostęp: 01.07.2020).



332

FILIP WYSZYŃSKI

16. Najpierw zarząd, teraz rada nadzorcza LPP rezygnuje z wynagrodze-
nia na czas kryzysu, https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25 
890919,koronawirus-najpierw-zarzad-a-teraz-rada-nadzorcza-lpp-rezygnuje.
html, (dostęp: 01.07.2020).

17. Poczta Polska wymienia zarząd. Dla prezesa 49 tys., dla wicepre-
zesów niewiele mniej. A co z podwyżkami dla listonoszy?, https://wybor-
cza.pl/7,155287,24747326,poczta-polska-wymienia-zarzad-dla-pre-
zesa-49-tys-dla-wiceprezesow.html, (dostęp: 30.06.2020).

18. Poczta Polska. Listonosze walczą o podwyżki. Prezes spółki zarabia 
49 tys. zł miesięcznie, https://biznes.radiozet.pl/News/Poczta-Polska-prote-
st-2019.-Ujawniono-zarobki-zarzadu-firmy.-Listonosze-walcza-o-podwyzki, 
(dostęp: 30.06.2020).

19. Rada nadzorcza ma pilnować, żeby zarząd działał w interesie spółki, 
https://www.rp.pl/Firma/306039907-Rada-nadzorcza-ma-pilnowac-zeby-za-
rzad-dzialal-w-interesie-spolki.html, (dostęp: 03.07.2020). 

20. Rafał Trzaskowski: zgłoszę projekt ustawy skromnościowej, https://busi-
nessinsider.com .pl/polityka/ustawa-skromnosciowa-projekt-rafala-trzaskow-
skiego-zarobki-prezesow-spolek-i/bsel0s0, (dostęp: 30.06.2020).

21. SAP-Chef Klein verzichtet 2020 auf Teil des Gehalts, https://www.
handelsblatt.com/unternehmen/management/coronakrise-sap-chef-klein- 
verzichtet-2020-auf-teil-des-gehalts/25771632.html?ticket=ST-6487350 

-3L0utDR3cMV9MAT3Wrda-ap4, (dostęp: 01.07.2020).

22. Sieben Millionen Euro Gehalt für Deutsche-Bank-Chef Sewing, htt-
ps://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bank-chef-christian- 
sewing-bekam-2018-sieben-millionen-euro-a-1259123.html, (dostęp: 30.06. 
2020).

23. Spohr verdient 85-mal mehr als seine Mitarbeiter, https://www.air-
liners.de/spohr-85-mal-mitarbeiter/45816, (dostęp: 06.07.2020).

24. Stört Sie, dass Sie das 232-fache des normalen Mitarbeiters verdienen?, 
https://www.welt.de/wirtschaft/plus185207552/Post-Chef-Frank-Appel-
Warum-das-Porto-beim-DHL-Konzern-weiter-steigen-muss.html, (dostęp: 
30.06.2020).



333

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ...

25. Übernahmerechtliche Angaben, https://geschaeftsbericht2018.dpd-
hl.com/bericht/ konzernlagebericht/grundlagen/verguetungsbericht, (dostęp: 
06.07.2020).

26. Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat, https://geschaeftsbe-
richt2017.dpdhl.com /bericht/konzernlagebericht/grundlagen/vergue-
tung-von-vorstand-und-aufsichtsrat, (dostęp: 14.07.2020).

27. Vergütungsbericht der Allianz Deutschland AG, https://www.allianz-
deutschland.de/wp-content/uploads/2018/09/verguetungsbericht-der-alli-
anz-deutschland-ag-2016.pdf, (dostęp: 14.07.2020).

28. Vergütungsbericht, https://geschaeftsbericht2018.dpdhl.com/bericht/
konzernlagebericht/grundlagen/verguetungsbericht, (dostęp: 14.07.2020).

29. Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty, O co chodzi z ob-
niżaniem wynagrodzeń?, http://wzzpp.pl/o-co-chodzi-z-obnizaniem-wynagro-
dzen/, (dostęp: 14.07.2020).

30. Wynagrodzenia członków władz, https://raportroczny2018.pzu.pl/pl/
lad-korporacyjny/wynagrodzenia-czlonkow-wladz, (dostęp: 30.06.2020).

31. Wynagrodzenia członków władz, http://raportroczny2016.pzu.pl/pl/
lad-korporacyjny/wynagrodzenie-czlonkow-wladz, (dostęp: 14.07.2020).

32. Wynagrodzenia członków władz, http://raportroczny2017.pzu.pl/pl/
lad-korporacyjny/wynagrodzenia-czlonkow-wladz, (dostęp: 14.07.2020).

33. Zarobki szefów banków. Najbogatsze zarządy, https://www.parkiet.
com/Analizy/303159941-Zarobki-szefow-bankow-Najbogatsze-zarzady.html, 
(dostęp: 30.06.2020).



334

FILIP WYSZYŃSKI

MANAGEMENT BOARD  AND SUPERVISORY BOARD 
MEMBERS’ SALARIES  IN THE LIGHT OF THE POLISH  
AND THE GERMAN LAW.  A COMPARATIVE ANALYSIS

Summary: The goal of this work is a comparative analysis of salaries 
of members of capital company organs in the Polish and the German 
law. The salary comparison is based upon the method of analysing law 
texts and upon the statistical method. The Polish and the German reg-
ulations in corporate law are pondered in the first part of the work. In 
the second part of the work salaries in companies from several crucial 
sectors are analysed. The basic conclusion is the rise tendency of the 
remunerations in spite of the limiting regulations which are in force. 
The insufficient transparency of the salaries can be indicated as well.
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PROBLEMY TEORETYCZNE  
I PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA 

ARTYKUŁU 168A KODEKSU 
POSTĘPOWANIA KARNEGO

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie problemów 
teoretycznych i praktycznych, jakie wynikają z interpretacji artykułu 
168a Kodeksu postępowania karnego. Autor zwrócił uwagę rozbieżności 
pojawiające się w doktrynie oraz orzecznictwie w zakresie interpretacyj-
nym wymienionego przepisu. Trudności również powstają w związku  
z niekonstytucyjnym wydźwiękiem omawianego przepisu oraz błędami 
legislacyjnymi, które pojawiły się podczas redagowania przepisu. Arty-
kuł kompleksowo przedstawia zagadnienie oraz wskazuje różnorodne 
rozwiązania pojawiających się niepewności. Warto zwrócić uwagę, że 
w opracowaniu znalazł się zarys drogi legislacyjnej jaką przebył artykuł 
168a. Zważywszy na powyższe, w artykule zostały wskazane najważniej-
sze aspekty prawne omawianego zagadnienia oraz została omówiona 
problematyka rozbieżności w interpretacji oraz zastosowaniu art. 168a.

Słowa klucze: Kodeks postępowania karnego; art. 168a; dowód uzy-
skany z naruszeniem przepisów postępowania; dowód uzyskany za po-
mocą czynu zabronionego; owoce zatrutego drzewa.

1  Student Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
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Wstęp

Art. 168a Kodeksu postępowania karnego2 został wprowadzony do pol-
skiego systemu prawnego ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy 

- Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw3, która weszła  
w życie 1 lipca 2015 r. Nowelizacja miała znaczący wpływ na konstrukcję pro-
cesu karnego, ponieważ zmieniała istniejący model półinkwizycyjny na mo-
del w pełni kontradyktoryjny. Model ten kładzie nacisk na aktywizację stron  
w procesie karnym m.in. poprzez możliwość samodzielnego przeprowadzania 
dowodów przez strony procesowe. Warto zwrócić uwagę, że inicjatywa dowo-
dowa przechodziła na strony, inaczej niż w modelu półinkwizycyjnym, w któ-
rym to inicjatywa dowodowa głównie przysługiwała organowi procesowemu. 
W związku ze zmianą modelową, kwestia zbierania dowodów oraz legalności 
ich pozyskiwania stała się szczególne ważna dla ustawodawcy.

Z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej m.in. Kodeks postępo-
wania karnego, wprowadzającej art. 168a, możemy wywnioskować, że przepis 
ten został wprowadzony, aby ograniczyć możliwość przeprowadzenia zdoby-
tych z naruszeniem prawa dowodów. Niedopuszczalność wprowadzenia do-
wodów została ograniczona do tych, które zostały zdobyte za pomocą czynu 
zabronionego4. 

Brzmienie art. 168a Kodeksu postępowania karnego, które obowiązywa-
ło do 15 kwietnia 2016 r. wskazywało, że niedopuszczalne jest przeprowadze-
nie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za 
pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego5,6. 
Analizując przepis warto zwrócić uwagę na fakt, iż dyspozycja przepisu obej-
muje dwa aspekty, a mianowicie zakaz przeprowadzenia dowodu, jak również 
zakaz wykorzystania dowodu uzyskanego w warunkach określonych w hipo-
tezie analizowanej normy7. Tak zrekonstruowana norma wskazuje, że dowód 
wprowadzony do postępowania karnego powinien zostać wyeliminowany 

2  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 
555 z późn. zm.).
3  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1247).
4  Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego  
i niektórych innych ustaw, druk sejmowy Sejmu VII kadencji nr 1586, s. 14-15.
5  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553  
z późń. zm.), art. 1 § 1.
6  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1247).
7  Brzozowski S., Dopuszczalność dowodu w kontekście regulacji art. 168a k.p.k., „Przegląd Są-
dowy” 2016, s. 61.
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jeżeli naruszył zakaz dowodowy, oraz że dowód uzyskany za pomocą czynu za-
bronionego nie może stanowić dowodu w sprawie. Pomimo prostej konstruk-
cji przepisu wywołał on wiele rozbieżności w doktrynie. Nie było wiadomym, 
czy przepis powinien być interpretowany wąsko, a więc czy powinien odno-
sić się do konkretnego dowodu oraz treści na którą wskazywał, czy powinien 
być interpretowany szeroko. W takim przypadku do postępowania karnego 
wprowadzona zostałaby, znana bliżej amerykańskiemu systemowi prawnemu, 
doktryna tzw. owoców zatrutego drzewa. Jeżeli przepis popierałby tę doktrynę, 
zakazem dowodowym objęty byłby nie tylko dowód główny pozyskany wbrew 
zakazowi dowodowemu, ale również dowody pośrednie uzyskane dzięki do-
wodowi głównemu, jak również wszelkie treści płynące z tych dowodów oraz 
wszystko co na podstawie tych dowodów dałoby się ustalić.

Obecny byt prawny art. 168a 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 
oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 marca 2016 r.8, art. 168a miał zostać 
usunięty ze względu na fakt, iż wprowadzał zbyt duży zakres zakazu dowodo-
wego9. Do uchylenia artykułu nie doszło, ponieważ spotkało się do z dezapro-
batą Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Biura Analiz Sej-
mowych10. Ustawodawca reagując na negatywne opinie wyżej wymienionych 
instytucji, nie uchylił przepisu, a jedynie nadał mu nowe brzmienie ustawą 
nowelizującą z 11 marca 2016 r.11 Do dziś treść art. 168a Kodeksu postępo-
wania karnego nie została zmieniona. Przepis stanowi, że dowodu nie moż-
na uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany  
z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego,  
o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego12, chyba że dowód został uzy-
skany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków 
służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na 
zdrowiu lub pozbawienia wolności13. 

8  Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 437).
9  Brzozowski S., Dopuszczalność dowodu…, op. cit., s. 62.
10  Druk sejmowy Sejmu VIII kadencji nr 207.
11  Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 437).
12  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553  
z późń. zm.), art. 1 § 1.
13  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 
555 z późn. zm.), art. 168a.
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Przepis, a w związku z tym i norma wynikająca z przepisu zmieniła się 
znacząco. Z brzmienia przepisu obowiązującego do 15 kwietnia 2016 r. wy-
nikał ogólny zakaz dowodowy w przypadku przeprowadzenia i wykorzystania 
dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabro-
nionego. Oznaczało to, że dowód zdobyty do innych celów niż wykorzystanie 
go w procesie karnym uznawany był za legalny. W obecnym przepisie zostało 
zastosowane prawo podwójnej negacji, na które wskazują słowa „Dowodu 
nie można uznać za niedopuszczalny”. Warto wskazać, że jest to błąd legisla-
cyjny, ponieważ to samo zdanie można wyrazić w słowach „dowód uznaje się 
za dopuszczalny”. Użycie podwójnej negacji powoduje mniejszą klarowność 
przepisu co nie jest zgodne z zasadą prostoty i przejrzystości prawa, której 
występowanie jest potrzebne, aby prawo było zrozumiałe dla każdego oby-
watela. Przepis statuuje, że dowód będzie dopuszczalny jeżeli został uzyskany 
z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego. 
Warto zauważyć, że w przepisie występuje alternatywa łączna, a więc, aby 
warunek został spełniony wystarczy, że jedno ze zdarzeń zostanie spełnione. 
Również w przypadku, w którym obydwa warunki zostaną spełnione przepis 
znajdzie zastosowanie np. włamanie się do domu oraz nielegalne przeszukanie 
w celu znalezienia dokumentów mogących stanowić dowód. Jednakże prze-
pis ustanowił wyjątki wyliczone enumeratywnie, które wpływają na możność 
wprowadzenia dowodu do procesu. Taki zabieg legislacyjny budzi wątpliwo-
ści, ponieważ artykuł ze względu na swój obecny, a więc szczególny charakter, 
powinien być traktowany jako wyjątek od zakazów dowodowych. Natomiast 
wprowadzając wyjątki w art. 168a ustawodawca wprowadza wyjątki od wyjąt-
ku. Prowadzi to do jeszcze większego niezrozumienia oraz nieuzasadnionych 
komplikacji przepisów prawnych.

Dowód uzyskany  
z naruszeniem przepisów postępowania

Jak wynika z art. 168a dowód uzyskany z naruszeniem przepisów postę-
powania nie może być traktowany jako dowód niedopuszczalny, a więc może 
zostać wprowadzony do procesu oraz stanowić źródło dowodowe, z którego 
organ procesowy będzie czerpał środki i fakty dowodowe. Prowadzi to do sy-
tuacji, w której podmiot postępowania będzie mógł pozyskać dowód z naru-
szeniem art. 218 § 1 KPK14, a więc w wyniku zatrzymania i otworzenia cudzej 

14  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 
555 z późn. zm.).
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korespondencji. Również uzyskanie dowodu może nastąpić podczas nielegal-
nego przeszukania, które naruszałoby art. 220 KPK15. Art. 168a, doprowadził 
do stanu prawnego w którym naruszenie przepisów procesowych nie prowadzi 
do wyłączenia dowodu z procesu.

Wskazane jest przeanalizowanie co oznacza sformułowanie „przepisy po-
stępowania”. Nie trafnym jest stwierdzenie, że pojęcie to odnosi się wyłącznie 
do przepisów postępowania zawartych w Kodeksie postępowania karnego16. 
Zbieranie dowodów oraz sposób realizacji czynności związany z gromadze-
niem dowodów został uregulowany również w innych ustawach. Uregulowa-
nia takie zawiera m.in. ustawa o Policji17 i ustawa o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu18. Zasadne jest twierdzenie, że przez 
sformułowanie „przepisy postępowania” należy rozumieć przepisy wszystkich 
ustaw, które formują normy związane ze zbieraniem dowodów i przeprowa-
dzaniem czynności dowodowych, a nie wyłącznie przepisy Kodeksu postępo-
wania karnego19.

Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego

Obecne brzemiennie przepisu jest bardzo zbliżone do art. 168a KPK 
sprzed nowelizacji z 15 kwietnia 2016 r. Obowiązujący artykuł nie zawiera 
wymogu uzyskania dowodu do celów postępowania. Oznacza to, że dzięki 
poprzedniej regulacji „dowody z przeznaczenia”20 (zdobyte dla celów postę-
powania karnego) mogły zostać wyłączone z procesu karnego. Natomiast art. 
168a w dzisiejszym brzmieniu nie uwzględnia takiego wyłączenia. Zarówno 
dowody przypadkowe, zdobyte dla innych celów niż postępowanie dowodowe, 
jak i dowody z przeznaczenia nie podlegają wyłączeniu na podstawie normy 
płynącej z omawianego przepisu. Gromadzenie oraz pozyskiwanie dowodów 
z naruszeniem art. 1 § 1 Kodeksu karnego21 nie może stanowić podstawy ich  
 
 

15  Ibidem.
16  Ibidem.
17  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179 z późn. zm.).
18  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002, nr 74, poz. 676 z późn. zm.).
19  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 
555 z późn. zm.).
20  Kmiecik R., Dowód prywatny i tzw. zasada swobody dowodzenia w postępowaniu karnym, 

„Państwo i Prawo” 2013/2, s. 33-34.
21  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553  
z późń. zm.), art. 1 § 1.
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wyłączenia, a więc dowody zebrane w taki sposób stanowią materiał dowodo-
wy w rozumieniu Kodeksu postępowania karnego22.

Wyjątki w dopuszczalności dowodu

Wykładnia omawianego przepisu prowadzi do wniosku, że dowody prze-
prowadzone z naruszeniem przepisów postępowania lub dowody uzyskane za 
pomocą czynu zabronionego będą stanowić dowody w procesie. Ustawodaw-
ca przewidział jednak wyjątki uniemożliwiające ich wykorzystanie. Są to sy-
tuacje, w których dowód został uzyskany w związku z pełnieniem przez funk-
cjonariusza publicznego obowiązków służbowych lub w wyniku zabójstwa, 
umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności.

Pierwsza wymieniona sytuacja, wydaje się zbędnie umieszczona w oma-
wianym unormowaniu. Wynika to z faktu, iż dowód uzyskany z naruszeniem 
przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego przez funkcjo-
nariusza publicznego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służ-
bowych będzie niedopuszczalny na podstawie innych uregulowań prawnych. 
Wynika to m.in. z art. 1 KPK23 oraz art. 7 Konstytucji RP24, który statu-
uje, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.  
W podanym przypadku mamy do czynienia z błędem legislacyjnym jakim jest 
superfluum ustawowe. Jednakże, warto zwrócić uwagę na fakt, że art. 168a 
zezwalałby na pozyskanie dowodu za pomocą czynu zabronionego, innego niż 
wynika to z art. 1 § 1 Kodeksu karnego25. Taka wykładnia prowadziłaby do 
rozwiązania sprzecznego z Konstytucją RP, co jest niedopuszczalne.

Druga grupa okoliczności wprowadza wąski katalog przestępstw zawarty 
kolejno w art. 148, 156 i 189 KPK26. Można zastanawiać się, czy tak ścisłe 
ujęcie jest zasadne, ponieważ dowody będą mogły zostać pozyskane w wyniku 
innych przestępstw. Dopuszczalne są dowody pozyskane np. w wyniku groź-
by karalnej, naruszenia miru domowego, zniszczenia mienia. Ustawodawca 

22  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 
555 z późn. zm.).
23  Ibidem.
24  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgroma-
dzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyj-
nym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 
lipca 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późń. zm.).
25  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z późń. 
zm.), art. 1 § 1.
26  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 
555 z późn. zm.).
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nie odwołał się do żadnych przepisów kodeksu karnego27, które wskazywałby 
konkretne przestępstwa. Wymienione czyny, po dokonaniu wykładni literal-
nej, pokrywają się ze znamionami przestępstw z kodeksu karnego z wyjątkiem 
uszczerbku na zdrowiu. Frazą „uszczerbek na zdrowiu” ustawodawca w ko-
deksie karnym28 nigdy się nie posłużył. W kodeksie karnym występuje jedynie 
sformułowanie „ciężki uszczerbek na zdrowiu”, które występuje, poza prze-
stępstwem o tej samej nazwie, w takich przestępstwach jak bójka i pobicie 
(art. 158 § 2 KK29) oraz narażenie na niebezpieczeństwo (art. 160 § 1 KK30). 
Uszczerbek na zdrowiu powinien być utożsamiany z każdym z tych czynów 
zabronionych, mimo że jego dookreślenie znajduje się w art. 156 KK31. Kom-
plikacje powstają przy interpretacji art. 157 § 1 i 232. Przepisy te odnoszą się 
do naruszenia czynności narządu ciała i rozstroju zdrowia powyżej 7 dni (157 
§ 1) oraz poniżej 7 dni (157 § 2). Należy przyjąć, że ustawodawca chciał objąć 
zakazem dowodowym wszystkie dowody uzyskane w wyniku uszczerbku na 
zdrowiu, co prowadziłoby do wniosku, iż rozstrój zdrowia byłby uszczerbkiem 
na zdrowiu. Za tą koncepcją przemawia również doktryna, w której to prze-
stępstwo z art. 157 § 1 nazywane jest średnim uszczerbkiem na zdrowiu, zaś 
przestępstwo z art. 157 § 2 nazywane jest lekkim uszczerbkiem na zdrowiu.

Podsumowanie

Art. 168a KPK33 wprowadza regułę, iż dowodu nie można uznać za nie-
dopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem 
przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa 
w art. 1 § 1 Kodeksu karnego34. Dzisiejsze brzmienie, przytoczone powyżej, 
jest całkowicie inne niż to obowiązujące do 15 kwietnia 2016 r. Zmiana prze-
pisu wywołała wiele komplikacji prawnych. Wątpliwości pojawiają się w sfe-
rze interpretacyjnej, jak również na podłożu aksjologicznym. Niedokładności 
legislacyjne nie pomagają w zrozumieniu przepisu oraz jego interpretacji. Ma 
to niewątpliwie wpływ na rozbieżność zdań w doktrynie, a w konsekwencji 
na stosowanie przepisu w praktyce. Ponadto nieprawidłowa interpretacja 

27  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z późń. zm.).
28  Ibidem.
29  Ibidem, art. 158 § 2.
30  Ibidem, art. 160 § 1.
31  Ibidem, art. 156.
32  Ibidem, art. 157 § 1 i 2.
33  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 
555 z późn. zm.).
34  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z późń. zm.).
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może prowadzić do wydobycia norm niekonstytucyjnych, co nie powinno 
mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa, a ustawodawca powinien 
kreować system prawny w taki sposób, aby nigdy nie dopuścić do takiej 
możliwości.
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THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS  
OF APPLICATION OF ARTICLE 168A  

OF CODE OF PENAL PROCEDURE

Summary: This article aims to present theoretical and practical pro-
blems arising from the interpretation of article 168a of the code of 
criminal procedure. the author noted the discrepancies arising in the 
doctrine and case-law in the interpretation of the rule. difficulties also 
arise due to the unconstitutional verbiage of the rule and legislative 
errors that arose during the drafting of the rule. the article comprehen-
sively presents the issue and indicates various solutions to emerging un-
certainties. it is worth noting that the study outlines the legislative path 
that article 168a has taken. considering the above, the article indicates 
the most important legal aspects of the discussed issue and discusses 
the problem of discrepancies in the interpretation and application of 
art. 168a.

Keywords: Code of Criminal Procedure; art. 168a; evidence obtained 
in breach of the rules of procedure; evidence obtained by means of  
a criminal act; fruit of the poisoned tree.








